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Drahí čitatelia! 

Konečne je tu jún, záver školského 

roka. Počasie nám sem-tam vyčarí 

kvapky potu na čele rovnako, ako sa to 

darilo posledným písomkám a ústnym 

odpovediam. Verím však, že sme to 

všetci zvládli a naše známky už 

odpočívajú v krúžkoch. Želám Vám 

prázdniny plné zážitkov, smiechu, 

veselých stretnutí a nových 

nazbieraných spomienok. Ale nič by 

sme nezvládli bez našich rodičov, 

spolužiakov a učiteľov, ktorí nám nedali 

len vedomosti, ale aj svoj čas a lásku, 

povzbudivý úsmev. Ďakujem všetkým, 

ktorí urobili tento školský rok skvelým, 

ale predovšetkým ďakujem Tebe, Ježiš, 

za to, čo si nám dal, pretože Ty si robil 

tento čas požehnaný. ĎAKUJEME! 
Tereza Panocová, 7.C 

Vydavateľ: ZŠ sv. Cyrila a Metoda • 
Adresa: Bernolákova 18, 040 11 

Košice • 
 www.zscamke.sk • 

zscamke@gmail.com; 
zscamke@zscamke.sk • 

Telefón: 055/642 24 91 • 
Fax: 055/642 24 46 • 

Redakčná rada: žiaci školy • 
Šéfredaktor: Andrej Belej, 9.B • 

Foto: Archív školy • 
Ilustrácie: žiaci školy a internet • 

Cena jedného výtlačku: 1 € • 
Náklad: 250ks •  

Periodicita: tri čísla za školský rok • 
Uzávierka: 15.6.2017 



4  ÚSPECHY  ŠKOLY » 

Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

SLOVENSKÝ  JAZYK  A  LITERATÚRA 

Hviezdoslavov 
Kubín Obvodné 

1. Arian Tahzib, 5.C 

2. Dominika Hakulinová, 4.C 

2. Ester Rimarčíková, 5.A 

3. Michal Grešš, 8.B 

3. Richard Surový, 3.B 

Literárne Košice 
Jána Štiavického Celoslovenské 

Čestné 
uznanie Dorota Filková, 6.B 

Čestné 
uznanie Tamara Lakatošová, 7.A 

Čestné 
uznanie M.M., 6.C 

"...a Slovo bolo u 
Boha..." 

Krajské 

1. Karolína Kaduková, 6.A 

2. Viliam Ferko, 4.C 

2. Tamara Ondrejková, 8.C 

Celoslovenské 1. Karolína Kaduková, 6.A 

Hronského Jasov Krajské 

2. Dominika Hakulinová, 4.C 

Cena 
predsedu MS Lillian Gardoňová, 5.A 

Cena 
predsedu MS Sonja Sedláková, 6.B 

Cena poroty Benedikt Lukáš, 7.B 

Šaliansky Maťko 

Krajské 
2. Christian Brossmann, 3.A 

4. Kristián Bamhor, 5.A 

Obvodné 

2. Christian Brossmann, 3.A 

2. Kristián Bamhor, 5.A 

2. Sonja Sedláková, 6.B 

Olympiáda zo SJL Obvodné 4. Ráchel Rimarčíková, 9.A 

Dobšinského Košice Krajské Cena poroty Dominika Hakulinová, 4.C 

Dilongova Trstená Celoslovenské 3. Tamara Ondrejková, 8.C 

Šumenie Krajské 1. Júlia Krupová, 4.A 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Čestné 
uznanie Ema Štupáková, 3.A 

Čestné 
uznanie Katarína Marcziová, 4.C 

Zlatá podkova, zlaté 
pero, zlatý vlas Celoslovenské 1. Dominika Hakulinová, 4.C 

MATEMATIKA 

Matematická 
olympiáda - 
kategória Z6 

Obvodné 

1. Tamara Ihnátová, 6.B 

4. - 5. Adriana Bujňáková, 6.C 

4. - 5. Karolína Kaduková, 6.A 

Matematická 
olympiáda - 
kategória Z7 

Obvodné 
2. - 5. Oliver Frič, 7.B 

2. - 5. Simona Hudáková, 7.A 

Matematická 
olympiáda - 
kategória Z8 

Obvodné 
1. Katarína Koribská, 8.B 

2. - 6. Michaela Jurková, 8.C 

Pytagoriáda - 
kategória P4 Okresné 2. Matej Ivančo, 4.C 

Pytagoriáda - 
kategória P5 Okresné 

2. - 3. Dominika Brillová, 5.A 

3. Ivan Jandošek, 3.B 

Matematický expres Celoslovenské 1. 

Michaela Jurková, 8.C 
Veronika Klemová, 8.C 

Klára Ivančová, 8.C 
Tatiana Jenčušová, 8.C 

DEJEPIS 

Dejepisná 
olympiáda 

Okresné 
1. Alexander Jandošek, 6.A 

Daniel Tadeáš Dobrík, 8.C 

3. Matúš Gburík, 7.C 
Gabriel Čonka, 9.A 

Krajské 1. Daniel Tadeáš Dobrík, 8.C 

Celoslovenské 6. Daniel Tadeáš Dobrík, 8.C 

Košice 2017 Celomestská 
súťaž 1. kolektív žiakov II. stupňa (5., 

6., 7., 8., 9. ročník) 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

GEOGRAFIA 
Geografická 
olympiáda Okresné 3. Tadeáš Kaduk, 5.B 

CHÉMIA 
Chemická 
olympiáda Krajské 1. Andrej Belej, 9.B 

BIOLÓGIA 
Biologická 

olympiáda - 
kategória D 

Obvodné 1. Sofia Sabová, 7.C 

Biologická 
olympiáda - zoológia 

Okresné 
1. Tereza Mária Turčeková, 7.B 

2. Natália Kováčová, 8.A 

Krajské 3. Tereza Mária Turčeková, 7.B 

Biologická 
olympiáda - geológia Okresné 2. Michal Jiříček, 8.C 

ANGLICKÝ  A NEMECKÝ  JAZYK 
Olympiáda z 

nemeckého jazyka Krajské 2. Viktória Šimková, 8.C 

Olympiáda z 
anglického jazyka Krajské 3. Mária Magdaléna Lukčová, 

8.B 

KATOLÍCKE  NÁBOŽENSTVO 

Biblická olympiáda Obvodné 1. 
Tadeáš Kaduk, 5.B 

Miriam Zimovčáková, 7.A 
Jozef Gočík, 8.C 

HUDOBNÁ  VÝCHOVA 

Pieseň pre Svätého 
Otca Arcidiecézne 

Zlaté pásmo Kristína Remáčová, 9.B 

Strieborné 
pásmo Michal Jáger, 2.D 

Strieborné 
pásmo Sarah Beľanová, 6.C 

Čestné 
uznanie 

Laura Čurová, 2.B 
Ivana Dvorčáková, 2.B 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Slávik Slovenska 
2017 Obvodné 

3. Viliam Ferko, 4.C 

Čestné 
uznanie Laura Čurová, 2.B 

Košice - star  Celomestská 
súťaž 3. Kristína Remáčová, 9.B 

VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

Deti a architektúra Celoslovenské 
2. Michaela Balúnová, 5.B 

CENA 
GINGERS Lillian Gardoňová, 5.A 

Moje mesto Celomestská 
súťaž 

1. Anna Paulína Čurajová, 6.A 

Čestné 
uznanie Michaela Majerníková, 6.A 

Najkrajší sen Celomestské 3. Marek Vrabec, 5.A 

TELESNÁ  VÝCHOVA 

Orientačný beh Krajské 2. 

Tamara Ondrejková, 8.C 
Tatiana Jenčušová, 8.C 
Viktória Šimková, 8.C 
Monika Jenčušová, 5.C 

Pasovačka - chlapci 
Krajské 

1. kolektív 3. a 4. ročníka 

Pasovačka - 
dievčatá 2. kolektív 3. a 4. ročníka 

TECHNIKA 
Technická 
olympiáda Obvodné 3. Tomáš Takáč, 9.A 

Jozef Uriga, 8.A 

ŠKOLSKÝ  ČASOPIS 

PEROHRYZ 2017 Krajské Čestné 
uznanie redakcia časopisu Ratolesť 

Podtatranský školák Krajské 2. redakcia časopisu Ratolesť 

Školské časopisy ZŠ Obvodné 3. redakcia časopisu Ratolesť 
 
 

BLAHOŽELÁME! 
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Milí kamaráti! 

 

Bohu je milá úprimná modlitba jeho najmenších. Svojou dôverou a úprimnosťou 

tak môžu byť aj deti našimi učiteľmi. 

„Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte 

vďaku za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.“ (Ef 5, 19-20) 

 
 

 

 
 

 

Milý Ježiš! 

Ďakujem za oslavu 

Ďakujem za narodeniny. 

Prosím, aby mi kúpili 

„stikeezov“. 

Prosím, aby som bol šťastný. 

Ďakujem za život. 
Tvoj Tomi 

Milý Ježiš! 

Ďakujem Ti za mojich 

rodičov. 

Ďakujem za rodinu. 

Prosím za zajačika. Prosím 

Ťa, Pane, aby som mal 

sestričku. 
Tvoj Patrik 

Milý Ježiš! 

Ďakujem Ti za život. 

Ďakujem Ti za rodinu. 

Ďakujem Ti za múdrosť. 

Prosím, aby som mala 

jednotky. 

Ďakujem Ti za darčeky. 
Tvoja Idka 
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Milý Ježiš! 

Ďakujem Ti za kamaráta. 

Ďakujem Ti za bicykel. 

Ďakujem Ti za sestru. 

Ďakujem Ti za LEGO. 

Prosím Ťa, aby som dostal 

okuliare. Prosím, keď 

budeme mať druhý dom, tak 

si prosím psa. 
Tvoj Tomáš 

Milý Ježiš! 

Ďakujem Ti za nových 

kamarátov. Ďakujem Ti za 

milých a fantastických 

rodičov. Ďakujem Ti za 

LEGO. Ďakuje Ti za milého 

brata. Ďakujem Ti za všetko, 

čo som dostal. Ďakujem Ti za 

bratranca. Ďakujem za 

všetko, čo mám rád. 
Tvoj Oliver 

Milý Ježiš! 

Ďakujem za nových 

kamarátov. Ďakujem za 

školu. Ďakujem za kvety. 

Ďakujem za malé šteniatka. 

Prosím, aby som mala 

malého brata. Prosím, aby 

som mala koňa. Ďakujem za 

rodičov. ♥ Prosím, aby som 

mala psíka. Ďakujem za moju 

sestru Charlotte. 
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PK Človek a hodnoty 

Na stretnutí s Ronjou 

Milé stretnutie zažili šiestaci a 

siedmaci 24. apríla v Štátnom divadle v 

Košiciach. Ronja a Birk zažívali 

nevšedné dobrodružstvá v lone čistej 

prírody a spoznávali aj chyby a bolesti 

dospelých. Spriatelili dva znepriatelené 

rody. Rozprávkový príbeh od Astrid 

Lindgrenovej sa páčil všetkým. 

 
-ab- 

 

Speváci z Ratolesti na 
predstavení ATaKu 

Milá odmena za námahu, ochotu, 

reprezentáciu školy čakala 28. apríla na 

školský spevácky zbor Ratolesť a ich 

umelecké vedúce – p. uč. Bačinskú a s. 

Zuzanu. V Historickej radnici si 

umelecky vychutnali predstavenie 

ATaKu – tanečného divadla, ktoré v 

spolupráci s tvorivou skupinou Poetica 

Milý Ježiš! 

Ďakujem Ti za rodičov. 

Ďakujem Ti za kamarátov. 

Ďakujem Ti za život. Ďakujem 

Ti za všetko. 
Tvoj Kamil 

Milý Ježiš! 

Ďakujem Ti za rodinu. 

Ďakujem Ti za kamarátov. 

Ďakujem Ti za život. Ďakujem 

Ti za pani učiteľky. 
Tvoja Veronika 
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Musica pripravilo pásmo Chcel(a)by som letieť. 

Udalosti zo života Zdenky Schelingovej podané 

spevom, slovom, tancom obohatili všetkých o 

príjemný umelecký a duchovný zážitok. 

 
-sh- 

 

Literárne Košice Jána Štiavnického 

Súťaž vo vlastnej tvorbe – Literárne Košice 

Jána Štiavnického spoznala víťazov 4. mája v 

LitParku. Mladí tvoriví spisovatelia z 2. stupňa 

išli na stretnutie s odbornou porotou spolu s pani 

učiteľkou Cubjakovou. Spomedzi 300 prác udelili 

čestné uznanie aj dievčenskému triu z našej školy. 

Veľa tvorivých nápadov aj do budúcnosti, 

Tamarka, Dorotka a Miška.  
-ks- 

Prírodovedné predmety 
na olympiádach 

Úspešní školskí 

reprezentanti majú hodiny 

biológie a chémie aj doma, vo 

voľnom čase, keď sa venujú 

štúdiu a prípravám na súťaže, 

spoznávaniu krás i tajomstiev 

vedy. Niekoľkomesačné 

obdobie príprav s p. 

učiteľkami biológie a chémie 

vyvrcholilo na predmetových 

olympiádach na prelome 

apríla a mája. Darilo sa im 

výborne na obvodných, 

krajských kolách.  
-pk- 

 

Košický Deň Európy 

Pekné podujatie so 

zaujímavým názvom sa 5. 

mája uskutočnilo počas osláv 

Dní mesta Košice. Hlavná 

ulica v časti pri Dolej bráne 

patrila počas celého dňa 

workshopom, tvorivým 

dielňam, kvízom, hudobným 

vystúpeniam, maľovaniu na 

tvár, športovým hrám a 
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deťom nášho mesta, deťom 

Európy. Vyučovacie hodiny 

poznaj a ži zažili žiaci 6.B 

spolu s tr. pani učiteľkou 

priamo tam. Zahrali si 

europexeso, športovali s mini 

stolným tenisom, vyhrali 

pekné ceny so zameraním na 

spoznávanie Európskej únie. 

Na záver sa odfotografovali v 

super EUROFOTO Boxe, aby 

mali spomienky na tento deň. 
-lj- 

 

Dejepisná olympiáda – 
finále 

V dňoch 3. – 5. mája sa 

v Trenčianskych Tepliciach 

konalo celoštátne kolo 9. 

ročníka Dejepisnej 

olympiády. Našu školu 

zastupoval víťaz krajského 

kola Daniel Tadeáš Dobrík 

(8.C), ktorého sprevádzal a 

pripravoval p. uč. Zachariáš. 

Finálne kolo potvrdilo, že šlo 

o stretnutie ozajstných 

znalcov dejepisu, čoho 

dôkazom bolo, že úplne všetci 

prekročili hranicu úspešnosti 

o ďalších dvadsať bodov, ako pripomenula porota. 

Náš Daniel sa umiestnil na peknom 6. mieste vo 

svojej kategórii D. Organizátori pre súťažiacich 

pripravili aj pekný kultúrny program. Tri dni v 

Trenčianskych Tepliciach tak boli nielen dobrou 

skúsenosťou, ale i sviatkom zúčastnených 

milovníkov histórie.  
-ep- 

 

Duchovná obnova blízko svätých 

Spoločenstvá 7.A a 7.C triedy, v sprievode p. 

uč. Bučákovej a Demjanovičovej, spolu s p. 

kaplánom Paľkom putovali 12. mája do 

prešovského Kostola sv. Jozefa. Slávili sv. omšu, 

zahĺbili sa do slov bratov františkánov v kaplnke, 

v ktorej relikviári je vystavených až 449 relikvií 

svätých a spoločne sa osviežili na duchovnej 

obnove. Prialo im aj jarné počasie, preto sa cestou 

na stanicu osviežili aj chutnou zmrzlinou. Triedni 

sv. patróni, orodujte za nás! 

 
-zi- 
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Slávik Slovenska 2017 

Obvodné kolo v speve ľudovej piesne 

spoznalo mená víťazov 12. mája v CVČ Domino. 

Speváci z troch kategórií z okresu Košice II a 

Košice III predviedli svoje spevácke umenie pred 

odbornou porotou. Tí najlepší postupujú do 

krajského kola. Našu školu reprezentovali dvaja 

žiaci. Laura Čurová z 2.B a Viliam Ferko zo 4.C. 

Na súťaž ich pripravovali 

pani učiteľky Hadbavníková a 

Fecková. A reprezentovali 

nás naozaj veľmi pekne. V 

silnej konkurencii získala 

Laura čestné uznanie a 

Viliam 3. miesto.  
-bh- 

 
Matematická olympiáda 

13. júna si v CVČ Domino na slávnostnom vyhodnotení prevzali ocenenia žiaci, 

ktorí nás veľmi pekne reprezentovali v okresných kolách olympiád. Bola medzi nimi 

aj početná skupina našich najšikovnejších  matematikov. V matematickej olympiáde 

boli na stupienku pre najlepších  naši žiaci skoro v každej kategórii. Blahoželáme 

a držíme palce do ďalších súťaží. 

Kategória Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie 

Z5 - piataci 
Marko Ivan 5.A 5. miesto - ÚR 
Šimon Marton 5.C 8. miesto - ÚR 

Z6 - šiestaci 
Tamara Ihnátová 6.B 1. miesto 
Adriana Bujňáková 6.C 4. miesto - ÚR 
Karolína Kaduková 6.A 4. miesto - ÚR 

Z7 - siedmaci 
Oliver Frič 7.B 2. – 3. miesto 
Simona Hudáková 7.A 2. - 3. miesto 
Andrea Liptáková 7.A 9. miesto - ÚR 

Z8 - ôsmaci 

Katarína Koribská 8.B 1. miesto 
Michaela Jurková 8.C 2. miesto 
Peter Skladaný 8.A 12. – 15. miesto - ÚR 
Michal Grešš 8.B 12. – 15. miesto - ÚR 
Michaela Sokolová 8.A 12. – 15. miesto - ÚR 

Z9 - deviataci Sebastián Kaduk 9.A 8. miesto –ÚR 
(ÚR v krajskom kole) 

Pozn.: ÚR – úspešný riešiteľ p. uč. Paraličová
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Košice 2017 

Takmer v polovici 

mesiaca – 17. mája sa 

ukončila celomestská 

dejepisno-poznávacia súťaž 

Košice 2017. Veľkolepý 

záver sa konal v CVČ 

Domino, lebo víťazmi boli 

všetci, ako prezrádzajú 

diplomy. Viac ako pol roka p. 

Betka Rodáková zadávala 

úlohy a mladí historici spolu s 

p. uč. Zachariášom po ich 

odpovediach museli pátrať po 

celom meste. V užšom finále 

si sily a vedomosti zmerali 

len ôsmaci. Medzi siedmimi 

3-člennými družstvami naša 

Danielka Jančiková (8.A), 

Tomáš Hrnčiar (8.B) a Miško 

Soták (8.C) obhájili pekné 3. 

miesto. Bolo veľa radosti, slnka pri ceste tam i 

späť. A bola aj zmrzlina.  
-gč- 

 

Spievali sme pre Svätého Otca 

Pieseň pre Svätého Otca znela 17. mája v 

divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove 

už po dvadsiatydruhýkrát. Spievali ju žiaci z celej 

Košickej arcidiecézy. Naši speváci sa svedomito 

pripravovali pod vedením pani učiteľky Jágerovej 

a na gitare ich doprevádzala pani vychovávateľka 

Skvašíková. Pätica talentovaných umelcov sa 

domov nevrátila naprázdno. Zlaté pásmo udelili 

Kike Remáčovej, strieborné Sáre Beľanovej a 

Miškovi Jágerovi. Čestné uznanie patrí Laure 

Čurovej a Ivanke Dvorčákovej.  

 
-bo- 
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Slávili sme Nanebovstúpenie Pána 

Krásny májový sviatok sme začali 

slávnostnou sv omšou v Kostole sv. Gorazda, 

ktorú slúžil Mons. Marek Forgáč, košický 

pomocný biskup, spolu s Mons. Jurajom 

Kamasom a školským p. kaplánom Paľkom. Aj 

keď nás po príchode do školy čakali vyučovacie 

hodiny, žiakov i celé spoločenstvo potešila 

návšteva o. biskupa na pôde školy. V homílii nám 

o. biskup poprial nájsť kúsok neba tu na zemi...a 

my mu prajeme hojnosť milostí a radosti v 

duchovnej službe! Pre všetkých to bol krásny 

sviatočný deň! 

 
-lk- 

 

Anglický týždeň na II. stupni 

Každý deň angličtina a naživo s anglickým 

lektorom? Áno, aj to a ešte všeličo zaujímavé 

čakalo na žiakov 6.- 9. ročníka, ktorí sa prihlásili 

na ENGLISH WEEK v termíne 22. - 26. mája. 

Spoločne zažili netradičné 

učenie sa cudzieho jazyka, 

hranie sa s angličtinou a 

najmä dobrú a tvorivú 

študijnú atmosféru. Have a 

nice day! 
-ds- 

 

Deň triedneho patróna 
v 6.C 

Školský deň si na 

sviatočný zmenili už od rána 

šiestaci, ktorí mali 30. mája 

službu pri sv. omši. Počas 

vyučovacích hodín sa 

pohostili na chutnej zmrzline, 

kde si spoločne plánovali 

školský výlet. Sv. Filip Neri, 

triedny patrón, oroduj za nás! 
-at- 

 

Májové pobožnosti 

Každú májovú stredu ste 

mohli zo školskej kaplnky 

počuť spev i modlitby detí a 

všetkých, ktorí prijali 

pozvanie na Loretánske 

litánie. Posledné májové 

stretnutia boli v školskom 

átriu, v krásnom Mariánskom 
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kútiku, oáze pokoja. V 

duchovnej službe sa postupne 

striedali jednotlivé ročníky I. 

a II. stupňa. Kráľovná rodín, 

oroduj za nás... 
-ss- 

 

Oslávili sme Deň detí 

Zdravo, chutne, radostne 

i pracovne... aj taký bol 1. 

Jún na našej škole. Darček od 

učiteľov – školský deň bez 

písomiek a skúšania – sa páčil 

mladším aj starším. Ďalšie 

prekvapenie  - zdravé, chutné, 

voňavé – čakalo na deti na 

chodbách školy s tajným 

názvom VITAMÍN Š. 

Nepočuli ste ešte o ňom? 

Objavuje sa v šťave, ktorá je 

čerstvo pripravená z ovocia 

a zdravo chutila naozaj 

všetkým. Určite si deti v ten 

deň doma pochutili aj na 

sladkých dobrotách, preto 

pohár čerstvej šťavy osviežil 

a najmä posilnil zdravie 

a úsmev detí.  
-rr- 

Tvorivá návšteva 

Mediálna výchova v teréne je naozaj iná, ako 

keď redaktori len sedia v triede a píšu články na 

rôzne témy. Tak tomu bolo aj 2. júna, kedy sa 9. 

B s pani učiteľkou triednou vybrala do ZŠ s MŠ 

sv. Marka Križina v Krásnej, keďže Krásna bola v 

novembri na návšteve u nás. Na čerstvom 

vzduchu v areáli školy mohli tvoriť pod vedením 

domácej pani učiteľky Sarkovej. A nielen tvorili. 

Nechýbal ani pohyb a dobrá nálada.  

 
-dk- 

 

Dilongova Trstená 

XXVI. ročník Dilongovej Trstenej – 

celoštátnej súťaže v umeleckej interpretácii 

slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy 

sa konal 2. júna na Orave. Súťaž sa koná na 

počesť významného trstenského rodáka, básnika, 

prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa, 

Rudolfa Dilonga. Premiéru na tejto súťaži mala aj 

naša škola a to v zložení Karolínka Kaduková zo 
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6.A, Táňa Jenčušová a Tamarka Ondrejková z 

8.C, ktoré cestovali za poznaním v sprievode pani 

učiteľky Cubjakovej. V silnej konkurencii si 

Tamarka vyrecitovala 3. miesto. 

 
-jn- 

 
„Poď, budem ti čítať!“ 

Tretí týždeň čítania deťom v Slovenskej 

republike prebehol úspešne aj u nás v škole. V 

týždni od 5. júna do 9. júna žiaci prichádzali do 

školskej knižnice v sprievode svojich pani 

učiteliek, aby si navzájom nahlas prečítali úryvky 

z obľúbených kníh. V príjemnom prostredí si 

čitatelia aj trošku oddýchli a vychutnali zážitok z 

literatúry. Nezabudnite, 

k prázdninovým dňom 

patrí aj dobrá 

kniha! 
-tt- 

 

Ratolesť koncertovala v 
Krakowe 

Krásny zážitok majú 

speváci zo školského zboru 

Ratolesť, ktorí 9. júna 

cestovali do Poľska.  

 
V partnerskej škole sw. 

Jadwigi Królowej boli 

súčasťou odpustovej 

slávnosti. Svojím spevom 

potešili žiakov aj učiteľov. 

Kamaráti im pripravili 

potulky po Krakowe, kde 

navštívili miesta spojené so 

životom svätice. Nechýbala 

ani návšteva Sanktuária v 

Lagiewnikoch, sv. omša a 

korunka. Srdečné privítanie, 

pohostenie a darček na 

pamiatku zostanú v 
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spomienkach našich žiakov, 

pani riaditeľky aj 

vyučujúcich, ktorí ich 

sprevádzali. 

 
-bo- 

 

Morálne ocenenie otcom 
biskupom 

Medzi päťdesiatich 

piatich žiakov Košickej 

arcidiecézy patrili aj piati 

deviataci a dvaja ôsmaci 

z našej školy, ktorí si rúk 

pomocného košického 

biskupa, Mons. Mareka 

Forgáča, prevzali 14. júna 

morálne ocenenie. 

Slávnosť bola v Kostole 

sv. Michala, archanjela 

a slávnostný obed v hoteli 

Centrum. 

Ocenení žiaci: 

 Ráchel Rimarčíková, 9.A 

 Norbert Sviatko, 9.A 

 Zuzana Ižolová, 9.B 

 Kristína Remáčová, 9.B 

 Eduard Pohl, 9.B 

 Katarína Koribská, 8.B 

 Daniel Tadeáš Dobrík, 8.C 

Bolo to príjemné stretnutie a dobrý pocit, že 

práve my sme boli vybratí za našu dlhoročnú 

snahu. 

 
-ep- 

 
Druhý stupeň putoval do Obišoviec 

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a 

Krvi oslávili žiaci druhého stupňa spolu so 

svojimi vyučujúcim, so školským pánom 

kaplánom, niektorými zamestnancami školy aj so 

zopár rodičmi, ktorí sa pridali k veľkej pútnickej 

rodine, v Diecéznej svätyni v Obišovciach. Keďže 

je Rok Fatimskej Panny Márie, práve Obišovce sú 
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miestom, kde sa konajú aj Fatimské soboty. 

Miestny pán farár všetkých privítal a v kázni sa aj 

prihovoril. Pred svätou omšou nechýbala modlitba 

posvätného ruženca a po svätej omši agapé. Panna 

Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame! 
-vt- 

 

 
Horný Zemplín brázdili ôsmaci 

Posledné májové dni priam lákali do prírody. 

Krásne tri dni bohaté na nezabudnuteľné zážitky 

prežili aj ôsmaci na miestach, ktoré dýchajú 

pokojom. Sprevádzali ich pani zástupkyňa 

Hrebeňárová, pani učiteľky Bačinská, pani 

učiteľka Buntová, pani učiteľka Jurašeková a pán 

kaplán František Barna.  

Kde všade boli: 

 zrúcanina hradu Čičva 

 hrad Jasenov 

 Sninský kameň 

 Topoľa – drevená cerkev 

 Múzeu baníctva v Zemplínskych Hámroch 

 Snina ... 

Ako sa im páčilo: 

 mali sme pekný program, 

 na hrad Jasenov bol ťažký 

výstup, ale výhľad bol 

prekrásny, 

 na Sninský kameň bola 

výborná prechádzka, 

 výborne varili, tiché 

prostredie, 

 bolo veľmi pekne, 

 túto exkurziu sme si užili, 

 nafotili sme veľa 

umeleckých fotiek, 

 bolo perfektne, 

 exkurzia bola skvelá, 

krátka a veľmi zábavná, 

 ĎAKUJEME všetkým 

učiteľom, ktorí nám 

pripravili takýto program 

a boli s nami na exkurzii. 
-sk- 
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Deviatackých 9P 

Po ére Monitoru, teda 

Testovania 9, a sezóne 

prijímacích skúšok nastala 

epocha voľná. Jednoduchšie 

povedané, začiatkom mája 

sme do našich tried vpustili 

PROJEKT 9P. Priučili sme sa 

v ňom rôznym veciam, 

zmenili pohľad na rozmanité 

otázky, upevnili si medzi 

sebou vzťahy a privítali 

v našej škole veľa nových 

tvárí. Módna návrhárka, 

florista či kňaz, každý nás 

čímsi priučil. Sme im za to 

veľmi vďační, no nielen im, 

ale aj našim triednym 

učiteľkám, ktoré s nami 

všetky problémy prehrýzli 

a mali trpezlivosť aj s našimi 

kritickými názormi. Venovali 

sme sa aj charitatívnej 

činnosti – umývali okná u sv. 

Gorazda, pomáhali rodinám 

v Majáku nádeje, či 

v skleníku u d. o. Gombitu. 

Spoliehame sa aj na to, že 

PROJEKT 9P sa prenesie aj 

na budúcich deviatakov a ďalších, a ďalších. Tak 

veľa zdaru, DEVIATACI !  
-deviatačka Ráchel- 

19. máj – Štvorylka 

24. máj – UPC – duchovná obnova 

25. máj – Steel aréna – Koncert ŠKOLFEST 

31. máj – prednáška duch. o. Pavla Hudáka 

2. jún – výlet do ZŠ v Košiciach – Krásnej 

5. jún – aranžovanie (dievčatá) 

 – futbal (chlapci) 

6. jún – prednáška o sociálnych sieťach s o. 

Slížom 

7. jún – návšteva transfúzneho oddelenia 

v nemocnici v Šaci 

 – telocvičňa FamilyGym (9.B) 

8. jún – raňajky v mestskom parku a náhľad do 

Východoslovenskej galérie 

9. jún – workshop s módnou návrhárkou Janou 

Polák (dievčatá) 

 – minibranné (chlapci)  

12. jún – TRIKLANDIA – Tatry 

13. jún – Sieň elektrických výbojov 

14. jún – prednáška duch. o. Petra Nižníka 

15. jún – púť do Obišoviec  

16. jún – Bankov 

21. jún –  FUTBAL pre 5. a 6. ročník 

22. jún – FLORBAL pre 7., 8., 9. ročník 

27. jún – rozlúčková slávnosť deviatakov 
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Na návšteve v Štrasburgu 

V dňoch 14. - 17. mája p. 

riaditeľka s p. zástupkyňou 

Hrebeňárovou navštívili Štrasburg na 

pozvanie Ing. Ivana Štefanca, MBA, 

PhD., súčasného europoslanca. Cieľom 

návštevy bolo zúčastniť sa zasadnutia 

pléna europarlamentu, oboznámiť sa s 

jeho štruktúrou, zapojiť sa do besedy s 

pánom Štefancom.  

Pán europoslanec pracuje vo 

Výbore pre vnútorný trh a ochranu 

spotrebiteľa. Medzi jeho prioritné témy 

patrí jednotný digitálny trh, malé a 

stredné podniky, zamestnanosť a 

obmedzenie byrokracie. V tom čase 

europarlament jednal a poslanci 

diskutovali na tému: Prenasledovanie 

kresťanov na Strednom Východe. 

Presvedčil nás o svojej srdečnosti, 

otvorenosti, profesionálnom a 

odbornom prístupe. V jeho náročnej 

práci mu prajeme Božiu milosť, veľa síl 

a odvahu pri práci na zlepšenie nášho 

života.  
p. uč. Pustaiová 

 
Ocenenie kresťanských  

pedagógov 

Pamätnú medailu sv. Ondreja za 

dlhoročnú aktívnu prácu pri rozvoji 

katolíckeho školstva v Košickej 

arcidiecéze si 16. mája z rúk o. 

arcibiskupa Bernarda Bobera prevzali aj 

zamestnankyne našej školy – MVDr. 

Alžbeta Zachariášová a p. Božena 

Hudáková. Sviatočné predpoludnie 

obohatil aj kultúrny program v 

priestoroch Teologickej fakulty v 
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Košiciach i osobné stretnutia so 

všetkými ocenenými počas 

slávnostného obeda. V mene celého 

školského spoločenstva srdečne 

gratulujeme a prajeme veľa radosti a síl 

v práci s deťmi i v osobnom živote! 
p. uč. Ferková 

 

Ďalšia výprava v Európskom 
parlamente 

Smer Košice – Štrasburg a späť po 

európskych cestách si v dňoch 12. – 15. 

júna spoločne naplánovali p. uč. 

Bačinská a p. uč. Pustaiová. Stretnutie 

s MUDr. Annou Záborskou, členkou 

Poslaneckého klubu Európskej ľudovej 

strany – Kresťanských demokratov, 

bolo veľmi zaujímavé a odpovedalo na 

mnohé aktuálne otázky týkajúce sa EÚ, 

postavenia našej krajiny v nej 

i budúcnosti Európy. V Európskom 

parlamente zažili naživo atmosféru 

rokovania v sále – v časti pre verejnosť, 

odfotili sa pri vlajkách členských štátov 

a zaujalo  ich aj parlamentárium. 

Prajeme pani europoslankyni veľa 

odvahy, síl v zodpovednej práci pre 

dobro a budúcnosť krajín a ľudí Európy 

i sveta. 
p. uč. Pustaiová 

Erazmus+ 

Projekt, do ktorého je zapojená 

naša škola pokračuje. Navštívili sme 

ďalšiu z partnerských škôl. Aká bola 

cesta? Čo sme zažili? Dozviete sa 

v nasledujúcej reportáži. 

,,Dobre, ponúknem tých 

Rakúšanov. Chcete?“ „Was?“ Tak 

začala moja konverzácia v cudzine. 

Bolo to vo vlaku z Viedne do Grazu. 

Išli sme vtedy do Slovinska vrámci 

projektu Erazmus+. Mali sme sa tam 

stretnúť s deťmi a učiteľmi zo škôl 

v Španielsku, Grécku, Rakúsku, 

Nemecku a Slovinsku. Cestou sme sa 

stretli s Rakúšanmi. V Grazi sme sa 

veľmi ponáhľali, lebo sme mali len 5 

minút na prestup a ešte sme meškali. No 

všetko sme našťastie stihli a prišli sme 

do Banovici, kde sme boli ubytovaní. 
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Na druhý deň sme išli do školy 

v Stročja vas. Bol to taký zapadákov, 

ale škola vyzerala naozaj pekne. Všetko 

mali vynovené. Chodí do nej len 180 

žiakov, a tak majú priestor na všelijaké 

špeciálne učebne. Na chémiu, na 

hudobnú, na geografiu, na techniku, na 

nemčinu a angličtinu. Poukazovali nám 

celú školu a potom urobili prezentáciu. 

Ale bola v nemčine, ktorá je tam hlavný 

vyučovací cudzí jazyk, takže som 

prezentácii nerozumel. Ale našťastie 

nám pani učiteľka Zentková prekladala. 

Vedľa nás sedeli Španielky, ktoré tiež 

nerozumeli, a tak som to jednej z nich 

prekladal do angličtiny. Poviem vám, 

bolo to, ako keď sa hrá telefón. 

Z nemčiny nám do slovenčiny, ja jednej 

Španielke zo slovenčiny do angličtiny 

a ona druhej z angličtiny do španielčiny. 

Potom sme šli do obce nazývanej

Jeruzalem. Bolo tam veľmi veľa viníc, 

kam len oko dovidelo. Bolo to krásne, 

neuveriteľný pokoj. Najradšej by som 

hneď predal všetko, čo mám, kúpil 

vinicu a začal tam žiť.  Potom sme šli 

na večeru, na ktorú nás Slovinci 

pozvali. Keď nás tam autobusom viezli, 

chcel som v ňom zapnúť svetlo a stlačil 

som gombík. No ten nebol na zapnutie 

svetla, ale bola to STOPKA. Asi si viete 

predstaviť, čo sa stalo, keď som ho 

stlačil... no trapas. Na večeri ma jedna 

čašníčka obliala polievkou a druhá mi 

misou šalátu tresla o hlavu. Aj napriek 

tomu bola večera výborná. Bolo teplo, 

a tak som si mikinu prehodil cez 

stoličku. No keď som si ju potom 

zobral, tak som omylom zobral aj látku, 

ktorou bolo operadlo obtiahnuté. 

Všimol som si to, až keď sme odišli, no 
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našťastie sme ešte neboli ďaleko. Po 

tom všetkom som si pripadal ako Mr. 

Bean. 

Na ďalší deň sme šli do Ľubľany 

do parlamentu a Európskeho domu. 

Predstavte si, stretli sme aj Slovenku 

z Bratislavy. Včera, na prvý apríl, som 

všetkých nachytal, že som stratil kľúče 

od izby. Išli sme opäť do školy 

v Stročja vas, rozlúčili sa a zhodnotili 

pobyt. Bolo super, osvojil som si 

komunikáciu s cudzincami a naučil sa aj 

nejaké slová po slovinsky. Viete, ako sa 

povie dieťa? Otrok! Ako Mr. Bean som 

ani v tento deň nesklamal. Išli sme sa 

kúpať a ja som nevedel nájsť plavky, 

hoci som ich mal rovno pred sebou. 

 

Dnes, 2. apríla, cestujeme domov. 

Predstavte si, na stanicu nás zaviezli 

hasičským autom! Už sedíme vo vlaku 

a ja som konečne dopísal tento článok. 
Andrej Belej, 9.B 

Štvrtáci a týždeň s angličtinou 

Posledné školské dni v apríli sa 

angličtine naplno venovala skupina 15 

štvrtákov, ktorí sa prihlásili na 

ANGLICKÝ TÝŽDEŇ. Dopoludnia 

čítali, písali a najmä komunikovali, hrali 

sa a spievali iba – iba po anglicky. 

Veríme, že sa im tieto dni páčili a v 

štúdiu cudzích jazykov budú 

pokračovať. 
-p. učiteľky angličtiny na 1. stupni- 

 
Snehulienka a sedem trpaslíkov 

Žiaci 1. stupňa sa 2. mája 

zúčastnili divadelného predstavenia 

Snehulienka a sedem trpaslíkov, ktoré 

uviedlo Divadlo Víti Marčíka z Českej 

republiky. 

Divadlo sa netradične odohrávalo 

na komediantskom voze, ktorý sa raz 

stal kráľovskou komnatou, inokedy  
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čiernym lesom a nakoniec chalúpkou so 

siedmimi postieľkami. Predstavenie 

bolo plné humoru, hudby, lásky a dobra, 

ktoré aj smrť prekoná. Deti aj učitelia 

boli niekedy vtiahnutí priamo do deja. 

Živé predstavenie, preprava 

historickými retro autobusmi prispeli k 

prežitiu nádherného dňa. 
-triedne p. učiteľky z 1. stupňa- 

 

 

V Kine Úsmev to zašumelo 

Krajská literárna súťaž ŠUMENIE 

spoznala 5. mája mená najlepších 

autorov svojho už 8. ročníka. Kino 

Úsmev privítalo žiakov základných škôl 

a osemročných gymnázií z Košického 

kraja. Naozaj ich nebolo málo. Porota v 

zložení Valentín Šefčík, Zuzana 

Štelbaská, Lucia Darjaninová 

Mačingová a Mariana Volemanová 

ocenili mladé začínajúce spisovateľské 

talenty. Tretiačka Emka a štvrtáčky 

Julka a Katka si tiež prevzali ceny. 

Julka za 1. miesto, Katka a Emka 

získali čestné uznania. 
p. uč. Smoleňová 

 
Košická paleta 2017 

Košická paleta predstavila víťazné 

diela neprofesionálnych výtvarníkov a 

opäť dokázala, že aj laici sú kvalitní 

umelci.  

Medzi amatérmi sa ukázala aj 

Julianka Chovancová z 3.B triedy. 

Keďže má len 10 rokov, jej mozaiku 

Živá lúka vystavili nesúťažne, no aj tak 

si od poroty a verejnosti na vernisáži 

17. mája vyslúžila veľký potlesk.  

-výtvarníci z 3. ročníka- 
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Cesta svetla 

Žiaci 2.B triedy sa 18. mája spolu 

s rodičmi stretli v kaplnke školy. Pod 

vedením p. vychovávateľky 

Skvašíkovej a p. uč. Fabianovej sa 

pomodlili pobožnosť – Cesta Svetla. Je 

to nová pobožnosť, ktorá nadväzuje na 

pobožnosť krížovej cesty. Cesta svetla, 

ktorá má 14 zastavení, nás svojimi 

myšlienkami viedla od prázdneho hrobu 

až k Turiciam – Zoslaniu Ducha 

Svätého. Spoločnou modlitbou sme 

prosili, aby nás Zmŕtvychvstalý Ježiš 

premenil svojou láskou a aby sme boli 

radostnými svedkami Ježišovho 

zmŕtvychvstania.  

Druháci boli v škole v prírode 

Jarné dni v termíne 24. – 28. 

apríla vymenili naši druháci domácu 

školu za Cirkevnú školu v prírode v 

Juskovej Voli. Spolu s pani učiteľkami 

triednymi, vychovávateľkami a p. 

kaplánom Paľkom obdivovali nové 

miesta. Školské lavice vystriedali hry a 

aktivity v prírode a najmä spoločné 

zážitky všetkých druhákov, školákov.  

 

Cesta odvahy 
Rozdelili nás do skupín. Išli 

sme podľa sviečok, lebo bola tma. 

Najprv sme videli bielu plachtu, 

ale potom sme zistili, že to bol len 

strom. Potom sme išli okolo 

kríkov, v ktorých bol skrytý pán 

kaplán. Vydával veľa zvukov, 

napríklad sovu, diviaka, žabu 

a kukučku. Bolo to strašidelné. 

Neskôr nás vystrašil. Niektorí sa 

tak zľakli, že až plakali. Za 

veľkým valcom boli pani učiteľky 

a pri valci bol kôš, v ktorom boli 

sladkosti. Tešili sme sa, že je 

koniec a išli sme spať. 
Dominika Vargová, 2.C 
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Filip Kováč, 2.A 

 
Veronika Jarinkovičová, 2.B 

 
 

 

Útulné izbičky 
Izbičky v škole v prírode sú 

super a aj kúpeľne boli super. 

Postele boli veľmi dobré, paplóny 

mäkučké ako obláčiky na 

nebíčku. Večer som stále zaspala 

vždy prvá, potom Julka 

a nakoniec Saška. Za izby sa 

bodovalo, ale stále musela byť 

uprataná. V škole prírode som sa 

cítila super. 
Laura Čurová, 2.B 
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Laura Lacková, 2.C 

 
Julianka, 2. ročník 

 
Klára Gubová, 2.C 

Mária Zentková, 2.A 

 

 

Talent show 
Každý z nás má veľký talent. 

Niekto vie robiť gymnastiku, 

futbalové triky, balet, spev, 

herectvo, tanec. Za predstavenie 

dostal každý skvelú odmenu. Bol 

tam dobrý DJ – - pán kaplán. 

Bolo tam úžasne. Mali sme tam 

super porotu – naše pani 

učiteľky. 
Vladko Turzák, 2.A 
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Deň ľudových remesiel 

23. marca sme mali popoludnie, 

kedy si deti mohli vyskúšať staré 

remeslá, ktoré používali aj naši starí 

rodičia. Boli sme milo prekvapení, čo 

všetko dokážu naše ruky vytvoriť.   

 
Vďaka ochotným tetám a ujom, 

ktorí obetovali svoj čas a prišli medzi 

nás, si deti mohli vyskúšať: háčkovanie, 

šitie srdiečok, výrobu bábiky z vlny, 

tkanie. Mohli si vyrobiť kríže z lana, 

brmbolce z vlny, prívesky z dreva, 

desiatok ruženca na ruku v podobe 

náramku.  

  

Talent show 

Vo štvrtok poobede sme 

v škole v prírode mali Talent 

show, ktorú pripravili pre nás 

pani vychovávateľky. Zistili sme, 

že každý má aspoň jeden talent. 

Predvádzala sa tam: gymnastika, 

šitie, futbal, plagáty, 

modelovanie, spievanie. Moje 

kamarátky spievali po španielsky 

a hebrejsky. 
Jakub Šimegh, 2.A 

Ako tam varia 

Mali by ste to skúsiť. Varili 

nám tam výborné polievky. 

Uvarili nám tam aj slepačiu 

polievku. Na diskotéke sme mali 

špekáčku. Mohli sme si k tomu 

vybrať paradajku, uhorku, šalát 

alebo horčicu. Veľmi mi tam 

chutilo. 
Martin Sudzina, 2.B 
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Strávili sme spolu veľmi milé 

popoludnie.  

 

Deň Zeme 

22. apríl patrí ako každý rok 

Medzinárodnému dňu Zeme. Popoludní 

sme sa všetky oddelenia ŠKD stretli 

v malej telocvični, kde na nás čakalo 

milé prekvapenie. 

 
Deti z 2.C (VII. oddelenie) si pre 

nás pod vedením pani vychovávateľky 

Šolcovej pripravili rôzne aktivity 

zamerané na chránenie prírody 

a triedenia odpadu. Deti mali za úlohu 

vyčistiť jazierko od rôzneho odpadu, 

správne separovať odpad do

 jednotlivých vriec označených zelenou, 

žltou a modrou farbou. Na záver deti 

museli správne odpovedať na 

vedomostné otázky. Deťom sa 

popoludnie veľmi páčilo.  

 

Návšteva Klubu kresťanských 
seniorov 

15. mája, po nedeli, ktorá patrila 

našim mamičkám, sme opäť zavítali 

k našim seniorom na košickej Terase. 

V podobe krásnych básničiek o mame, 

ľudových či kresťanských piesní, sme 

sa opäť mohli presvedčiť, že naša 

radosť rastie vtedy, ak ju rozdávame 

ďalej cez naše talenty a dary, ktorými 

každého z nás dobrý Boh obdaril.  
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Futbalový turnaj 

Dňa 24.-25. mája sa v našom ŠKD 

opäť uskutočnil futbalový turnaj, kde 

víťaz získal strieborný pohár. 

Počasie nám najprv prialo, no 

neskôr prišla veľká búrka, a tak sme 

museli zápasy prerušiť. Ale to nás 

neodradilo a vo futbale sme pokračovali 

nasledujúci deň. Futbalistom sa darilo aj 

vďaka super roztlieskavačkám 

a povzbudivým pokrikom. Deti si 

vyrobili aj krásne plagáty, ktorými 

fandili svojmu tímu. 

 
Víťazom sa stal tím, ktorý strelil 

do súperovej bránky najviac gólov.  

Celý futbalový turnaj nám pískali

 skúsení futbalisti z 5.A. Naši 

rozhodcovia Bamhor, Kolarčík, Kiš, 

Ondrejka, Jerga a Lukáč nám potvrdili, 

že aj oni sami, na to , aby boli dobrými 

futbalistami, musia absolvovať veľa 

tréningov počas týždňa a niektorých 

vecí sa aj vzdať. 

Tento rok sa stal víťazom 

futbalový tím z triedy 3.B s počtom 

bodov 7.  

Srdečne blahoželáme!  

 

Vypni telku, zapni seba 

Počas týždňa od 29. mája do 

2.júna boli všetky deti z ŠKD zapojené 

pod vedením pani vychovávateľky 

Bokorovej do projektu:  Vypni telku, 

zapni seba.  

Celý týždeň sa deti snažili byť bez 

TV alebo počítača a tráviť čas 

s priateľmi, s rodičmi, športovať, hrať 

sa ... 

Počas týždňa nás sprevádzal 

kuchár Majk Rovlnka, ktorý tým, že 

trávil veľa času na internete, stratil 

všetkých priateľov.  

Spolu s deťmi sme pomáhali 

Majkovi Rovlnkovi nájsť recept na 

priateľstvo. Každý deň sme objavovali 
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jednu ingredienciu potrebnú pre rast 

priateľstva.   

Takže tu máme recept, ktorý nám 

pomôže, aby naše priateľstvá rástli: 

1. Múka – komunikácia 

2. Vajíčka - súdržnosť 

3. Kompót – štedrosť  

4. Čas – trpezlivosť 

5. Kypriaci prášok – modlitba  

Tak ako každý chutný koláč 

potrebuje múku, vajíčka, kompót, čas, 

kypriaci prášok, tak ani dobré 

priateľstvo sa nezaobíde bez 

komunikácie, súdržnosti, štedrosti, 

trpezlivosti a modlitby jeden za 

druhého. 

V piatok sme celý týždeň 

slávnostne zakončili rôznymi aktivitami 

na školskom ihrisku, cez skákania vo 

vreci, hádzania kruhov, nosenie 

loptičky na tácke a ďalšími... 

Viac priateľstva, viac radosti !  

 

Stretnutie so psíkom Daisy – ŠKD 

2. júna k nám zavítala slečna 

Magdalénka Tothová so svojím psíkom 

Daisy. Deťom porozprávala, ako sa treba 

starať o psíka, aké je dôležité ho pravidelne 

venčiť a ako takého psíka vycvičila. 

Deťom predviedla rôzne „ psie kúsky“, 

ako bol napr. preskok cez prekážku  

 
p. vychovávateľka Skvašíková 
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Z letnej kuchyne 

Opäť sa vám, milí čitatelia, hlásime zo školskej kuchynky. K letným 

prázdninám, ktoré sa o pár dní naozaj začnú, určite patrí aj teplé počasie a k tomu 

kúpaliská a niečo na osvieženie a schladenie. 

Preto dnešné chutné recepty sú osviežujúce, voňavé a k tomu aj zdravé. Nech sa 

páči, do kuchyne a pridajte sa k nám! 

 

Ľadový šalát s kukuricou  

Potrebujeme: 1 hlávka ľadového 

šalátu, 200g póru alebo 

mladej cibuľky, 150g 

sterilizovanej kukurice, 

2dl bieleho jogurtu, 1 

lyžička soli, ½ lyžičky 

mletého čierneho korenia, 1 

lyžica cukru, 2 lyžice citrónovej 

šťavy, 1 lyžica olivového oleja, kôpor, 

1 lyžica kečupu 

A s chuťou do práce: 

 šalát rozoberieme na listy, umyjeme pod tečúcou vodou, potrháme na malé 

kúsky a vložíme do misy 

 očistený, umytý pór alebo cibuľku pokrájame na kolieska a spolu s precedenou 

kukuricou vmiešame do šalátu 

 jogurt ochutíme soľou, mletým čiernym korením, cukrom, citrónovou šťavou – 

všetko spolu dobre vyšľaháme – primiešame olej a vylejeme na pripravený 

šalát 

 pred podávaním šalát pokvapkáme kečupom a posypeme pokrájaným kôprom. 
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Šalát z letnej zeleniny  

Poriadne si pripraviť: 

200g šalátových 

uhoriek, 200g 

paradajok, 1 zväzok 

mladej cibuľky, 1 lyžica 

cukru, 3 lyžice 

jablčného octu, ½ 

lyžičky soli, mleté 

čierne korenie, 1 strúčik 

cesnaku, pažítka, olej 

Rukávy vyhrnúť a ide sa do práce: 

 šalátové uhorky umyjeme, pokrájame na tenké kolieska a dáme do misy 

 pridáme umyté, pokrájané paradajky, očistenú a na kolieska pokrájanú cibuľku 

a premiešame 

 cukor, jablčný ocot, soľ, očistený a pretlačený cesnak a štipku mletého 

čierneho korenia spolu dobre vymiešame  

 túto zmes vmiešame do šalátu, ktorý dáme aspoň na 15 minút postáť do 

chladničky 

 pred podávaním premiešame, pokvapkáme olejom a posypeme pokrájanou 

pažítkou. 

 

Výbornou prílohou šalátov je čerstvé pečivo... bageta, rožok alebo voňavý 

chlieb.  

 

Všetkým prajeme zdravé, chutné a svieže letné prázdniny 

a dobrú chuť ku všetkým dobrým a zdravým jedlám a dobrotám! 

kamaráti zo školskej kuchynky 
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Tetamo 

Moje meno je Dorota. Mám dvanásť rokov. Doma nás je päť: rodičia - dvakrát, 

brat, ja a náš domáci maznáčik, trojhlavý drak Tetamo. Zdá sa vám to meno zvláštne? 

Je to jednoduché:  

telka, tablet, mobil - Tetamo 

Tetamo k svojmu životu potrebuje 

len WIFI, nabíjačku a elektrinu. Ale má 

aj dve chyby - občas si totiž dopraje aj 

pár dát navyše, čo je ešte nič 

v porovnaní s tým, že je to známy 

požierač času.  

Napríklad, pred dvoma rokmi som 

urobila rekord. S Tetamom som strávila 

skoro 6 hodín! Odvtedy som sa snažila 

znížiť to aspoň o 50%. Ale bacha! Je to 

veľký nezbedník. Z ničoho nič sa objaví 

vo dverách so širokým úsmevom na 

všetkých troch tvárach. A tvári sa, 

akoby sa nič nestalo.  

Tetamo má aj veľký repertoár. 

Môžem si na ňom pozerať filmy, 

počúvať hudbu, písať si s kamarátkami 

a ešte mnoho ďalších vecí. Najlepšie je 

na Tetamovi to, že môžem  používať 

všetky jeho tri hlavy naraz.  

Ale občas sa stáva, že rodičia 

Tetama zaheslujú. To potom bez neho 

musím vydržať aj týždeň.  

Toto všetko bolo ešte predtým, než 

sa Tetamo zmenil. Začal sa zväčšovať. 

Stále zaberal viac a viac miesta. Už som 

ani nechodila von s kamarátkami, stále 

som bola s ním. Vždy po škole som 

utekala rýchlosťou blesku a megabajtov 

za ním. 

Rodičom sa to prestalo páčiť, a tak 

Tetama poslali na našu chatu do 

Kuzmíc. Odvtedy, stále, keď tam 

prídem, pozerám Te, hrám sa na Ta 

a píšem si na Mo. Pozor! Nie je to až 

také jednoduché! Tetamo  až vtedy, keď 

pomôžem mamke uvariť sobotňajší 

obed, umyjem okná na chalupe 

a polejem s ockom večer záhradku. 

A po všetkom som taká ospalá, že 

zaspávam s knihou v rukách. Zdá sa, že 

na Tetama už nemám čas a pomaly 

naňho zabúdam...  
Dorota Filková, 6.B 

Čestné uznanie – Literárne Košice Jána 

Štiavnického 

Téma: Každý deň bojujem s trojhlavým 

drakom 
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Babka na internete 

,,Kde si?!“ zvolala na mňa moja 

kamarátka Katka, pokiaľ som zbierala 

svoje učebnice zo zeme. Keď ma 

zbadala, rozbehla sa ku mne, aby mi 

pomohla. ,,Na čo si znovu myslela?!“ 

skríkla. ,,Dnes som myslela na moju 

babku. Podľa mňa trávi priveľa času za 

svojím novým notebookom,“ povedala 

som nahnevane. Katka sa pousmiala 

a povedala: ,,Ale, prosím ťa! Čo má 

taký dôchodca celé dni robiť?“ 

A spoločne sme vošli do triedy. 

Po vyučovaní som išla navštíviť 

babku. Ani ma neprekvapilo, že sedela 

za notebookom. Pozdravila som ju, no 

odpovede som sa nedočkala. Vošla som 

do kuchyne, aby som si zaliala čaj 

a starej mame pripravila kávu. V 

skrinke som však vrecúško s čajom 

nenašla, a  tak som si vzala pohár čistej 

vody.  Posadila som sa za stôl a podala 

babke pariacu sa kávu. Ona len ticho 

zašomrala: ,,Ďakujem...!“ Sedela som 

teda vedľa nej len tak a sledovala ju. 

Občas sa jej na tvári zjavil úsmev, 

inokedy sa nahlas rozosmiala. Po chvíli 

ma to prestalo baviť, tak som bez slov 

odišla domov. Cestou som dostala 

nápad. Budem svoju starú mamu 

sledovať!!! 

Ráno som plán prezradila Katke. 

Ona súhlasila a chcela sa tiež zapojiť do 

mojej misie. Dohodli sme sa, že sa 

stretneme po škole, aby sme prebrali 

a dohodli podrobnosti. Stretnutie 

prebehlo úspešne. Naša akcia dostala aj 

svoje krycie meno – operácia Vilma – 

tak sa totiž moja babka volá. Hneď po 

škole sme sa vybrali k starkinej 

susedke, tete Majke. Pohostila nás 

chutnými koláčikmi, ktoré akurát 

napiekla. Potom sme jej položili pár 

otázok ohľadom našej tajnej operácie. 

Bola veľmi prekvapená náhlym 

záujmom o život jej dobrej Vilmušky.  

V sobotu sme spoločne s Katkou 

a tetou Majkou zašli na ,,obyčajnú“  

návštevu k starej mame. Na moje 

a Katkino prekvapenie nesedela za 

počítačom.  

,,Vitajte, deti moje... Čím vás 

môžem ponúknuť?“ boli jej slová na 

privítanie. Jednohlasne sme odpovedali: 

,,Nerob si starosti!“. Babkina tvár náhle 

posmutnela. ,,Ale ja mám veľké 

starosti, pretože sa mi pokazil 
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notebook,“ pokračovala stará mama. 

Keď som ju videla takúto nešťastnú, 

zmohla som sa len na: ,,Ukáž, vezmem 

ho do školy. Jeden náš spolužiak sa do 

týchto strojov rozumie. Istotne ti 

pomôže.“ Stará mama poďakovala 

a starostlivo balila notebook do 

prenosnej tašky. Opýtala som sa: ,,A 

kde je nabíjačka?“ ,,Myslíš ten  

zbytočný dlhý kábel?“ babka na mňa 

nechápavo pozrela. Všetci sme vybuchli 

smiechom. Problém bol zrazu 

vyriešený. Notebook bol len bez šťavy, 

vybitý. Starej mame som to pomaly 

vysvetlila hneď, keď som sa už 

dokázala chvíľu nesmiať. 

,,Teta Vilma, prečo ste toľko času 

trávili za počítačom?“ spytovala sa 

Katka cez smiech mojej babky. ,,Našla 

som si na sociálnej sieti staronových  

internetových priateľov. Spomínali sme 

na staré časy. No neviem, čo by mi 

povedali na to, že vraj pokazený 

notebook a nabíjačka v taške.“ Opäť 

sme sa začali smiať. Teraz už všetky. 

Keď sme notebook nabili, stará 

mama nám sľúbila, že internetovej 

mánii nanovo nepodľahne. Túži  s nami 

tráviť oveľa viac času. Pretože nás ľúbi. 

Pomyslela  som si: ,,Ona je iná! (ako 

ostatné staré mamy).“ 
Tamara Lakatošová, 7.A 

Čestné uznanie – Literárne Košice Jána 

Štiavnického 

Téma: Ale ona je iná! 

 
 

Katkin dobrodružný sen 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna 

dedinka. Na začiatku tejto dedinky 

bývala Katka s rodičmi.  

Dom nebol veľký, ale mal pivnicu, 

o ktorej sa hovorilo, že je v nej tajomné 

zrkadlo. Katka bola malý šibal, veľmi 

rada mala dobrodružstvá, a preto raz, 

keď neboli rodičia doma, išla do 

pivnice. Bolo tam veľa harabúrd, ale aj 

fajnových kompótov a džemov. Katka 

zrazu zbadala kamennú stenu, ktorá 

vyzerala veľmi nezvyčajne. „Viem, že 

to niečo znamená,“ rozmýšľala Katka. 

Hľadala nejaký kameň, či sa nedá 

vybrať alebo zatlačiť, aby stenu 

otvorila, ale nič nenašla. Keď už bola na 

odchode, pozrela sa na strop a skríkla: 

„Páka!“ Nebolo ťažké vyštverať sa 
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hore, pretože v pivnici bolo veľa 

debničiek, ktorými si Katka pomohla. 

Keď sa dostala k páke, potiahla ju 

k sebe a kamenná stena sa otvorila. Za 

stenou bolo jedno veľké zrkadlo. Bolo 

na ňom veľa prachu, tak ho trošku 

pretrela. V tom momente, keď sa ho 

dotkla, ocitla sa za zrkadlom.  

Katka uvidela more, bambusový 

les, pandu, koňa a na mori delfíny. 

Zvolala: „Jej, koľko veľa zvierat! 

A toľko delfínov som ešte nikdy 

nevidela.“ A delfíny, kôň a panda sa už 

približovali k nej. Veľmi sa bála. Delfín 

prehovoril. „Neboj sa, budeme sa spolu 

hrať.“ A ostatné zvieratá prikývli. Katka 

sa osmelila a povedala: „Ahojte, volám 

sa Katka a budem vaša nová 

kamarátka.“ Pokračovala panda: „Ahoj, 

aj nás veľmi teší, ja sa volám Panpička, 

koník sa volá Pejko, ružový delfínik 

Krásavka, fialový Trblietka, modrý 

Delfínko a sivý Žralko.“ Delfínko sa 

opýtal: „Jazdila si už na delfínovi?“ 

„Nie, ale stále som o tom snívala.“ 

odpovedala Katka. „Tak si smelo 

sadni.“ vyzval ju Delfínko. Katka si 

sadla a už sa vozila.  Vykrikovala: „Jej, 

splnil sa mi sen, to je úžasné!“ Delfínko 

sa ponoril pod vodu a Katka doplávala 

ku brehu. Zrazu nikoho nevidela. 

Myslela si, že sa chcú hrať na 

skrývačku. Katka začala hľadať 

a uvidela Panpičku. Zavolala: 

„Panpička, vidím ťa, hľadáš!“ Panpička 

spokojne papala bambus, vôbec si 

nevšímala okolie, nič nepočula, a preto 

nikoho nehľadala. Katke sa už zdalo 

divné, že sa dlho nič nedeje, vyšla zo 

skrýše a zakričala: „Ja sa už nehrám, 

poďte na pláž“. Potom sa porozprávali. 

Najprv dostala slovo Katka a povedala: 

„Keď som vás nevidela, myslela som, 

že sa hráme na skrývačku.“ Vtom sa 

ozval Pejo a povedal: „Počul som, že 

hľadá Panpička, tak som sa išiel skryť.“ 

No Panpička iba krútila hlavou: „Čo si 

vlastne vravela? Pretože ja som nič 

nepočula, ako zvyčajne som iba jedla 

bambus.“ „A my sme si mysleli, že sa 

máme stretnúť a nie hrať skryvky“ 

zborovo povedali delfíny. ,,Hahaha,“ 

chichotali sa úplne všetci. „Dobrý 

nápad - zahrajme si schovávačku,“ 

napadlo Žralka. Keď hľadala Katka 

a všetkých už našla, chýbala jej už iba 

Panpička. Vkročila do lesa a čo nevidí. 

Krásnu velikánsku žirafu a na nej sa 

šmýka Panpička. Tak radi boli, že sú 

spolu až nakoniec z toho vznikla veľká 
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naháňačka aj so žirafou. Ale Katku už 

začalo nudiť volať žirafu žirafa. Tak 

povedala: „Žirafka moja zlatá – ako sa 

ty voláš?“ „Neviem, ale bola by som 

rada, keby ste ma volali Žofka,“  

povedala. ,,Budeme ťa volať Žofka,“ 

zvolali.  

A tak Katka našla ďalšiu novú 

kamarátku. Žofka už musela ísť za 

svojím mláďaťom a Katka si šla 

oddýchnuť pod palmu. Medzitým pre 

ňu pripravili oslavu.  Keď si oddýchla, 

znova ich nevedela nájsť, tak sa pozrela 

do mora, do lesa a zrazu len tak 

z ničoho nič všade lietali balóny. Bolo 

ich tak veľa, že sa nedali ani spočítať. 

Každé voľné oko by povedalo, že je ich 

nekonečno. Potom sa jej ukázali 

a povedali: „Na naše kamarátstvo“ 

a podali jej mapu. Pejko dodal: ,,Nájdi 

poklad.“ A každý išiel po svojom. 

Katka si sadla pod strom a lúštila mapu. 

Prvá zastávka podľa mapy sú kamene. 

Keď tam došla videla, že je na nich 

vyrytá hádanka – LEŤ ZA PEKNÝM 

FAREBNÝM STVORENÍM! Katka po 

dlhšom čase vylúštila, že odpoveďou je 

MOTÝĽ. Povedala správnu odpoveď 

a premenila sa na motýľa. Krídla ju 

niesli na miesto, kde sa opäť premenila 

na človeka. Hľadala krížik, ale nenašla 

ho. Spomenula si, že krížik nemusí byť 

iba na zemi, poobzerala sa a keď videla 

prekrížené palmy, rozbehla sa k nim. 

Oprela sa o palmy a zrazu sa otvorila 

jaskyňa. Blúdila sama v tej jaskyni 

a zbadala poklad. Zobrala ho a bežala sa 

pochváliť. Keď vyšla z jaskyne, čakali 

ju už kamaráti. Žralko vravel: „Našla si 

truhlicu, ešte si nenašla kľúčik, ktorým 

by si ju otvorila!“ Katka sa zarazila, 

porozmýšľala, nenápadne odcupkala 

k palmám. Tam, kde sa krížili, našla 

kľúčik. „Otvor truhlicu!“ prikázali. 

Katka otvorila truhlicu a v nej bol 

náhrdelník. Opýtala sa: „Prečo je tam 

náhrdelník a pri ňom prívesky delfín 

a morská panna?“ „Keď pripevníš 

delfína na náhrdelník a skočíš do vody, 

staneš sa delfínom,“ vysvetľovala 

Trblietka. „Aha, už viem,“ prerušila 

Trblietku Katka. „A keď si dám na 

náhrdelník prívesok morskej panny 

a skočím do vody, stanem sa morskou 

pannou.“ „Presne tak,“ pochválila ju 

Krásavka. Dala si delfínový náhrdelník 

a skočila do vody. Ohromne sa tam 

vyšantili.  

Katka povedala: „Prepáčte, ale ja 

sa už musím vrátiť domov, aby ma moji 
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rodičia nehľadali.. Katka sa so všetkými rozlúčila, poďakovala za krásny deň 

a sľúbila, že sa ešte určite vráti. 
Katarína Marcziová, 4.C 

Čestné uznanie – Šumenie 

Téma: Svet za zrkadlom 

 
 
Milé čítanie nám ponúka aj báseň z pera našej žiačky Petry a jej mamky Renátky: 

 

Jarný sen 
Ak skoro ránko oči otvoríš, 

spod perín hlavu vynoríš, 

šupneš jednu, druhú nôžku do papuče, 

s láskou ťa pohladia prvé slnečné lúče. 

 

Začuješ štebotavý spev vtáčat, 

nesmelé krôčky pobehujúcich mláďat, 

budeš počuť bzukot pracovitých včiel, 

keď zbierajú z kvietkov peľ. 

 

Očarí ťa kvetmi zaliata pestrofarebná lúka, 

ktoré by si radšej zbieral mamke do klobúka? 

Budeš vďačný za tento kúsok neba, 

ktorým Boh obdaril ju, jeho aj teba. 

 

Zrazu ťa zo sna prebudí drnčanie budíka, 

Jáááj, musím vstávať, prvá je matika. 

Po nej ma čakajú mužské, ženské a stredné vzory, 

škola, to je jedna veľká story.  
Petra Sobotková, 5.C a Renáta Sobotková 
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Anketa 

Pýtali sme sa žiakov, aké miesta by chceli navštíviť počas letných prázdnin. 

Starších láka zahraničie a tí mladší by radšej cestovali po Slovensku. Možno sa 

niektorými inšpirujete a zavítate tam aj vy  

 Čičmany 

 Budapešť 

 Orava 

 Dubaj 

 Chorvátsko 

 Spišský hrad 

 Čína 

 Maďarsko 

 Oravský hrad 

 Japonsko 

 Florida 

 Bojnice 

 Praha 

 Vysoké Tatry 

 Karibik 

 Dominikánska republika 

 
Nech sa prázdniny vydaria podľa vašich predstáv  

 
 

Napísali sme v písomkách 

 Margita Žiguli (Figuli) 

 skákavý rým (obkročný) 

 roditeli na ruštine sú podľa niektorých žiakov pôrodné sestry (správne: rodičia) 
 

 
J 
A 
Z 
Y 
K 
O 
V 
É  

O 
K 
I 
E 
N 
K 
O 

 

Keď budete písať pohľadnice alebo listy 

z prázdnin, nezabudnite na zámená  

Tebe, Ti, Vám, Vás, Tvoj, Tvoja ...  

Píšeme ich stále veľkým začiatočným písmenom. 
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Už sa tešíme na __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

       Nosíme ich na ruke, aby nám ukazovali čas 
       Počas týždňa vstávame do ... 
       Prvá žena 
       Druhé najväčšie mesto na Slovensku 
       Ako inak voláme sv. Cyrila 
       ... Kristus 
       Zmrzlina alebo ... 
       Dáva nám mlieko 
       Veľká drevená uzavretá nádoba 
       Lucia Kaduková, Terezka Pončáková, 5.B 

Konečne __ __ __ __! 

          Riadi lietadlo 
          Skáče po stromoch 
          Sedíme na nej 
          Píšeme ním 
          Matúš Melicher, 5.B 

Väčšina ľudí sa teší na  __ __ __ __ __ __      __ __ __ __. 

           Teplo inak 
           Budova so žiakmi 
           Hlavné mesto Talianska 
           Má osem nôh  
           Gaius Julius ... 
           Zvetrávanie 
            
           Pilot riadi ... 
           Medveď žije v ... 
           Niekto ním jazdí do školy 
           Slávna báseň Sama Chalupku 
           Tadeáš Kaduk, 5.B 
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Ľudia sa najviac tešia na   __ __ __ __ __ __ __ __. 

          Leto po anglicky 
          Kto má meniny 19.11.? 
          Najväčšie suchozemské zviera 
          Ježišova matka 
          Najvyšší vrch na Slovensku 
          Kto býva v úli? 
          Orgán zraku 
          Cyril a ... 
          Laura Kašková, Maja Bakšiová, 9.A 

 
__ __ __ __ __   __ __ __ __  sa chodíme kúpať. 

          Okno inak 
          Kamarát hovorovo  
          Druh obojživelníka 
          Miesto, kde bývame 
          Antonymum slova škaredé 
           
          Má meniny 29.6. 
          Znak mesta 
          Najvyššie pohorie Slovenska 
          Historický príbeh 
          Dominika Brillová, 5.A 

  
Pre každého je dôležitá   __ __ __ __ __ __. 

            Náš školský časopis 
            Je zdravé a obsahuje vitamíny 
            Včelí produkt 
            Niekto býva v meste, iný na ... 
            Muž po anglicky 
            Naša nebeská Matka 
            Mária Tirpáková, 5.A 
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Deti sa najviac tešia na   __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

             Prvý deň v týždni 
             Studená letná dobrota 
             Začiatok dňa 
             Štvrté ročné obdobie 
             Čo hľadali piráti? 
             Hrám na hudobnom ... 
             Budova plná kníh 
             Obrazovka počítača 
             Kováčska dielňa 
             Lillian Gardoňová, 5.A 

 
 
 
1. júna si každé dieťa myslí: „ __ __ __    __ __ __ __   __ __   __ __ __“. 

             ... Savio 
             Adam a ... 
             N s mäkčeňom 
              
             Bezchybný 
             Včera, ..., zajtra 
             Terézia inak 
             Slovensko-anglický ... 
              
             ... Lopez 
             Dopravný prostriedok 
              
             Mrazená pochúťka 
             Vyberá zo stromu červy 
             Armáda inak 
          Kiara E. Štroncer, Tereza Vašková, 5.A 
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13. mája má sviatok   __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __. 

      1.        

     2.         
    3.          

4.              

    5.          
      6.        

      7.        
 8.             

              

    9.          
   10.           

  11.            
  12.            

    13.          
              

  14.            

     15.         
      16.        

   17.           
   18.           

 
1. Fialový kvet 
2. Práve ju dopĺňate 
3. Teplé ročné obdobie 
4. Náš štát – Slovenská ... 
5. Jeden z rodičov 
6. Rybári ňou chytajú ryby 
7. Zabil Ábela 
8. Stavia domy 
9. Na čo píšeme? 

10. Objaví sa po daždi 
11. Nosia ich bábätká 
12. Mamka, ocko, deti tvoria ... 
13. Kraj na Slovensku 
14. Počítame na nej 
15. Snúbenka Jozefova 
16. Rybári lovia ... 
17. 7.5. má meniny 
18. „pencil case“ po slovensky 

Nina Maticová, Sára Labaničová, 5.B
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Vyhodnotenie zberu SABI – viečok 
 

Od novembra 2016 do apríla 2017 prebiehala 

na našej škole súťaž RECYKLUJ A VYHRAJ v 

zbere hliníkových viečok z mliečnych výrobkov 

slovenskej firmy MILKAGRO. Do 14. ročníka 

súťaže sa zapojilo 151 žiakov z našej školy. Bolo vyzbieraných až 73 kg hliníkových 

viečok, čo predstavuje približne 150 tisíc zjedených jogurtov. V konečnom hodnotení 

sme sa umiestnili na 4. mieste v kategórii A4. Žiakov čakajú veľmi zaujímavé 

odmeny: tablet, tričká s logom firmy MILK AGRO, školské pomôcky, zápisníky, 

perá a nálepky. Prajeme žiakom a aj rodičom radosť z výhry a veľmi dobrý pocit z 

toho, že robia užitočnú vec pre našu prírodu pri recyklácii druhotných surovín. 

Poradie najlepších tried: 

1. miesto : 3.B – 8 352 ks Sabi viečok 

2. miesto : 9.A – 7650 ks 

3. miesto : 6.A – 7 224 ks 

Poradie najlepších  jednotlivcov: 

1. Gočík Jozef 8.C 7 000  ks 

2. Kacsmarik Matej 9.A 5 320  ks 

3. Turčeková Tereza Mária 7.B 4 830  ks 

4. Chovancová Juliana 3.B 4 177  ks 

5. Vicen Daniel 6.A 3 398  ks 

6. Hudáková Kristína 6.A 2 850  ks 

7. Sorgerová Ema Mária 5.C 2 055  ks 

8. Dvorčeková Natália 6.B 1 750  ks 

9. Patakyová Ľubica 3.A 1 725  ks 

10. Hakulinová Dominika 4.C 1 600  ks 

11. Melicher Matúš 5.B 1 570  ks 
p. asistentka Tothová 
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Vyhodnotenie zberu papiera 

I. stupeň 
 
Poradie tried: 

Miesto Trieda Počet 
kilogramov 

1. 1.C 1959 kg 
2. 4.C 1114,5 kg 
3. 2.B 913,5 kg 
4. 1.B 551 kg 
5. 3.B 471,2 kg 
6. 4.A 469,1 kg 
7. 3.A 444,5 kg 
8. 2.A 407 kg 
9. 3.C 402 kg 

10. 2.D 397,2 kg 
11. 2.C 390,7 kg 
12. 4.B 193,6 kg 
13. 1.A 95 kg 

SPOLU 7808,3 kg 

II. stupeň 
 
Poradie tried: 

Miesto Trieda Počet 
kilogramov 

1. 6.C 1502 kg 
2. 6.B 593 kg 
3. 5.C 481 kg 
4. 5.B 396 kg 
5. 5.A 313 kg 
6. 9.A 273 kg 
7. 8.B 246 kg 
8. 7.A 245 kg 
9. 7.C 231 kg 

10. 7.B 131 kg 
11. 8.C 102 kg 
12. 6.A 88 kg 
13. 8.A 79 kg 
14. 9.B 35 kg 

SPOLU 3213 kg 
 

Výsledky jednotlivcov (I. stupeň): 

 Meno  Trieda Počet 
kilogramov 

1. Jenčuš Šimon 1.C 1740 kg 
2. Ferko Viliam 4.C 992,5 kg 
3. Jiříček Peter 2.B 359,5 kg 
4. Chovancová  Katarína 2.D 291,2 kg 
5. Varhoľáková Júlia 3.B 234,5 kg 
6. Nigutová Veronika 2.A 231 kg 
7. Majlátová Júlia 2.B 204,5 kg 
8. Sokolová Simona 2.C 196 kg 
9. Bedriová Lucia 1.C 194 kg 
10. Sorgerová Miroslava 1.B 189 kg 
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Výsledky jednotlivcov (II. stupeň): 

 Meno  Trieda Počet 
kilogramov 

1. Morganová Nicole Kathryn 6.C 630 kg 
2. Brada Marián 6.C 475 kg 
3. Nagyová Lenka 5.B 340 kg 
4. Hlaučová Miriam 7.A 235 kg 
5. Nigutová Michaela 7.C 231 kg 
6. Fabík Martin 6.B 202 kg 
7. Šeligová Natália 6.B 190 kg 
8. Lipták Denis 6.C 180 kg 
9. Oravcová Lenka 5.A 160 kg 
10. Kaduk Sebastián 9.A 137 kg 

 
p. uč. Roháčová (za I. stupeň) 
p. uč. Brezová (za II. stupeň) 

 
 

Zbierka bateriek, vrchnáčikov a všeličoho iného 

Milí žiaci, ďakujeme za aktivity pri všetkých zbierkach počas 

celého školského roka – suché potraviny, školské pomôcky, 

pomoc misiám doma i vo svete... zber SABI viečok, papiera, 

bateriek, vrchnáčikov. Vďaka patrí i rodičom, ktorí rovnako pomáhajú pri zbere a 

podporujú zbierky. Nezabudnite, v zbere pokračujeme aj po prázdninách! 

 
 

  

Platí od 18. septembra 2017 do 18. októbra 2017. 



 

 
 



 

 


