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Milí čitatelia, 

školský rok sa pomaly končí, letné 
prázdniny klopú na dvere čím ďalej, tým 
hlasnejšie a my, žiaci, možno aj učitelia , 
už netrpezlivo odpočítavame dni, ktoré 
zostávajú do záverečného vysvedčenia. Pre 
nás, deviatakov, to bude DOSLOVA 
záverečné vysvedčenie, pretože bude 
posledné, ktoré na základnej škole 
dostaneme. 

Každý z nás prechádza nejakými 
životnými etapami a nám, deviatakom, sa 
práve jedna dôležitá životná etapa končí. 
Pomaly za sebou zatvárame brány 
základnej školy a o chvíľu otočíme 
kľúčikom, ktorý nám odomkne novú bránu 
– stredoškolskú. 

Chceli by sme sa poďakovať 
všetkým. Hlavne učiteľom a 
vychovávateľom, že nám pomohli dorásť 
na mladých ľudí, akými sme dnes 
a pripravili nás na cestu životom. Vám, 
mladší spolužiaci, za krásne spoločne 
prežité chvíle. ĎAKUJEME! 

Želám všetkým čitateľom pekné 
a pokojom naplnené leto v kruhu priateľov. 

Miška Jurková, 9.C 
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Našim žiakom sa darilo aj v poslednom štvrťroku. Ďakujeme im za 
reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov aj v budúcnosti. 

 
Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Hviezdoslavov 
Kubín Okresné 

1. Viliam Ferko, 5.C 
2. Michal Grešš, 9.B 
2. Arian Tahzib, 6.C 

Čestné 
uznanie 

Natália Pončáková, 5.A 
Ema Štupáková, 4.A 
Tatiana Bencová, 3.B 

Metamorfózy slova 
2018 Krajské Strieborné 

pásmo Viliam Ferko, 5.C 

Literárne Košice 
Jána Štiavnického Celoslovenské 1. Amália Bortáková, 6.B 

Matematická 
olympiáda Okresné 3. Karolína Kaduková, 7.A 

Pytagoriáda Obvodné 

1. Dominika Brillová, 6.C 
2. Michaela Jačaninová, 7.C 
3. Marianna Zimovčáková, 8.B 

3. - 4. Tamara Ihnátová, 7.B 
3. - 5. Ľudmila Krupová, 5.B 

Pikomat Celoslovenské 3. Dominika Brillová, 6.C 

Chemická 
olympiáda 

Krajské 2. Michal Grešš, 9.B 
Okresné 1. Michal Grešš, 9.B 

Biologická 
olympiáda – 

zoológia 

Krajské 3. Tereza Mária Turčeková, 8.B 

Okresné 1. Tereza Mária Turčeková, 8.B 

Biologická 
olympiáda – 

botanika 
Okresné 3. Lívia Vargová, 8.C 

Fyzikálna 
olympiáda Okresné 1. Michal Grešš, 9.B 

Čo vieš o hviezdach Okresné 2. Tadeáš Kaduk, 6.B 

Biblická  
olympiáda Obvodné 1. 

Tadeáš Kaduk, 6.B 
Adriana Bujňáková, 7.C 

Gabriela Palenčárová, 8.B 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Košice 2018 Celomestské 2. 
Karolína Bencová, 8.B 

Sofia Sabová, 8.C 
Lívia Vargová, 8.C 

Slávik Slovenska 
2018 

Krajské 1. Laura Čurová, 3.B 

Okresné 
1. Laura Čurová, 3.B 
2. Marek Maďar, 7.A 

Budúcnosť sveta – 
životné prostredie Celoslovenské 3. Michaela Balunová, 6.B 

Moje mesto Celomestské 1. Damián Nagy, 5.B 

Príroda 
očami detí Okresné 

2. Ivan Jandošek, 4.B 
Čestné 
uznanie Karolína Kaľuhová, 2.A 

Perohryz Krajské 2. redakcia školského časopisu 
Ratolesť 

Sklenený 
Centruško Okresné 3. redakcia školského časopisu 

Ratolesť 
 
Národné testovanie žiakov 9. ročníka 

Predmet Výsledok našej školy Priemerná úspešnosť v SR 

Matematika 78,7 % 55,9 % 

Slovenský jazyk a 
literatúra 75,2 % 63,0 % 

 
 

 
  

ŽOLÍK 
+ 1 bod v písomke 

Meno žiaka: ....................................................  Trieda: ............... 
 
Predmet: ................................................. Dátum: ........................ 
 

Platí od 10. septembra 2018 do 10. októbra 2018. 
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Redaktori v akcii pod Tatrami 
 
Ako robiť dobrý školský časopis priblížila žiakom a učiteľom zo 16 základných 

škôl z Košického a Prešovského kraja novinárka Veronika Fitzeková. Redaktori sa 
stretli 12. apríla v Podtatranskej knižnici v Poprade.   

Na stretnutí s novinárkou 
sme sa dozvedeli, že školský 
časopis má žiakov pobaviť, 
priniesť informáciu o dianí 
v škole. Má zaujať obsahom aj 
vzhľadom. Titulok je 
magnetom pre čitateľa, je 
potrebné mu venovať 
pozornosť, rovnako, ako aj 
podtitulku. Jedna ilustrácia je 
viac ako 1000 slov.  

Podľa rád odborníčky 
budeme školský časopis 
vylepšovať a vyhýbať sa 
,,kudrlinkatým“ správam. 

Tamča a Simča, 8.B; foto: archív školy 
 

Beseda s... 
 

 
5. júna sa žiaci našej školy stretli s Danielom Hevierom, ktorý im predstavil 

svoju knihu Chymeros a povzbudil ich, aby sa zapojili do písania ďalšej časti. 
Terezka, 8.B; foto: archív školy 
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Vzácne stretnutie 

 
Žiaci z krúžku Mladí umelci po celomestskej akcii Veselý chodník zašli na 

exkurziu do Dómu sv. Alžbety, kde sa stretli so vzácnym človekom, J. Em. Jozefom 
kardinálom Tomkom. 

Tamara, 8.B; foto: archív školy 
 

Bodkované a prúžkované utorky sa nám páčili 

          
foto: archív školy 
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Zuzana Láncošová, 5.B 
 

 
Martin Bakši, 5.B 

Čo s prázdninami? 
 
Nie, nie, nebojte sa, že má s tým niekto 

nejaké ťažkosti. To len naši siedmaci vám 
ponúkajú zaujímavé nápady na voľné 
prázdninové dni a možno potešia aj celú 
rodinu a pekné miesta navštívite spolu ako 
rodinnú dovolenku. Ak na niečo zabudli, 
určite si poradíte aj sami a hlavne 
prázdninový čas si naplánujte vopred, 
poraďte sa s rodičmi, príbuznými 
a nezabudnite aj na pracovné dni v záhrade, 
pomoc rodičom, babke a dedkovi, veľké 
letné upratovanie detskej izby 
a poooodoooobne!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viki Žáčiková, 5.B 
 

A teraz už niečo na letné prázdninové dni: 
 piknikovať v prírode, posedieť si pri 

ohníku!!! A dávať si POZOR!!! 
 pripraviť si doma chutnú sladkú 

pochúťku, teraz je „in“ výroba domácich 
nanukov a prekvapiť všetkých doma 

 ochladiť sa  na mestských kúpaliskách 
 využiť kartičku na vlak a ísť s blízkymi na pekné výlety do okolia Košíc aj trošku 

ďalej  
 odporúčame navštíviť: Staroľubovniansky hrad a skanzen pod hradom, Šarišský 

hrad, Slanský hrad, Kapušiansky hrad, Spišský hrad, Betliar 
 ochladiť sa v jaskyniach: Jasovská jaskyňa, Ochtinská jaskyňa, Gombasecká 

jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica 
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 poprechádzať sa krásnymi centrami miest: Levoča, Bardejov, Kežmarok 
 prečítať si knihy, ktoré máme na policiach už celý rok 
 zapojiť tvorivé ruky a šikovnosť a naučiť sa od babky ručné práce, možno stačí 

aspoň malý pokus: vyšívanie, háčkovanie a podobne 
 zapísať si nejakú peknú myšlienku alebo zážitky z minulosti, na ktoré spomínali 

babka s dedkom 
A hlavne sa nezabudnúť smiať, pomáhať, ďakovať a ...vy už viete! 

 
Čo uprednostňujete pri výbere letnej dovolenky? 

 

 

  
Ema Mamráková, 5.B Peter Láncoš, 5.B 

upravila: Terezka, 9.A 
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Pestrý Medzinárodný deň detí 
 

Žiakov sme sa opýtali, ako sa im páčili aktivity, ktoré pre nich pripravili 
ôsmaci na Medzinárodný deň detí. 

 
 Tvorivé dielne boli SUPER nápad, 

lebo sa mohli zabaviť tí, ktorí nie sú 
až takí dobrí v športe. 

 Veľkú trpezlivosť s nami mali 
ôsmačky Kika, Gabika a Terezka 
z 8.B, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. 

 Futbal je parádna vec. Mohli sme si 
zahrať aj proti siedmakom a hralo sa 
nám výborne. 

 Vybíjanú máme veľmi radi, tak sme 
to uvítali, že si môžeme zahrať. 

 Super nápad skrášliť si tašku 
pomocou šablóny. 

 Bolo to jednoduché a užitočné, lebo 
tašku využijem aj v budúcnosti. 

 Po náročnom zápase to bolo také 
upokojujúce. 

 Vládla tam pokojná a príjemná 
atmosféra.  

 Vyrobiť obraz z pasteliek 

a pomocou žehličky bol dobrý 
nápad. 

 Florbalové zápasy sa hrali veľmi 
dobre.  

 Chcem sa poďakovať ôsmakom za 
všetky aktivity. 

 Ďakujeme aj za nápoj v plechovke, 
ktorý veľmi dobre padol po 
športovom výkone. 

 
upravila: Simonka, 8.B; foto: archív školy  
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Erasmus projekt Werte Wagen Španielsko 2018 
 
Pondelok 

Ráno nás čakal skorý let z Košíc 
do Varšavy. Na poľskom letisku sme 
zažili krásne prekvapenie – a to Boží 
dar – svätú omšu. Po nej sme sa hneď 
vybrali na štvorhodinový let do 
Madridu.  

Na španielskom letisku nás čakal 
autobus aj s ostatnými účastníkmi 
projektu, s ktorými sme sa zvítali 
a spoločne cestovali do mesta Aranda 
de Duero. Tam sme sa unavené vybalili 
v hoteli a išli na večeru s dievčatami zo 
Španielska a s mládežou z Rakúska, 
Nemecka a Slovinska. Trochu sme sa 
zoznámili a mohli prvýkrát otestovať 
našu angličtinu. 

 
Utorok 

Druhý deň nášho pobytu 
v Španielsku sme mali nabitý. Po 
raňajkách v hoteli sme sa všetci stretli 
na školskom dvore. Tam nás privítali 
ako vzácnych hostí, dostali sme malé 
darčeky a rozdelili nás do menších 
skupín podľa farieb. Vtedy sa oplatilo 
vedieť komunikovať po anglicky, 

pretože nikto  nebol v skupinke 
s niekým zo svojej krajiny. 

Nasledovali spevácke a tanečné 
vystúpenia žiakov školy. Predviedli sa 
malí aj tí väčší. Nechýbali ani 
regionálne tance, ktoré sme asi všetci 
videli prvýkrát. 

Prestávku sme využili na 
ochutnanie typických španielskych 
jedál, od mäsa až po koláčiky. 

Ďalším bodom programu boli 
workshopy. Kreatívne, ale aj športové. 
Jedny z najzaujímavejších boli tradičné 
hry na dvore alebo „Paralympic school 
day”. Tam sme si vyskúšali na malú 
chvíľu život človeka na vozíčku, ktorý 
nie je jednoduchý. 

Keď sme prešli všetky workshopy, 
presunuli sme sa do jedálne, kde sme 
mali pripravené ďalšie klasické 
španielske jedlo, paellu. Bolo to 
zaujímavé, aj keď nie pre každého 
chutné. 

Po obede sme sa vrátili do hotela, 
kde sme strávili voľný čas. Neskôr sme 
sa zišli v meste, kde nás čakalo 
stretnutie s pani primátorkou na radnici 
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a prehliadka mesta. Aj tu nás 
sprevádzali žiaci zo Španielska. Ukázali 
nám plán mesta z roku 1503, ktorý je 
najstarším plánom v Španielsku, kostoly 
San Juan a Santa Marias, ktorý je 
gotickým hlavným kostolom v Arande 
a aj vínnu pivnicu v centre mesta. 

Keď prehliadka skončila, hľadali 
sme normálnu reštauráciu, kde by sme 
sa navečerali. To však bol problém, 
a tak sme si dali nie veľmi španielske 
jedlo, pizzu. Neskôr sme sa vrátili do 
hotela a všetci sme sa už tešili na 
posteľ.  
 
Streda 

Ako obvykle, budíček bol o 7:00. 
Potom boli hotelové raňajky. Po 
raňajkách sme sa stretli na školskom 
dvore a autobusom sme šli do mesta 
Burgos. Tam sme najprv navštívili 
nocľaháreň a charitu. Neskôr nás čakal 
program v škole. Začínal sa vo veľkej 
sále, kde mal príhovor riaditeľ projektu 
a žiaci čítali ukážky z kníh, každý vo 
svojom jazyku. Na poludnie bolo 
,,almurezo“ (občerstvenie) a prestávka 
na školskom dvore. Potom prišla 
najlepšia časť dňa. Robili sme fotku 
pomocou dronu. Tento workshop bol 
spojený so športovými aktivitami. Jedna 
z aktivít bola, že sme pravou nohou stáli 
na jednej doske a ľavou na druhej. Z 
dosiek išli šnúrky, ktoré sme držali v 
rukách. Cieľom hry bolo dostať sa čo 
najďalej tak, že sme tými šnúrkami 
dvíhali dosku pravú, potom ľavú... 

Keď všetky aktivity skončili, išli 
sme na obed. Učitelia mali obed v 
jednej reštaurácii a my, žiaci, sme išli 
na pizzu. O štvrtej popoludní nás čakala 
prehliadka Múzea ľudskej evolúcie v 
Burgos. Videli sme mnoho zaujímavých 
exponátov. Bol to super deň a som rada, 
že som spoznala aj veľa nových ľudí. 

 
Štvrtok 

Štvrtok sa odohrával v krásnom 
historickom meste Segovia. 
Sprevádzala nás učiteľka z Arandy de 
Duero – Yolanda a žiaci zo Španielska 
v našom veku. Prvá zastávka bol 
obrovský most hneď na začiatku mesta, 
Devil´s bridge, o ktorom nám bola 
povedaná najznámejšia legenda. 
Pokračovali sme uličkami mesta až ku 
kopcu s výhľadom a ďalšou zaujímavou 
legendou. Zastavili sme sa pri Kostole 
Corpus Christi, ktorý bol v minulosti 
hlavnou židovskou synagógou. 
Prechádzali sme známym námestím 
a zašli aj do židovskej štvrte, cez ktorú 
sme sa dostali ku slávnemu hradu. 
Videli sme ho síce iba zvonku, ale vraví 
sa, že zvnútra je ešte nádhernejší 
a oplatí sa ho vidieť. Tu sa naša 
prehliadka končila.  

Španieli nás zobrali na obed, 
učitelia sa od nás oddelili. Mohli sme 
komunikovať len v angličtine a najprv 
bolo ťažké sa začať zapájať do 
rozhovorov, no postupne neistá 
atmosféra opadla. Po obede nás zobrali 
na prechádzku po meste a na zmrzlinu, 
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neskôr sme len spoločne sedeli 
a rozprávali sa. Všetci boli veľmi 
pozorní a milí, stále chceli, aby sme sa 
mali čo najlepšie. Mohli sme cítiť, že sa 
o nás zaujímajú.  

Pricestovali sme späť do Arandy, 
kde sa nám vôbec nechcelo lúčiť 
s novými kamarátmi. Navrhli, že nás 
zoberú ešte do mesta. Prešli sme sa 
s nimi a bol to super strávený čas.  

Večer nás čakala večera a 
rozlúčková párty so žiakmi, ktorí nám 
robili program v utorok. Ale mali sme 
na výber, mohli sme zostať tancovať 
alebo ísť na bowling s deťmi z dneška. 
Vybrali sme si bowling a neoľutovali 
sme. Veľa sme sa nasmiali a zabavili, 
bol to večer na nezabudnutie.  

No aj to muselo raz skončiť, prišiel 
čas rozlúčky. So všetkými sme sa na 
niekoľkokrát objali a tlačili sa nám slzy 
do očí. Ale bolo nám s nimi tak dobre, 
že keď sme po poslednom zakývaní 
počuli, že ešte neodišli, rozbehli sme sa 
za nimi. To bol pre mňa najkrajší 
moment, keď sme kráčali oproti sebe 
s otvorenou náručou, úsmevom 
a malými slzami v očiach. Stále však 
dúfame, že sa ešte stretneme. 

Piatok 
Či sa nám chcelo, či nie, piatok bol 

deň odletu. Poslednýkrát sme navštívili 
školu v Arande de Duero a stretli sme 
sa so žiakmi, ktorí boli s nami cez tieto 
dni. Ešte raz sme sa rozlúčili. Potom 
sme nastúpili do autobusu, kde s nami 
išli aj Slovinky a Nemci. So Slovinkami 
sme sa za týždeň tiež dosť zblížili 
a naše posledné rozhovory boli veľmi 
cenné a vtipné. Na letisku v Madride 
sme sa rozlúčili aj s nimi. Počkali sme 
si na náš let do Varšavy. S miernym 
oneskorením sme šťastne docestovali 
a v pokoji prišli až do Košíc, kde sme sa 
šťastne zvítali s našimi rodinami. 

Bol to výlet, ktorý nám dal 
neskutočne veľa do života. Nové 
priateľstvá, skúsenosti, vedomosti. 
Ďakujeme, že sme toho mohli byť 
súčasťou a že nám bola daná taká veľká 
milosť zažiť všetko, čo sme tam zažili 
spolu s našimi úžasnými pani 
učiteľkami Zentkovou a Bučákovou. 

Ema Fatulová, 8.C 
Tereza Panocová, 8.C 

Tamara Lakatošová, 8.B 
foto: archív školy  
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Job shadowing vo Welse 
 

 
Pýtate sa, milí čitatelia, čo je job shadowing? 
Táto metóda vyžaduje partnera, ochotného 

investovať najmä čas na organizačné 
zabezpečenie celej akcie, počas ktorej sa študent 
(i učiteľ) stáva „pozorovateľom“ osoby, ktorá žije 
svoj každodenný pracovný život. 

V našom prípade išlo 
o pozorovanie školského 
života v BRG Wels 
Wallererstraße. Je to športové 
a prírodovedné gymnázium 
v rakúskom meste Wels. 

Počas jedného týždňa 
sme sa zapájali do 
vyučovacieho procesu, 
zúčastnili sme sa na 
zaujímavých vyučovacích 
hodinách, napr., biológia, 
náboženstvo, geografia, 
nemecký jazyk a literatúra 
a inšpirovali sa metódami, 
ktoré využívajú naši 
kolegovia v Rakúsku. 

Oceňujeme kolegiálny a 
priateľský prístup učiteľov 
i žiakov, s ktorým sme sa 
stretávali počas týchto 
náročných, ale krásnych dní. 

 
Marta Bačinská a Ľubica Soľárová, učiteľky 

foto: archív školy 
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Päť dni v Prahe 
 

Boli ste tam už niekedy? Ak áno, myslím si, že sa vám toto mesto páčilo tak, 
ako mne. A ak ste tam ešte neboli, tak by ste sa tam mali ísť pozrieť. 

 
Okrem pamiatok, ako  Pražský 

hrad, Staromestské námestie, Orloj či 
Karlov most, sa mi v Prahe páčil aj 
kurz, na ktorom som tam bola od 20. 
– 25. mája. Počas týchto dní som 
spoznala učiteľov z  iných krajín, 
precvičila som si angličtinu, 
ale hlavne som sa naučila niečo nové. 
Nielen vy, žiaci, ale i my, učitelia, sa 
musíme stále vzdelávať, ako lepšie a 
zaujímavejšie učiť. 

Našou lektorkou bola Smriti 
Vasistha, učiteľka z Indie. Počas 
kurzu sme pracovali v skupinách a  
navzájom sme si vymieňali svoje 
skúsenosti a nápady. Bol to naozaj 
veľmi príjemný týždeň, ktorý som 
v Prahe mohla prežiť vďaka programu 
Erasmus+.  

Katarína Selecká, učiteľka 
foto: archív školy 
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Deväť rokov spomienok 
 

My, deviataci, sme si na mediálnej výchove zaspomínali na najkrajšie a  
nezabudnuteľné chvíle, ktoré sme prežili počas deviatich rokov v škole, ale aj mimo 
školy. Každému sa páčilo niečo iné. Toto sú naše spomienky na naj... školské 
a triedne akcie. Ďakujeme! 
 Deň s ceruzkou 
 Filmový festival 
 prvá školská diskotéka 
 škola v prírode v 6. ročníku na Drienici 
 výlet v Bratislave 
 plavecký výcvik vo 4. ročníku 
 Nočné bdenie s Kristom 
 duchovné obnovy  
 lyžiarsky výcvikový kurz v 7. ročníku na Litmanovej 
 geografická exkurzia v 8. ročníku, skvelý výhľad zo Sninského kameňa 
 potulky po meste s pánom učiteľom Zachariášom 

Simona, 9.C 
 
 

Veru, veru, už len pár dní a život žiakov ZŠ sa pre vás, deviatakov, skončí. 
Ďalšie riadky vám napísali mladší spolužiaci, kamaráti a kamarátky, ktorých ste 

stretávali na chodbách školy, pri stoloch školskej jedálne a boli ste pre nich „veľkými 
a silnými žiakmi“. 

Raz na vašich miestach budú aj oni. Ale teraz tieto riadky patria iba vám: 
 

 

Milí naši deviataci, 
odchádzate ako vtáci. 

Pekných chvíľ bolo veľa, 
utekáte ako strela. 

 
A vy už ste na vrchole, 

nech sa darí v novej škole. 
V srdci si nás ponechajte, 

dobré známky tam  nachytajte. 
 

Prajeme vám do života 
rozum, šťastie a ochranu  

Pána Boha. 
Anka, Kika, Sára 

Dlhé roky s nami stoja, 
málokedy sa nás boja, 

poradiť nám vždycky vedia, 
hocikedy, aj keď jedia. 

 
Organizátori sú to veľkí, 
no vo vnútri často krehkí, 

často s nami žartujú, 
všetci sa z nich radujú. 

 
Týmto, milí deviataci, 

skončili vám skúškové časy, 
majte šťastie v živote, 

tešiť sa zo všetkého môžete. 
Emma 
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upravila: Kika, 7.A 

foto: archív školy 

 
(Viac informácií a foto na www.zscamke.sk)  

Motokáry

Eparchia

o. Sedláček

Charita 
(bezdomovci)

Ružín
Kraków

Športový deň pre 
1. stupeň

Tanečná

Pomoc škole

o. Hudák

Aranžovanie

Projekt  9P

„Určite budete zo školy 
odchádzať s veľa zážitkami. 
Dúfame, že ste si posledný rok na 
škole vychutnali. A prajeme vám 
veľa úspechov na strednej škole. 
Nech sa vám darí.“ 

Zuzka a Barbora 

„Milí deviataci, boli ste tu 9 
rokov so všetkým, čo k tomu 
patrí. Prišli ste ako malinkí 
prváci, ktorí vôbec nevedeli, čo 
ich čaká. A teraz odchádzate ako 
veľkí sebavedomí ľudia, ktorí 
majú veľa skvelých vedomostí. 
Prajem vám, aby ste v živote 
našli, čo chcete a aby sa všetkým 
darilo. Určite z vás vyrastú skvelí 
ľudia. Šťastnú cestu na ceste 
životom.“ 

Marek 

Veľa sa tu naučili, 
ale rýchlo školu aj opustili, 
deviatakov má každý rád, 

možno nám na Monitor dajú aj pár 
rád. 

Škoda, že už odchádzajú, 
veľa nám tu zanechajú. 

Lucia 
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Deň s „Werlym“ 
 

Naša škola je zapojená do viacerých projektov. 
Jedným z ich je aj Erasmus+. V rámci neho sa stretli 
žiaci aj učitelia niekoľkých európskych škôl, aby 
navzájom spoznávali kultúru a vzdelávanie 
v jednotlivých krajinách. Celý projekt je vedený 
prevažne v nemeckom jazyku a jeho názov poukazuje 
na dôležitosť správnych hodnôt v našom živote.  

Podľa nemeckého „Werte Wagen“ dostal meno 
aj maskot projektu, malý myšiak. Volá sa Werly, deti si ho  obľúbili a hovoria mu 
Verlík, niekedy Berlík. Sprevádza tretiakov na rôznych akciách a v tomto období si 
ho berú domov a následne píšu, čo s ním prežili. Tu je niekoľko ukážok, čo napísali 
a nakreslili žiaci 3.B. 

Katarína Fabianová, učiteľka 
 

 
 

 

 
 

 
Šimon Lakatoš, 3.B 

S triednym myšiakom som 
bol cez voľné dni v Poľsku. 
Bývali sme v osade Czorsztyn. 
Mali sme dobrý výhľad na jazero 
a na Tatry. V sobotu sme boli 
v meste Nowy Targ. V nedeľu sme 
sa boli bicyklovať zo Szczawnice 
do Červeného Kláštora popri 
rieke Dunajec. Boli sme aj na 
vyhliadkovej veži, odkiaľ bol 
dobrý výhľad na Tatry. Po ceste 
sme videli aj malú zmiju. Bolo 
tam super. 

Matej Pončák, 3.B 

Zo školy sme prišli o štvrtej 
popoludní. Ukázal som Vertymu 
našu záhradu. Najviac nám chutili 
jahody. Páčilo sa mu, že je 
záhrada starostlivo okopaná. 
Zaskákali sme si aj na trampolíne. 
Nakoniec som ho zoznámil so 
svojou korytnačkou Rocky. Bol to 
super deň!!! 

Šimon Lakatoš, 3.B 

S Vertíkom som bola v škole 
na krúžku. Potom sme prišli 
domov a pozerali rozprávku Na 
vlásku. Vertíka to zaujímalo. Keď 
sa skončila rozprávka, išli sme sa 
učiť. Potom sme sa hrali 
s mladším bratom. Večera 
Vertíkovi chutila, dal si syr. Aj do 
školy som mu zabalila syr. Vertík 
mal aj vlastnú postieľku. Najviac 
sa Vertík páčil môjmu bratovi. 
Rozprávali sme si aj vtipy. Deň 
s Vertíkom sa mi páčil 

Lívia Sláviková, 3.B 
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foto: archív školy 

 
 

 
Laura Čurová bola s Werlym na Slávikovi v CVČ Domino 

V sobotu sme išli s Vertíkom 
do Vyšného Nemeckého. Boli tam 
babka s dedkom. Poobede sme 
chytali motýle. Večer sme 
cestovali do Sobraniec navštíviť 
mojich bratrancov. Hrali sme 
tam rôzne hry. V nedeľu sme sa s 
Vertíkom vrátili domov. Poobede 
sme odišli na liturgiu do chrámu. 
Vertíkovi sa tam veľmi páčilo. 
Potom sme išli do mesta na Deň 
rodiny. Bol to pekný víkend. 

Damián Porubec, 3.B 
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Deň mlieka 
 
Udialo sa to 10. mája od 9.30 hod. No predstavte si, čo sme tam všetci dostali. 

Mlieko v škatuľke, papierové pravítko a rozvrh hodín. Boli tam aj napínavé súťaže, 
kvíz a hry. Po všetkých kvízoch a hre sme mali veľkú hostinu. Prestreté boli stoly plné 
pudingov, kokteilov, džúsov v škatuľke. Najviac mi chutili koláče a mliečne špeciality. 
Ty brďo, bolo tam toho toľko, že som si nevedel vybrať. Tak som si zobral zo všetkého 
trochu. Dokonca mi ostalo aj niečo domov. Moje sestry boli nadšené. Ó, prepáčte, na 
niečo sa zabudol. A viete na čo? Neviete? No ja vám to poviem. Však sa tam aj 
tancovalo a spievalo. A ešte niečo, vyhrali sme všetky súťaže!!! Súťažili tretiaci 
z našej školy proti tretiakom zo ZŠ Bernolákova 16. A najlepšie bolo to, že sme sa 
NEUČILI  

Tomáš Vaňo, 3.C 

 
Sonička Šurinová, 3.A 
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Júlia Melicherová, 3.D 

 
Deň mlieka bol veľmi pekný deň. Bolo tam super! Mám veľmi rada mlieko. Zišli 

sme sa v jedálni, kde sme súťažili a plnili rôzne úlohy. Boli sme radi, že sme skoro 
všetky súťaže vyhrali. Všetky deti z našej školy boli oblečené v bielom, ako mlieko. Na 
záver sme sa ponúkli dobrotami. Tento deň sa mi veľmi páčil! 

Dorotka Magdová, 3.A
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Dnes bol krásny deň. Mali sme výborný program. Bol veľmi zábavný. Mali sme 
súťaže. Potom sme mali pohostenie. Bolo to úžasné. Dostali sme aj darčeky. 

Šimon Laktoš, 3.B 
 
Deň mlieka bol najlepší deň v škole! Boli tam super úlohy. Najviac sa mi páčil 

kvíz, lebo sme vyhrali. Pani učiteľka rozprávala o mlieku zaujímavé veci. Veľa som 
sa dozvedela. Všetci sme boli oblečení ako mlieko. BOLO TO SUPER! 

Júlia Hakulinová, 3.A 
 

A takéto krásne básničky napísali tretiaci o MLIEČKU: 
 

Mliečko, mliečko bielučké, 
ty si také fajnučké. 

Keď ťa ráno vypijem, 
radostný mám celý deň. 

 
Sladkú bielu penu máš, 
krajšiu ako oblak náš. 

Vitamínov habadej, 
vypijem ťa každý deň. 

Veronika Nigutová, 3.A 

Máme mliečko od kravičky, 
nalejem ho do krabičky. 

Potom pošlem do obchodu, 
kúpi každý bez dôvodu. 

 
A keď dodám mlieko naspäť, 

všetci začnú ihneď šalieť. 
Kupujú hneď tri krabičky, 
ľúbia mlieko od kravičky. 

Zuzka Filová, 3.A 

 
Dorotka Magdová, 3.A 

 
Pýtal som sa starej mamy, 

koľko mlieka máme z kravy. 
Veľa mliečka, veľa masla, 

veľa syrov, VEĽA ZDRAVIA. 
Kravy tie sú užitočné, 

vôbec nie sú prebytočné. 
Rebeka Bamhorová, 3.A 

Každé dieťa mlieko pije, 
energy drink nevypije. 
Keď chceš zdravý byť, 
musíš veľa mlieka piť. 

Potom budeš silný, zdravý 
a budeš mať veľké svaly. 

Keď chceš zdravé zuby mať, 
mlieko doma musíš mať. 

Filip Štefko, 3.A 
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Mlieko, mlieko v krabici, 
leží v našej polici. 

Poďakujme našej krave, 
že je mlieko také zdravé. 

Máme kravu Violu, 
máme od nej smotanu. 

V obchode je na regále, 
leží tam a leží stále. 

Naša mačka Perlička, 
pije mlieko z hrnčíčka. 

Pohár mlieka som vypila, 
smotana mi veľmi chutila. 
Preto som aj taká veľká, 
lebo pijem veľa mlieka. 

Zdravé kosti, zuby, vlasy, 
od mliečka som plná krásy. 

Soňa Šurinová, 3.A 
 

  
foto: archív školy 

Mlieko, mlieko, to je trieda! 
Má farbu ako biela krieda.  

Leží mlieko na regále, 
 kupujeme ho však stále.  
A máme ho stále radi,  
večer a či na svitaní.  

Mlieko sladké, mlieko kyslé,  
obe zdravé, veď je to isté!  

Vanilkové, kakaové,  
fľašové či krabicové.  

Ďalšie mňamky?  
Syry, tvaroh, smotana,  

vitamíny, proteíny,  
celé telo ozdravia. 

Jakub Šimegh, 3.A 

 
Od kravičky strakatej,  

pijem mlieko každý deň. 
 

Daj si aj ty za kalíštek, 
budeš zdravý ako svištek. 

 
Zúbky a aj kostičky,  

ľúbia jogurt z mištičky. 
 

Bacily sa mlieka boja,  
rany sa rýchlo zhoja. 

 
Bez mliečka budeme malí, 
budeme mať slabé svaly . 

Saška Dundová, 3.A 
 

Máme doma kravu,  
čo nám dáva stravu.  

A tá strava je veľmi zdravá,  
kravička nám mliečko dáva.  

Termix, syr a jogurty, 
sú to mliečne maškrty. 

Silné kosti z neho máme,  
preto rýchlo utekáme.  

Každé ráno ja ho pijem,  
veľkú silu z neho beriem. 

Filip Kováč, 3.A 
  



24  PRVÝ  STUPEŇ  NA  SLOVÍČKO » 

Prosím pekne, kravička. 
Dáš mi mlieka trošička? 
Nie trošička, ale veľa! 

Mliečko predsa vždy piť treba. 
 

Mlieko pijem každý deň, 
ešte jedno vám poviem. 

Z mlieka máme jogurt, syr, 
teraz je už o tom chýr. 

Kúpiť mlieko rýchlo bežím, 
nech v posteli chorá neležím. 

Mlieko rýchlo vypijem, 
že je zdravé, dávno viem. 

 
Na liečiky zabúdaj, 

najprv mliečku prednosť daj. 
Mlieko to je super liek, 

miluje ho celý svet. 
Kristína Matušová, 3.A 

 
 

Daj prednosť životu 
 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach usporiadalo 18. mája 

dopravno-preventívnu akciu, ktorej sa zúčastnili aj naši tretiaci. Akcia sa konala na 
Detskom dopravnom ihrisku na Alejovej ulici. Cieľom bolo ukázať činnosť 
a techniku príslušníkov policajného zboru, ukážku poskytovania prvej pomoci 
a prevencie nehôd v doprave. Súčasťou podujatia boli aj súťaže žiakov v rôznych 
disciplínach. Spomedzi šiestich škôl skončili naši žiaci na 4. mieste. Doprovod 
a skvelú podporu im poskytli pani učiteľka Fabianová a pani asistentka Porubcová. 

A čo si o takto strávenom dni myslia tí najpovolanejší – priami účastníci?  
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Tomáš Zuščák, 3.B 

 
upravila: Tamara, 8.B 

foto: archív školy 

 
 

Škola v prírode 
 
V škole v prírode mi bolo dobre. 

Najviac sa mi páčili športové aktivity. 
V behu som bol na piatom mieste. Jedlo 
mi veľmi chutilo. Na izbe sme boli 
štyria: ja, Šimon, Tomáš a Martin. 
Hrali sme spoločenské hry. A veľmi sa 
mi páčila rozcvička. 

Filip Černý, 2.C 

V škole v prírode sa mi veľmi 
páčilo. Mali sme nočnú hru a pán 
kaplán bol diviak. Večer sme mali 
nočné kino. Cez deň sme hrali hru 
„Ovocníčkovia“. Najradšej som hral 
floorbal. Kuchárky nám varili výborné 
jedlá. Rád by som sa tam ešte niekedy 
vrátil. 

Tomáš Lukáč, 2.C 
 
Ja a moji spolužiaci sme boli v škole v prírode. Býval som na izbe s Ondrejom, 

Samom a Denisom. Prvý večer sme mali nočnú hru. Na mini skale nás strašil náš pán 

Boli tam okuliare 
napodobňujúce stav pod vplyvom 
alkoholu, elektrická kolobežka, 
policajní psi, vyšetrovateľské 
auto, ľudia z Červeného kríža 
a hádzali sme granátom. A ešte, 
aby som nezabudol, aj policajná 
motorka. Mohli sme si na ňu 
sadnúť. Bolo tam dobre! 

Tomáš Zuščák, 3.B 

Tento deň bol super! Mali sme 
stanovištia. Mohli sme si vyskúšať 
aj putá. Kajka, Samo a Jakub 
súťažili za našu školu. Vykúpili sme 
celý bufet. 

Sarah Stašíková, 3.B 

Bol to výborný deň. Prišli sme 
na dopravné ihrisko, kde boli 
policajti. Najprv prišli policajti 
s policajnými psíkmi. Zahrali 
scénku, ako pes naháňa zlodeja 
(policajta). Zosunula sa mu 
ochranná rukavica a pes ho 
uhryzol. Potom sme išli na jazdu 
podľa pravidiel – skákanie vo 
vreci, kolobežka, alkoholické 
okuliare a hádzanie naozajstným 
granátom. Za triedu ma vybrali 
aj na kvíz. Boli tam ľudia 
z Červeného kríža. Potom sme 
boli na elektrickej kolobežke 
a otlačkoch prsta. Bol to super 
deň. 

Kajka Duditšová, 3.B 
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kaplán. Boli s ním aj super omše. Veľa sme športovali, vyhrávali pekné veci. Pani 
kuchárky nám dobre varili. Bolo nám super. 

Adam Onuška, 2.B 

 
Kristínka Žoffčáková, 2.B 

V pondelok ráno sa začal týždeň 
plný dobrodružstiev. Autobusom sme sa 
odviezli do školy v prírode do Juskovej 
Vole. Keď sme prišli, ako prvé sme sa 
rozdelili do izieb a vybalili sa. Celý 
týždeň sme hrali ranné hry, zúčastnili 
sme sa na športovej olympiáde, chlapci 
nás zabávali na diskotéke a užili sme si 
veľa zábavy. Najstrašidelnejšia bola 

nočná hra. Za úlohu sme mali obísť 
všetky sviečky na futbalovom ihrisku. 
Keď sme tak išli, zrazu nás vystrašil 
hrozný rev diviaka. Z diviaka sa, 
našťastie, vykľul pán kaplán. S ním bola 
zábava všade, dokonca aj na obede 
robil grimasy. V piatok nás autobus 
odviezol domov. Náš výlet sa skončil. 

Kristína Žoffčáková, 2.B 

 
Miroslava Sorgerová, 2.B 
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Ondrej Kandráč, 2.B 

 
Na školu v prírode som sa veľmi 

tešila. Starostlivo som si zbalila kufor 
a očakávala pondelkové ráno. Cesta 
v autobuse bola veselá. Privítalo nás 
krásne lesné prostredie a útulné 
ubytovanie. Celý týždeň sme si 
pochutnávali na výbornom jedle. 
Najviac mi chutila sladká žemľovka. 
Program bol naozaj pestrý. Veľkým 
prekvapením bola nočná hra. Pri 

olympiáde sme si všetci poriadne 
zašportovali. Ani upršané počasie nám 
nepokazilo náladu. Zlatým klincom 
programu bola, samozrejme, retro 
párty. Ani na výlete sme nezabudli na 
nášho najlepšieho priateľa, Pána 
Ježiša. Domov som sa vrátila s kufrom 
plným zážitkov a ten bol teda naozaj 
ťažký. 

Dominika Čigášová, 2.B

 
Zuzka Cerňáková, 2.B
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Druháci na hodinách slovenského jazyka preberali výnimky po „C“, písali 
rozprávku alebo príbeh.  

 

  

        upravila: Ivka, 7.B 

Dobrodružstvo 
Cyril a Cyprián sa vybrali 

na Cyprus. Cyprián si zbalil 
macíka z cyklámenovým 
tričkom. Cyril si zobral citrón, 
cibuľu, acylpyrin 
a encyklopédiu. V rieke zbadali 
cicavca. Bol to delfín a civel na 
nich. Sadli si na lavičku 
a uvideli cisternu. Boli v nej 
cigarety. Okolo nich sa 
bicykloval cyklista na bicykli. 
Chcel hrať na citare. Bol to 
cigán. Chystal sa do cirkusu. 
Cestou si čítali citát. V cirkuse 
sa musí recyklovať. Bude tam 
čarodejník s cylindrom. Veterný 
cyklón odfúkol čarodejníkovi 
cylinder. 

Miroslava Sorgerová, 2.B 

Výlet na ostrov Cyprus 
Cyril a Cyprián išli na výlet 

na ostrov Cyprus. Zobrali si do 
kufra citrón, cibuľu 
a encyklopédiu. Cestou stretli 
cyklistu na bicykli. Pri obchode 
stretli cigána. Počas cesty do 
hotela sa zastavili v cirkuse. Potom 
si išli kúpiť do lekárne acylpyrin. 
V obchode s oblečením si kúpili 
cylinder. Neskôr išli recyklovať. 
Potom sa išli pozrieť na cyklus. Na 
obchode videli cyklámenové 
šiltovky. V lese stretli cicavca 
a vlka. Tak na nich civeli, až 
odpadli. Keď prišli do hotela, 
rozprávali citáty o cisterne. Potom 
stretli cyklóna. Cyril a Cyprián sa 
vrátili domov. 

Michaela Čverčková, 2.B 

Cesta na Cyprus 
Cyprián a Cyril išli na bicykli na ostrov Cyprus. Vo vaku mali cibuľu, 

citrón a encyklopédiu. Cestou zašli do cirkusu, v ktorom hral cigán na cimbale. 
Niekto tam hodil cigaretu do slamy a začal horieť cyklámenový cylinder. 
Riaditeľ cirkusu civel na cicavce, ako sa cyklicky dali do cvalu a vzal si radšej 
acylpyrin. Zrazu nad cirkusom zafúkal cyklón. Neďaleko bola cisterna s vodou, 
ale aj tak cirkus zhorel. Zachránil sa len jeden macík. „Nakoniec sa raz všetko 
zrecykluje“, zacitoval Cyril Cypriána. 

Zuzka Cerňáková, 2.B 
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 V mesiacoch február a marec sa uskutočnili v ŠKD besedy s dobrovoľníčkami 
zo Slovenského červeného kríža. Deti sa dozvedeli o humanitárnej organizácii 
Slovenský červený kríž, o aktivitách doma i vo svete, aj o tom, ako sa stať 
dobrovoľníkom SČK. Dozvedeli sa, že krv je najvzácnejšou tekutinou, aké krvné 
skupiny existujú a ako veľmi môžu pomôcť svojmu blížnemu darovaním krvi. 
Došlo aj na praktické ukážky prvej pomoci a deti si to mohli aj vyskúšať. Zvládli 
to skvelo. 

      
 V marci – mesiaci knihy sa v ŠKD uskutočnila akcia pod názvom „Babka, dedko, 

čítajme si“. Naše pozvanie s radosťou prijalo niekoľko starkých z Klubu 
kresťanských seniorov a taktiež bývalé kolegyne, ktoré odišli do dôchodku. Deti sa 
im veľmi potešili a pripravili pre ne aj malé darčeky v podobe kresbičiek. 

 
 V apríli nás navštívili zamestnanci Mestských lesov, ktorí si pre nás pripravili 

rôzne aktivity pri príležitosti Dňa Zeme. Počas týchto dní sme mali možnosť 
vyskúšať si pílenie dreva, hľadať „zamaskované zvieratká“ v podobe štipcov 
umiestnených v kríkoch, skákať do diaľky ako žabky, hádzať šišky veveričke, 
nasadiť si parohy, naučili sme sa rôzne zaujímavé veci o zvieratkách a tiež sme si 
overili svoje vedomosti z prírodovedy. Nakoniec sme sa tešili milým darčekom a 
sladkým cukríkom, ktoré sme si museli doslova vylietať :) 



30  ŠKD V SKRATKE » 

 
 Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sme v ŠKD z odpadového materiálu z 

mliečnych výrobkov vyrobili kravičku, ktorá zdobí našu jedáleň. 

 
 17. mája sa v prváckych triedach uskutočnila beseda so včelárom Petrom 

Petruškom. Tento sympatický mladý pán im prišiel porozprávať, v čom spočíva 
starostlivosť o včelstvo. Deti mali možnosť vidieť domček včeličiek – úľ, náradie, 
ktoré sa používa pri vyberaní sladkého medu – dymák, včelárska vidlička, 
včelársky klobúk, metlička. Nechýbala ani ochutnávka. Medík každému chutil.  
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 Deti svojím tancom, spevom, básňami o mame, dedkovi a babke, aj polkou 
zahranou na flaute, potešili 21. mája mnohých v Klube kresťanských seniorov a 
tak vniesli kúsok radosti a povzbudenia do života všedných dní. Radosť bola aj v 
srdciach detí, ktoré darovali kúsok seba. 

 To je góóól! Tento výkrik opakovane znel z úst našich športovcov počas 
futbalového Turnaja o putovný pohár na školskom ihrisku v dňoch 24., 28. a 29. 
mája v popoludňajších hodinách. Prvé miesta získali: 1. ročník – 1.D, 2. ročník – 
2.C, 3. ročník – 3.A. Hlavnú cenu – putovný pohár si odniesla trieda 1.D 

 
 Medzinárodný deň detí sme oslávili piknikom. Priniesli sme si deky, dobrôtky a 

hlavne super náladu. Veľkú radosť sme mali aj z maľovania na tvár. Tváričky 
i ručičky nám skrášlila deviatačka z naj školy – Katka Füleová 

 
 V šiestom oddelení sme Deň detí oslávili aj s našou milou pani knihovníčkou, 

ktorá si pre nás pripravila rôzne aktivity. Deti si zasúťažili a boli odmenené 
sladkými dobrotami. 

 Zdravas´ Mária, milosti plná… znie každý mesiac pri spoločnej modlitbe sv. 
ruženca. Je to čas stíšenia sa, zamyslenia i veselého spevu. 

upravila: pani vychovávateľka Marcela Mezeiová, vychovávateľka 
foto: archív školy 
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Malý kuchárik 
 

 
 

 
 

 

 

 
Sarah Stašíková, 3.B 

 

 
 

 
Sofia Kardošová, 3.A 

„Vybrala som si tento krúžok 
preto, aby som sa naučila variť. 
Najviac sa mi páčilo kuriatko, 
myška a zajačik z vajíčka. Išla do 
toho vajíčková nátierka. Tento 
krúžok bol super. Budem naň 
chodiť aj budúci rok.“  

Saška Dundová, 3.A 

„Krúžok Malý kuchárik je 
najlepší krúžok na svete. To jedlo 
je tam lepšie, ako v našej školskej 
jedálni. Všetko mi chutilo, čo sme 
si pripravili. Aj pani učiteľky sú 
zlaté. Vybrala som si ho preto, 
lebo sa chcem naučiť variť 
a budem naň chodiť aj budúci 
rok.“ 

Mária Weagová, 3.A 

„Najviac mi chutili hotdog-
špagety. Sú to nakrájané párky, 
do ktorých sú ponapichované 
špagety. Doma sme ich urobili 
tiež a veľmi nám chutili. Ale 
veľmi mi chutili aj slané posúchy. 
Na svoj posúch som si dala 
smotanu a prelisovaný cesnak. 
Varili sme tam chutné jedlá. 
Mňam!“  

Sarah Stašíková, 3.B 

„V tomto školskom roku som 
chodila na veľa krúžkov, no tento 
patril medzi najlepšie. Veľmi mi 
chutili všetky recepty, no toasty 
boli najlepšie. Jednoduchá 
príprava a veľmi ťa to nasýti. Na 
tento krúžok môžu chodiť len 
tretiaci a štvrtáci. Ten, kto nevie, 
či tam má chodiť, nech ide. Je to 
super krúžok. Škoda, že nie je 
častejšie.“  

Paulínka Kekeňáková, 3. A 

„Varili sme tam, piekli a robili 
všelijaké iné recepty. Bolo to 
super! Najviac sa mi páčili 
recepty: jablká v župane, 
lentilkové sušienky, toasty 
a gombovce. Som veľmi rada, že 
ma rodičia prihlásili na tento 
krúžok. Chcem sa poďakovať 
pani učiteľkám Fabianovej 
a Džmurovej, ktoré nás celý rok 
učili variť. ĎAKUJEM!“  

Sofia Kardošová, 3.A 
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A CHILLING CHALLENGE 
 
Make a word pyramid 

Example:       

         

         

          

          

           

           

            

            

             

             
 
Complete the word pyramid: 

        

         

         

          

          

           

           

            

            
Katarína Jiříčková, 7.B 

 R   N  V  A 

  I  I  C A 

 S   T  A 

L A    A 

E  P  A 

  L A 

D  A 

 A 

A 

G N I T S E R E T N I 

E L B I S S O P M I 

T N A T R O P M I 

M A E R C E C I 

E N I G A M I 

T C E S N I 

L A E D I 

N O R I 

E C I 

S I 

I 
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DER  SOMMER  IST  DA 
Lies den Text über den Sommer und ergänze die Wörter: 

besuchen – Kinder – Schule – lang – auch – die - Zeit 

 

Der Sommer ist die schönste __________im Jahr. Die __________ ist aus, die Tage 

sind __________ und das Wetter ist warm. Die __________ und __________Eltern 

machen verschiedene Ausflüge und sie __________ viele interessante Plätze. Sie 

können __________ unterschiedliche Aktivitäten absolvieren. 

Was können (nicht nur) die Kinder im Sommer machen? 

Verbinde die Wörter mit den Bildern: springen – spielen- schwimmen 

    
________________________ _______________________ _____________________ 

 

Wir wünschen euch wunderschöne 

 
Ján Jurčina, 7.B 



35  « ИГРАЕМ – УЧИМСЯ 

 
 
 
 

      1.    (KOCÚR) 
      2.     (CHATA) 

3.        (BAZÉN) 
      4.    (VŔBA) 

      5.        (CUKRÍK) 
      6.     (KAČKA) 

      7.      (LOĎKA) 

     8.     (RYBA) 
 
 
 
 
 
 

Anna Paulína Čurajová a Kristína Hudáková, 7.A 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorota Filková, Natália Dvorčáková a Alžbeta Kozelová, 7.B 
 

   1.          
    2.         

  3.           
     4.        

   5.          

   6.          
     7.        

8.             
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Emma Baranová a Miška Borgoňová, 7.A 
 
 
Краски по номерам: 
 

      
 один – три четыре шестъ – семъ восемъ девятъ – десятъ 
 

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

 
Adam Stollár, Sebastián Jančík, Martin Fabík, 7.B 

  

 1.           
 2.           
 3.           

4.            
 5.           
 6.           
 7.           
 8.           
 9.           
10.           
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Plastová krajina 
 

Plastový stromček, 
plastový dom, 

ktože len, ktože, kto býva v ňom? 
 

V plastovom domčeku 
plastový panáčik, 

plastový kabát zavesí 
na plastový vešiačik. 

 
Plastový vešiak 

 na plastovej stene, 
plastu je kopec 
na celom svete. 

 
V plastovej krajine 

plastové mesto. 
Plastových kvetov, 

tých je tam aj dvesto. 
Na plastovom kvietku 

plastové lupienky. 
 

Na plastových zadkoch 
sú plastové plienky. 

Plastové deti 
v plastových kočíkoch, 

plastové hovienka 
v plastových nočníkoch. 

 
Na plastovej ceste 

plastové auto, 
plastový gymnasta 
robí plastové salto. 
V plastovej fľaši 
plastová voda, 

v plastovej vode 
plastová sóda. 

 
V plastovej krajine 
je všetko plastové. 

Plastová večera 
na plastovom stole. 

 
V plastovej krajine 

je všetko tak, ako má byť. 
Plastové bytosti 

 si budú  aj naďalej plastovo žiť... 
Amália Bortáková, 6.B 

(práca získala 1. miesto v súťaži „Literárne Košice Jána Štiavnického“) 
 
 
Tvorivo o škole 
 

Reklama??? Určite to slovo pozná každý a určite by každý z vás, milí čitatelia, 
vedel hneď povedať nejaký príklad, ktorý teraz „letí“ z televízora, rozhlasu, internetu. 
Ale my máme niečo iné! Toto v telke ani nikde inde nenájdete! 

Siedmaci si skúsili tvorivé písanie  a k tomu im museli stačiť iba kľúčové slová: 
škola – žiaci – život v škole – reklama 

Čo sa im podarilo? Čítajte a pridajte sa k nim! Prázdne miesta na strane už na 
vás čakajú! 
 „Naša škola super je, máme radi aj učenie!“ 
 „Bernolákova 18 – tu musíš byť!“ 
 „Bernoláčka 18? Musíš nás hneď navštíviť!“ 
 „V každej škole dobre, u nás najlepšie!“ 
 „Dobrá škola...sv. omše každý utorok a štvrtok ...perfektný pán kaplán – Paľko 

Kožuško, ktorý hrá perfektne futbal.“ 
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 „Dobrá škola - všetky deti volá.“ 
 „Vyberáte si školu? Tu je – u nás.“ 
 „Naša škola – láska, radosť, zábava a vždy dobrá nálada.“ 
 „Ja som školák, ja školáčka, 
 naša je aj Bernoláčka...super škola do života.“ 

upravil: Matúš, 7.B 
 

 
Slovenský jazyk a literatúra 

Vykrikovacie vety (zvolacie) 
Vzdychovacie vety (želacie) 
Poezik (básnik) píše básne 

 
Matematika 
Kružnica je: 

 Množina bodov, ktoré majú od polomeru rovnakú dĺžku. 
 Množina bodov X, ktoré majú od seba rovnakú vzdialenosť. 
 Nekonečná spojená priamka s bodom presne v strede. 
 Kruh so stredom a polomerom. 
 Len obvod. 

Kruh je: 
 Útvar, ktorý má stred, polomer a množstvo bodov. 
 Množina bodov X, ktoré sú vo vzdialenosti priemerov od S. 
 Množina bodov, ktoré sa nachádzajú všade medzi bodmi S a X. 
 Množina bodov, ktoré sú v kružnici aj na nej. 
 Nekonečné množstvo bodov na nekonečnej priamke. 
 Jeho obvod je kružnica, je to priestor, ktorý vypĺňa priestor v kružnici. 

Tetiva je: 
 Úsečka v kružnici, ktorej konce sa dotýkajú kružnice. 
 Úsečka, ktorá spája dva body v kruhu. 
 Úsečka, ktorá začína aj končí v akomkoľvek bode na kružnici. 
 Čiara, ktorá je v kružnici a prechádza dvoma bodmi. 
 Úsečka, ktorá má dva body a neprechádza stredom. 

Vzťah medzi polomerom a priemerom je: 
 Polovičný. 
 Prechádzajú cez stred kružnice. 
 Priemer je kolmý na polomer. 
 Patria ku kružnici. 
 Priemer je najdlhšia priamka a polomer je kratšia priamka. 

Dve kružnice so spoločným stredom sa nazývajú: súkružnice 
upravila: Terezka, 8.C 
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Polyhistor z Bernolákovej 
 

Michal, ktorého sme dnes „vyspovedali“, je vám už známy. Jeho priezvisko je 
Grešš. Je žiakom 9.B a počas deviatich rokov si vysúťažil pekné umiestnenia. 
Reprezentoval nielen seba, ale aj našu škole. Veľmi pekne mu za to ďakujeme. 
 
 Mišo, skús si zaspomínať na deväť rokov, ktoré si strávil na našej škole. Nazvali 

sme ťa polyhistorom Súhlasíš s takým oslovením? 
Ďakujem, ale technicky vzaté, polyhistormi sú všetci žiaci ZŠ. Ovládam to, čo aj 

iní (možno viac podrobne), teda neberiem to za niečo výnimočné. 
 

 Ktorá oblasť sa ti páči najviac? 
Kde sa cítiš viac doma? 
Ťažko povedať, no myslím si, že 

som sa odrazil od matematiky. Je 
súčasťou všetkého a dá sa nájsť všade. 
Teda v matematike, ale aj fyzike 
a chémii. V slovenčine najmä rétorika. 

 
 A čo voľný čas? Ako ho tráviš? 

Pozerám seriály a robím všetko, 
ako každý normálny teenager (ak nie 
viac ). Chodím von, atď... 

 
 Máš nejaké koníčky? 

Mám. Čo sa týka krúžkov, tak 
klavír a dramaťák. Angažujem sa u saleziánov na Kalvárii. Neodmietnem fajn knihu, 
bol som veľkým fanúšikom fantasy, neskôr som preferoval nemagické fantasy a teraz 
siaham skôr po youngadult žánri. Som milovníkom seriálov, hocijakého žánru. 
Momentálne mám rozpozerané tri  

 
 Ako dlho sa pripravuješ na vyučovanie? 

Taaak..., to je záludná otázka . No ako z predošlých otázok vyplýva, nie veľa. 
Presnejšie, takmer vôbec. Pred písomkou si dám opakovanie, inak len prebaľujem 
tašku . Vďaka olympiádam som popredu a aj z hodín veľa pochytím. 

 
 Ktorým smerom sa vydáš po skončení ZŠ? Máš už predstavu o svojom budúcom 

povolaní? 
Idem na gympel... a ďalej? Ktovie, mám štyri roky na rozhodnutie. 

 
 Čo by si odkázal mladším spolužiakom? 

Dávaj pozor na hodine a nemusíš sa učiť doma  Skús brať školu s nadhľadom, 
nie ako nutné zlo a dni budú ľahšie. 

Za rozhovor ďakuje Mimka z 9.B 
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Prajeme vám pekné  __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

H P S L N K O R 

HRAD 
MORE 
SLNKO 
LETO 

KVETY 
CHATA 
PLÁŽ 
HRA 

LOĎ 
JÚN 
JÚL 

AUGUST 
VODA 
MAMA 
OTEC 
OSA 

E R O M L H R A 
O Á A Z E Y D A 
S M L D T V U T 
A O J E O G N A 
Ď Ú V D U I J H 
N K A S N Y Ú C 
C E T O Ž Á L P 

Mária Tirpáková a Miriam Bašistová, 6.C 
 
 

Žiakom 5.C sa veľmi páčila  __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ . 

  1.           
  2.           
  3.           

             
    4.         

 5.            

    6.         
7.             

  8.           
    9.         

10.             
 
1. Prvý človek vo vesmíre. 
2. Krstné meno nášho pána školníka. 
3. Somár inak. 
4. Meniny má 28. mája. 
5. Medzi obojživelníky patria mloky a ... 
6. Druhé meno najväčšieho rozprávkara. 
7. Sopka inak. 
8. Vzor prídavných mien mäkkého zakončenia. 
9. V ktorom meste je Divadlo Janka Borodáča? 
10. Štvrtý pád v slovenčine. 

Viliam Ferko, 5.C 
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V lete sa hodia slnečné  __ __ __ __ __ __ __ __. 

   1.           
    2.          
   3.           

  4.            

   5.           
   6.           

7.              
 8.             

 
1. Sú menšie ako oceány, ale väčšie ako jazerá. 
2. Používame opaľovací ... 
3. Sadajú na každé jedlo. 
4. Drobné, ružovočervené a sladučké ovocie. 
5. Počas prázdnin sa nesmie zabudnúť čítať ... 
6. Môžu byť vo vode i na suchu. 
7. Nepríjemne bzučiaci hmyz. 
8. Ideme na ... 

Katarína Drangová a Lilliana Gardoňová, 6.C 
 
 
Počas prázdnin je  __ __ __ __ __ __. 

    1.          
   2.           

  3.            

4.              
    5.          

   6.           
 

1. Počas prázdnin ubiehajú veľmi rýchlo. 
2. V bazéne je plno ... 
3. Mrazená pochúťka. 
4. Ochrana hlavy pred slnkom. 
5. Sladkokyslý osviežujúci nápoj na letné dni. 
6. Počas leta sú najčastejšie dovolenky pri ... 

Katarína Drangová a Lilliana Gardoňová, 6.C 
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         1.          
    2.               
        3.           

       4.            

   5.                
                   

         6.          
      7.             

      8.             
        9.           

       10.            

                   
     11.              

         12.          
                   

       13.            

     14.              
         15.          

   16.                
       17.            

 
 

1. Najteplejšie ročné obdobie. 
2. Dve kolesá s pedálmi. Čo je to? 
3. Plátenný príbytok. 
4. Mrazená dobrôtka na paličke. 
5. Synonymum pre teplý jasný deň. 
6. Jedlo do kina. 
7. Červené ovocie. 
8. Malé plavidlo na vode. 
9. Miesto na ubytovanie, nie 

penzión. 
10. Miesto, na ktorom voda 

vystrekuje hlboko zo zeme. 

11. Pevnina obklopená vodou zo 
všetkých strán. 

12. Dlhší čas mimo domova strávený 
oddychom, napr. s rodinou. 

13. Synonymum pre dobrota. 
14. Môžeš na tom ležať na vode. 
15. Množstvo slanej vody a nie je to 

more. 
16. Cestujeme ním vzduchom, napr. 

do ďalekých krajín. 
17. Točí sa vo vode alebo vo vetre 

a melie múku. 
Kristína Rendošová a Katarína Marcziová, 5.C  
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      1.          
    2.            
      3.          

4.                

    5.            
  6.              

                
   7.             

    8.            
                

   9.             

    10.            
                

    11.            
    12.            

    13.            

   14.             
      15.          

    16.            
   17.             

    18.            
   19.             

 
1. Opak slova chladno. 
2. Bzučia okolo kvetov. 
3. Drak inak. 
4. Velikánsky „dáždnik“. 
5. Nepríjemný štípajúci hmyz. 
6. Na konci školského roka 

dostaneme ... 
7. Na pláži si postavíme hrad z ... 
8. Chytáme bronz – ... sa. 
9. Zmrzlinu nám dajú do ... 

10. Natierame sa ... krémom. 
11. Na pláži si hádžeme ... 
12. Plávanie v (slanom) ... 
13. Miesto na odpočinok pri vode. 
14. Letná mrazená pochúťka. 
15. Dlhý výlet mimo domova inak. 
16. Svieti každý deň. 
17. 1. jún – ... deň detí. 
18. Mrazená pochúťka na paličke. 
19. 23. máj je Deň 

Alexandra Vaľková a Michaela Jačaninová, 7.C 
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__ __   __ __    __ __ __ __ __ __    __ __   __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

U S E N O Ž O P B C S K U F O R V 
M A D Y Ň A L L I O L L T H R A Y 
Y E E E J Ž D Á B N E I P Z Š M S 
S Á D R A A A V L Í K E A M O O V 
V L I E Z B K A I S Y T G R P R E 
L V N K E A R C A P C A M Z A E D 
A O A K R R Z I K L I D D L Ľ E Č 
K Ľ Ú Č O K O E N I B L E I O B E 
N N Y S A L Y K E T L O Ň N V U N 
T O B O G Á N O L V L N A A A S I 
E Z A D A R T L O N Á P O J C N E 
L O Ď É D A N E V S E N P R Í M Á 
Z C H A T A D S O L I S T J K L V 
R Y B A N I L O D D Y C H E R I O 
H O D I N K Y K O R D B R D É E D 
M O S T N P L A V K Y O A L M K A 
T Á B O R K O S T O L H D O M O Y 

 

 
Dominika Hakulinová a Laura Magdová, 5.C 

 

BIBLIA  BICYKEL  BOH  BUS  DANE  DEDINA  DEŇ 
DOM  DOVOLENKA  DYŇA  HODINKY  HRA  HRAD 

CHATA  JAZERO  JEDLO  KLÁRA  KĽÚČ  KONE  KORD 
KOSTOL  KRKY  KUFOR  LIETADLO  LIST  LOĎ 

MED  MLIEKO  MORE  MOST  MYS  NÁPOJ  NOC 
ODDYCH  OKO  OPAĽOVACÍ  KRÉM  PAG 

PLÁVACIE KOLESO  PLAVKY  RAK  ROK  RYBA  SÁDRA  
SEN  SENO  SLNKO  SPLIT  SYN  TÁBOR  TOBOGÁN 
VKLAD  VLAK  VLNA  VODA  VOĽNO  VYSVEDČENIE 

ZADAR  ZMRZLINA  ZRKADLO  ŽABA 
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V lete všetkých osvieži  __ __ __ __ __ __ __ __. 

O N O V Ý R O K 
KNIHA 

KRASLICE 
ADAM 
MOST 
AUTO 

NOVÝ ROK 
TRÁVA 
MESTO 
MORE 

RAD 
SOĽ 

STROM 
HRA 

ROBOT 
ONA 
TOFU 
OCO 

 

T R Á V A A R N 
S A Z N T A R I 
E D O O S M M H 
M R B L O O Z A 
O O I L Ľ R I D 
R C U F O T U A 
E N O A T S O M 

Martin Forgáč a Tadeáš Filka, 5.C 
 

J 
A 
Z 
Y 
K 
O 
V 
É  

Petra Sobotková, 6.C 

O 
K 
I 
E 
N 
K 
O 
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Laura a Katka, 7.B 

 
Zber SABI viečok 

 
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 15. ročníka súťaže 

„Recykluj a vyhraj“, ktorý vyhlásila slovenská firma MILK AGRO v zbere 
hliníkových viečok z mliečnych výrobkov SABI. Tento rok sa do súťaže zapojilo 145 
žiakov z 1. a 2. stupňa. Najlepší zberači získali atraktívne ceny, ako tablet, 
kalkulačky, tričká a perá s logom firmy, školské pomôcky. 

Súťaž prebiehala od 1. decembra 2017 do 15. apríla.2018. Žiaci spolu nazbierali 
65 kg viečok, čím sme sa umiestnili na 5. mieste v kategórii A4. 

Najviac žiakov do zberu sa zapojilo z 1.A triedy – 15 žiakov. 
Najviac viečok priniesla 7.C trieda – 12 297 viečok. 

Poradie najlepších jednotlivcov v zbere viečok je nasledujúce: 
1. Marián Brada, 7.C – 11 140 viečok 
2. Michaela Sokolová, 9.C – 8 185 viečok 
3. Tadeáš Filka, 5.C – 5 950 viečok 
4. Katka Chovancová, 3.D – 5 303 viečok 
5. Lukáš Majoroš, 9.C – 4 735 viečok 

Vecné ceny dostali všetci žiaci, ktorí sa do zberu zapojili. 
Prajeme všetkým zberačom a ich rodičom radosť nielen z výhry, ale aj dobrý 

pocit z triedenia odpadu a zberu druhotných surovín. 
Lýdia Tothová, školská SABI koordinátorka 

  



 



 


