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Milí moji učitelia, spolužiaci i priatelia 
zo školy, 

prihováram sa vám v poslednom 
čísle nášho časopisu v tomto školskom 
roku. Pre mňa je posledným na našej 
drahej škole. Po deviatich rokoch 
odchádzam na strednú školu. Nesiem si 
spoločné chvíle vo svojom srdci. Bohu 
vďaka, prevládajú tie krásne, napriek 
každodennému skúšaniu a písomkám 
. Počas školských rokov na 
ZSCAMKE som pochopila mnohé. 
Predovšetkým, že školu netvoria múry, 
priestor či učivo... Školu tvoríme my, 
všetci, a naše vzťahy. Pochopila som, že 
vlastníme len to, čo sme dali druhým – 
úsmev, radosť, radu, prejav Lásky, lebo 
to má večnú hodnotu. Ja som to mohla 
denne zažívať vďaka skvelým učiteľom 
a spolužiakom. A zažila som na vlastnej 
koži, že občasný „oheň“, ktorým nás 
„pália“ naši učitelia, je prejavom lásky 
a záujmu, lebo z nás dostáva to 
najlepšie „zlato“. Takže im pri pohľade 
späť zo srdca ďakujem. Všetkým nám  
želám, aby sme Božieho Ducha, ktorý 

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: 
Klára Kucharčík (4.B), Dominika 

Hakulinová (6.C), Lucia Kaduková 
(7.B), Lara Alatawneh (7.C), Zuzana 

Dlhá (7.C), Tobiaš Jakubov (7.C), 
Martin Sedlák (7.C), Sára Lakatošová 

(8.A), Karolína Kaduková (8.A), 
Katarína Jiříčková (8.B), Laura 

Kopsová (8.B) • Šéfredaktor: Petra 
Sobotková, 7.C •  

Foto: archív školy •  
Ilustrácie: žiaci školy a internet • 
Cena jedného výtlačku: 1,20 € •  

Náklad: 150 ks • Periodicita: tri čísla 
za školský rok •  

Uzávierka: 12.6.2019 

mailto:zscamke@gmail.com
mailto:zscamke@zscamke.sk


4  EDITORIÁL / ÚSPECHY  ŠKOLY » 

sa prejavuje v každej, na pomoc 
podanej ruke,  v našej škole i mimo nej, 
naďalej udržali. Odteraz je to už na vás. 
K tomu nech vám pomôže tak potrebný 
oddych počas nadchádzajúcich letných 
prázdnin, lebo rovnako, ako je dôležitá 
svedomitá práca, je dôležitý i oddych. 

Iba tak nestratíte zo zreteľa „čaro 
obyčajných vecí“, ako to spieva v piesni 
moja obľúbená speváčka Sima 
Martausová. 

Požehnaný čas prázdnin vám praje  
Tamara z 9.B; foto: archív školy 

 
 

Plodný zber 
Našim žiakom sa darilo v mnohých oblastiach aj v poslednom štvrťroku 

školského roka. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov aj 
v budúcnosti. 

Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 

Literárne Košice 
Jána Štiavnického Celoslovenské 

2. Peter Láncoš, 6.B 
3. Adam Farkašovský, 6.C 

Čestné 
uznanie Zuzana Láncošová, 6.B 

Hviezdoslavov 
Kubín 

Okresné 

1. Veronika Gburíková, 3.C 
1. Arian Tahzib, 7.C 
2. Dominika Čigášová, 3.B 
3. Christian Brossmann, 5.A 
3. Dominika Hakulinová, 6.C 
3. Tereza Panocová, 9.C 

Krajské 

1. Arian Tahzib, 7.C 
3. Veronika Gburíková, 3.C 

Čestné 
uznanie Dominika Čigášová, 3.B 

Matematická 
olympiáda Okresné 

1. Tamara Ihnátová, 8.B 
3. Martin Belej, 8.C 

PIKOMAT Celoslovenské 1. Dominika Brillová, 7.C 

IQ olympiáda 

Regionálne – 
Východ 
(postup na 

celoslovenské) 

4. Dominika Brillová, 7.C 

19. Tamara Ihnátová, 8.B 

Celoslovenské 19. Dominika Brillová, 7.C 
MAKS Celoslovenské 1. Matúš Ďurian, 8.B 
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Názov súťaže Kolo Miesto Meno a trieda 
Chemická 
olympiáda Krajské 2. Karolína Kaduková, 8.A 

Biologická 
olympiáda - 

zoológia 
Okresné 

1. Katarína Marcziová, 6.C 

2. Miriam Gburíková, 6.C 

Biologická 
olympiáda - 

geológia 
Okresné 

1. Annamária Sudzinová, 6.C 

2. Dominika Hakulinová, 6.C 

Biblická olympiáda Krajské 2. 
Tadeáš Kaduk, 7.B 

Dominika Brillová, 7.C 
Gabriela Palenčárová, 9.B 

Slávik Slovenska 
2019 

Okresné 

1. Lívia Oravcová, 1.A 
2. Tamara Bodnárová, 8.A 

Čestné 
uznanie Karol Zentko, 6.C 

Krajské 1. Lívia Oravcová, 1.A 

Vesmír očami detí Celoslovenské Ocenená 
práca Karolína Kaduková, 8.A 

Moje mesto Celomestské 3. Miriam Labaničová, 8.A 
 
 

Redaktori v teréne 
Zmapovali sme pre vás aj posledný štvrťrok a sami sme nechýbali na viacerých 

podujatiach: 
 ...ratolesťáčky, redaktorky a starší dobrovoľníci v dňoch 16. – 17. apríla v 

priestoroch školy pripravili pre učiteľov, žiakov i návštevníkov školy 
VEĽKONOČNÚ PREDAJNÚ VÝSTAVU. Na výstave spoločne načerpali 
nápady na jarné dekorácie a zakúpiť si mohli aj milé veľkonočné drobnosti z 
dielne šikovných pani vychovávateliek. Osobitný stánok patril najnovšiemu číslu 
školského časopisu RATOLESŤ, ktorým si čitatelia spestrili príjemné sviatočné 
dni a ručne vyrobeným výrobkom z Majáka nádeje. Zároveň si kupujúci aj 
predávajúci posilnili finančnú gramotnosť, obchodné zručnosti a potešili seba i 
obdarovaných! 

 ...posledný aprílový deň v Teledome na Timonovej ulici v Košiciach, kde sa 
PEROHRYZ 2019 konal, vládla dobrá súťaživá nálada celé predpoludnie. Stretli 
sa tam redakčné rady časopisov škôl Košického a Prešovského kraja, ktoré sa do 
súťaže s takým dôvtipným názvom prihlásili. Našu redakciu zastupovali 
siedmačky Lucka, Zuzka a Lara. Pri vyhlasovaní výsledkov bolo napätie, ale to 
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pominulo, keď naša RATOLESŤ získala 3. miesto (viď foto na obálke 
časopisu) spomedzi 30 prihlásených časopisov. Veľa ďalších nápadov i 
praktických rád od porotcov získali redakcie na 4 workshopoch. Vyhlasovateľom 
a organizátorom súťaže je OZ Úlet. Toto vzácne ocenenie patrí aj verným 
čitateľom Ratolesti. 

 ...v polovici mája si redaktorky Sára, Karolína a Mišel spolu s pani učiteľkou 
Demjanovičovou naplánovali pracovnú cestu priamo pod Tatry do Podtatranskej 
knižnice v Poprade. Ešte v predstihu sa stihli prihlásiť na seminár pod názvom 
„Fotografia na každý deň“, ktorý bol spojený s workshopom, na ktorom si 
vyskúšali fotenie rôznych zátiší, akcií, vizualizácií a úpravu fotografií do 
konečnej podoby. Niekoľko tipov na to, ako urobiť lepšiu fotografiu, ktoré získali 
v rámci seminára, ponúkajú aj vám. 

 
 

Redaktorské plány 
 ...radi privítame nové redaktorky aj redaktorov v novom šk. roku 2019/2020 

a v novom ročníku školského časopisu Ratolesť, 
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 ...nutne do tímu Ratolesti hľadáme technických spolupracovníkov – aj externe 
– fotografovanie školských podujatí a tvorba videí, 

 ...v spoločných priestoroch školy plánujeme otvoriť kmeňový obchodík, 
v ktorom by sme ponúkali Ratolesť a umiestnili tam aj REDAKČNÚ POŠTU, 
ktorou by nám čitatelia korešpondovali nápady, postrehy zo života v škole 
a témy, ktoré by ich pri čítaní zaujali, 

 ...pilotne by sme si v niektorom čísle časopisu „vyskúšali“ svojich čitateľov, ako 
nás čítajú a pripravili ČITATEĽSKÚ SÚŤAŽ. 

 
Redaktorský odkaz 

Milé čitateľky, milí čitatelia, priatelia Ratolesti, ďakujeme vám za podporu 
a priazeň. Veríme, že s časopisom prežívate príjemné chvíle a ostanete našimi 
vernými čitateľmi aj v ďalších rokoch. Príjemné prázdninové dni a nezabudnite, že 
kníh a čítania sa prázdniny netýkajú... 

S pozdravom  
 vaša redakčná rada 

spracovala: Sára, 8.A 
 
 

Tvorivosť, zručnosť, odvaha, statočnosť... 
V tomto duchu sa niesol tohtoročný Medzinárodný deň detí. Nechýbali súťaže, 

zábava a ani cukrová vata. 
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spracovala: Lucia, 8.B; foto: archív školy 
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Bernolákova ovládla Vysoké Tatry 
aj iné regióny Slovenska 

Dobrý školský výlet je spomienková udalosť pre každého žiaka. Hlboko sa vryje 
do srdca aj do pamäti. V júni mnohé triedy (piataci, šiestaci, 8.A aj 8.C) navštívili 
Vysoké Tatry. Žiaci 8.B spoznali bližšie Bardejov a okolie. Prváci si užili krásny deň 
na Bokšove, tretiaci putovnú školu v prírode. Štvrtáci strávili týždeň v rozprávkovej 
Heľpe – učili sa plávať. 

 
8.A na Hrebienku (Vysoké tatry) 

 
8.B v Bardejovských kúpeľoch 

 
Prváci na Bokšove 

 
Štvrtáci v Heľpe 

 
„Putujúci“ tretiaci (Spievajúca fontána, Hlavná ulica, Košice) 

spracovala: Sára, 8.A; foto: archív školy 
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...Sme vo finále... 
Nepostupujeme do žiadnej športovej súťaže. To naši deviataci si túto vetu 

opakovali počas posledných mesiacov. V rámci Projektu 9P navštívili zaujímavé 
miesta. Ponúkajú vám galériu fotografií a ich radostné úsmevy hovoria za všetko. 

Ďakujeme! 

 

 

 

 

 
spracovala: Kaja, 8.A; foto: archív školy 
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Milí ratolesťáci, 
ponúkame vám pár zamyslení na témy, o ktorých sme na náboženstve rozprávali. 

 
Objavuješ Dary Ducha Svätého vo svojom živote? 

Každý z nás dostal do svojho životy dary, s ktorými má pracovať. Niekto s nimi 
zaobchádza tak, že ich nerozvíja – jeho dary potom upadnú a stratí ich, niekto ich 
rozvíja – jeho dary robia ľuďom radosť. Myslím si, že ja som ten prípad, ktorý sa 
snaží rozvíjať svoje dary, ale o mnohých určite ešte neviem. 

Jeden z darov, ktorý som dostala, je, že som sa narodila do kresťanskej rodiny. 
Som za to veľmi vďačná, že ma rodičia vychovávajú v láske a túžbe po Bohu. 
V súvislosti s tým som tiež dostala dar poznania. Dar poznania asi nikdy úplne 
nespoznám, ale som rada, že môžem spoznávať svet okolo seba. Môžem spoznávať 
krásu tohto sveta, ducha všetkých ľudí a tiež Boha. Aké nástrahy mi nachystal, akých 
ľudí mi posiela do cesty a premýšľať o tom. Jedným z konkrétnych darov je, že sa 
viem učiť. Baví ma to a myslím si, že mi to aj celkom ide. Je úžasné, keď sa môžeme 

vzdelávať a potom môžeme pomáhať ľuďom nejakým dobrým povolaním. 
Mojím ďalším darom je, myslím, cit pre kreslenie. Veľmi rada 

kreslím, maľujem, vyrábam rôzne dekoratívne veci a teší to aj 
moje okolie a rodinu. Som rada, keď môžem niekoho 

potešiť pekným darčekom alebo 
dobrou radou. Ďakujem aj za 

dar rozumu, keď 
viem rozoznať 
dobré od zlého, 
aj keď sa mi to 

niekedy nedarí. 
Ďakujem za 

priateľov, ktorí sa 
mi priplietli do cesty. 

Z jedného stretnutia je teraz 6-
ročné priateľstvo plné dôvery. Dúfam, 

že budem mať možnosť vytvárať ešte veľa 
takýchto priateľstiev. Toto je tiež veľmi 
vzácny dar, za ktorý som veľmi vďačná. 
Ďakujem za dar sluchu, sluch, ktorý mi 
umožní počúvať zvuky sveta a hudbu. 

Ďakujem, že ma Boh doviedol ku klavíru. Že 
môžem robiť radosť rodine a tiež aj sebe. Celkovo, 

môj život je jeden veľký dar pre mňa a možno aj pre mojich rodičov. Naozaj, som 
rada, že mi Boh dal možnosť vyskúšať si život na tejto Zemi. 

Moje dary múdrosť, umenie, hudbu, priateľov a kresťanskú rodinu sa snažím 
rozvíjať. Rozvíjať, aby prinášali do tohto sveta lásku a radosť. Aby som raz na tento 
môj život spomínala tak, že som svoje dary využila dobre nielen pre skrášlenie môjho 
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života, ale aj života iných. Myslím si, že tohtoročná téma ZODPOVEDNOSŤ závisí 
práve od toho, ako zodpovedne budeme rozvíjať svoje dary a talenty. Každý z nás je 
iný, takže každý má iné dary, ktoré môže odovzdávať ľuďom. 

Lívia, 9.C; ilustrácia: Mišel, 8.A 
 

Pravda ako Hodnota 
Na začiatku roka sme sa zamýšľali, 

čo je to pravda a aký je jej symbol. 
Zistili sme, že to je kameň. Zamýšľali 
sme sa prečo. 

Kameň je pevný ako pravda. Ak si 
medzi kamarátmi, v rodine hovoríme 
pravdu, náš vzťah je pevný ako kameň. 
Ak si klameme, je to ako keby sme 
z nášho vzťahu vybrali uholný kameň. 
Pravda vzťahy medzi rodinou, 
kamarátmi, ale aj BOHOM upevňuje, 
zatiaľ čo klamstvo môže ublížiť alebo aj 
„zabiť“. 

Slovo má veľkú moc. Môže 
niekomu pomôcť alebo ho povzbudiť. 
Slovo môže mať aj veľmi zlú moc. 

Keď ohovárame alebo osočujeme, 
môžeme človeku veľmi ublížiť, zničiť 
jeho dobré meno. 

Nemali by sme niekoho odsudzovať 
pre jedinú vec. Vlastne vôbec, pretože 
Ježiš povedal: „Nech do nej hodí prvý 
kameň, kto je bez hriechu.“ Jediné 
právo niekoho odsúdiť MÁ BOH, 
pretože každý jeden človek robí chyby 
a hriechy. Často vidím nejaké 
informácie na internete alebo ich niekde 
započujem. Nemal by som im však 
veriť, lebo môžu byť nepravdivé a ja 
potom na základe vymyslenej 
informácie, ktorú šírim ďalej, ničím 
dobré meno človeka. Jediná osoba, 
ktorej môžem „bezhlavo“ veriť, ktorú 
môžem „slepo“ nasledovať, je BOH. 

Pravda je mocná a ak ju viem 
ovládať, môžem pomôcť mnohým 
ľuďom. Boh je jediný, komu môžem 
veriť. Klamstvo ubližuje a zabíja. 

Dávid G., 6.A; ilustrácia: Mišel, 8.A 

 
Krásne prázdniny  

PK človek a hodnoty 
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Aby v škole nebolelo 
Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje  

a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom. 

 

  

Počas výchovno-vzdelávacieho procesu  sme spolupracovali s učiteľom v triede 
a s pedagogickými zamestnancami školy. Spoluorganizovali sme činnosti žiaka 
v súlade s pokynmi učiteľa, vykonávali pedagogický dozor počas prestávok 
zameraného na žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), 
kontrolovali jeho prípravu na nasledujúcu hodinu, pomáhali  pri príprave učebných 
pomôcok. 

V učebni pociťovali žiaci so ŠVVP rovnocennú príležitosť pre prezentáciu 
svojich vedomostí a schopností a my, asistenti: 
 modlitbou sme vyprosovali dary Ducha Svätého, 
 uvedomovali sme si, že každý žiak je jedinečný, výnimočný, Bohu milý, 
 pozitívnou stimuláciou, jemnocitne rozvíjali u žiaka sebahodnotenie, 

sebavedomie, 
 motivovali ho k lepším výkonom, k zažívaniu pocitu úspechu a radosti, 
 usmerňovali písanie poznámok, kontrolovali sme správnosť zápisov, 
 odbúravali pocit neistoty a nejasnosti, 
 zohľadňovali sme kolísavý výkon, nenaliehali sme, dopriali sme oddych, 
 kladne sme hodnotili snahu žiaka, ochotu i ten najmenší úspech . 
Prizvali sme rodičov na spoločné stretnutie, počas ktorého sme oznámili 

informácie o napredovaní ich dieťaťa v myslení, v učení. 20. mája, za príjemnej 
atmosféry a s chutným občerstvením, sme prerozprávali výsledky a požiadavky 
špeciálneho pedagóga. Na záver zazneli slová vďaky a pozitívne priania pekných 
zážitkov na letné prázdniny. 

spracovala: Gabriela Plichtová, asistent učiteľa; foto: archív školy 

„Deti musíme učiť ako myslieť, nie na čo myslieť.“ 
Margaret Mead 

Žiakom so ŠVVP sme 
zabezpečovali úľavy 
v kvalite a kvantite 
osvojeného učiva 
kompenzačnými 
pomôckami, ktorými sú 
napr. kartičky, kalkulačky, 
slovníky, pracovné listy, 
doplňovačky, obrazové 
materiály... 
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Spoznávame Horný Zemplín 
Trojdňová Geografická exkurzia žiakov 7. ročníka sa uskutočnila vďaka podpore 

nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis. Osobitne ďakujeme pani Ing. 
Onuškovej za jej odporúčanie na podporu projektu a finančný príspevok pre žiakov. 

My, siedmaci, sme 10. júna začali týždeň GEO-exkurziou. Zažili sme krásne 
chvíle, horúce počasie a získali nové informácie a poznatky. Sprevádzali nás pani 
učiteľky Bačinská a Paraličová, pán učiteľ Vaško a pán kaplán Barna. 

 
PONDELOK 

Po „nalodení“ kufrov sme asi po hodinke zazreli v diaľke našu prvú zastávku. Bol 
to hrad Čičva. Na schladenie sme išli do dediny Zemplínske Hámre, v ktorej sme 
navštívili múzeum baníctva. Deň sme zavŕšili omšou v Kostole sv. Jozefa robotníka. 

  
 Hrad Čičva Múzeum v Zemplínskych Hámroch 
 
UTOROK 

Deň začal túrou na Sninský kameň. Túra bola dlhá, no výhľad stál za to. Po túre 
sme si oddýchli a so zapadajúcim slnkom sme navštívili Observatórium v Kolonici. 
Pozorovali sme Mesiac. 

 
Sninský kameň
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Vodná nádrž Starina 

 
STREDA 

Ráno sme sa zbalili. Pred tým, ako sme prišli domov, boli sme ešte v Starine, 
ktorá dodáva vodu aj do Košíc. Druhou zastávkou bol drevený gréckokatolícky 
chrám v Topoli. Treťou zastávkou bo hrad Brekov. Aby sme urobili niečo pre životné 
prostredie, cestou na hrad sme zbierali odpadky. 

   
Drevený chrám Chrám (vo vnútri) Hrad Brekov 

 
Bola to výborná exkurzia. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na jej 

príprave. 

 
spracovala: Petra, 7.C; ilustrácie: Sofia, 7.B; foto: archív školy 
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Erasmus+ 
Učitelia v rámci projektu Erasmus+ absolvovali zaujímavé stretnutia s kolegami 

v Prahe, v Krakove, vo Viedni aj vo Florencii (koniec júna). 
 
 

Manažment ľudských zdrojov 
Úspešné vedenie ľudí 

v organizácii je kľúčom 
k úspechu, k tvorivej 
pracovnej atmosfére a 
bezpečnému pracovnému 
prostrediu, aj keď sa 
v mnohých pracovných 
tímoch podceňuje. 

Na konci kalendárneho 
roka 2018 som prijala 
ponuku Medzinárodného 
centra pre učiteľov v Prahe 
na zvýšenie manažérskych 

kompetencií v medzinárodnom prostredí. Kurz Manažment ľudského potenciálu bol 
koncipovaný vo viacerých moduloch so zaujímavými názvami – Mäkké zručnosti pre 
21. storočie, Motivácia, Starostlivosť o zamestnancov, Koučing, Mentoring, 
Leadership a vedenie tímov, Manažovanie zmien a ťažkých situácií, Efektívne 
plánovanie, Organizovanie stretnutí a diskusií a Budovanie profesionálnej učiacej sa 
komunity. Účasť na takto organizovanom kurze mi priniesla zlepšenie kompetencií 
v motivovaní a vedení pracovného tímu pre dosahovanie strategických cieľov. 
Získala som skúsenosť a hlbšie pochopenie prístupov ku vzdelaniu v medzinárodnom 
prostredí. Mala som možnosť pracovať s kolegami z rôznych európskych krajín 
a vytvoriť tak sieť vzťahov pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu, ako si aj zlepšiť 
jazykové kompetencie. Všetky získané poznatky sa budem snažiť uplatniť vo svojej 
riadiacej práci.  

PaedDr. Mária Čačková, riaditeľka školy; foto: archív školy 
 
 

Vyučovací proces v Poľsku 
Jedinečnou príležitosťou pre učiteľov je stráviť niekoľko dní 

na inej škole pozorovaním, rozhovormi a sledovaním 
vyučovacieho procesu. Takúto možnosť mali pani riaditeľka 
a pani zástupkyňa Hrebeňárová v rámci projektu Erasmus+ na 
aktivite s názvom Job Shadowing (získavanie pracovných 
skúseností pozorovaním zodpovedného učiteľa, doslovne – byť 
jeho tieňom). Bola to Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. 
Jadwigi Królowej w Krakowie. 
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Ako nám prezradili, na Základnej škole v Krakove boli jeden týždeň v máji 
a priniesli si odtiaľ množstvo 
nápadov, inšpirácií a prežili 
krásny čas. V Poľsku v súčasnosti 
prebieha školská reforma, menia 
sa typy škôl. Navštívená škola je 
veľmi podobná našej. Jej školský 
systém je preventívny, vytvárajúci 
rodinné prostredie. 

Ďakujú pani riaditeľke Mgr. 
Dorote Ulman, pani zástupkyni 
Mgr. Ewe Nawrotnej a ostatným 
pedagógom za ústretovosť, 
otvorenosť a prijatie na ich škole. 

Tešíme sa na ich návštevu 
v Košiciach, kedy je naplánované 
spoločné stretnutie 
pedagogických tímov oboch škôl. 

Zuzka, 7.C; foto: archív školy 
 
 

Kurz nemeckého jazyka 
Pani učiteľka Bačinská sa 

zúčastnila v termíne od 20. mája 
do 31. mája zahraničnej 
pracovnej cesty v rámci projektu 
Erasmus +. 

Jej cieľovou destináciou sa 
stala Viedeň. Počas dvoch 
týždňov absolvovala vzdelávací 
kurz pre učiteľov nemeckého 
jazyka, ktorých materinským 
jazykom nie je nemčina. 
Vzdelávacou inštitúciou, kde si 
zlepšovala svoje poznatky 
z nemeckého jazyka (gramatika, 
konverzácie, metodika 
a didaktika nemeckého jazyka), 

bola ActiLingua Academy, kde absolvovala Deutschlehrkurs – Deutsch als 
Fremdsprache.  

Jazyková škola pôsobí vo Viedni už od r. 1988 a ponúka výučbu jazyka nielen 
pre učiteľov, ale aj pre študentov či pracujúcich, ktorí chcú zdokonaliť svoje 
jazykové schopnosti. Výučba prebieha v malých skupinách (8-9 členov) a lektori 
používajú tie najmodernejšie a netradičné metódy. 
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Typ vyučovania, ktorého sa zúčastnila aj 
pani učiteľka Bačinská, prebieha v 3 etapách: 

- 90 min. intenzívny kurz gramatiky,  
- 90 min. konverzácie, 
- 90 min. individuálne hodiny s učiteľom, 

ktoré sú zamerané na didaktiku 
a metodiku výučby jazyka. 

Bonusom, ktorý ponúka ActiLingua 
Academy, je bohatý kultúrny program 
zameraný na spoznávanie Viedne a života v nej 
(typické jedlá, hudobná scéna, najkrajšie 
pamiatky, rakúska kultúra a pod.) 

Ako hovorí pani učiteľka Bačinská: „Bola 
to pre mňa zaujímavá skúsenosť. Či už 
z hľadiska profesijného rastu, ako aj zlepšenia 
jazykových schopností. Som za túto skúsenosť 
veľmi vďačná.“ 

Kaja, 8.A; foto: archív školy 
 
 

Manažment triedy 
Kto: Jana Bučáková 

Kde: Florencia, Taliansko 

Kedy: 17. – 22. jún 

Čo: Kurz pre učiteľov – 
manažment triedy – nové 
metodológie, efektivita 
motivácie, kooperácia 
a stratégie hodnotenia 

Kurz je určený učiteľom, 
ktorí sa chcú dozvedieť viac 
o riadení efektívnej triedy, 
ktorá podporuje participáciu žiakov vo vyučovacom procese používaním najnovších 
techník. Počas kurzu budú prebiehať interaktívne aktivity, vďaka ktorým sa účastníci 
kurzu naučia rôznorodé poznatky od zadania jasných inštrukcií a pravidiel v triede, 
zvýšenia motivácie až po zaoberanie sa náročným správaním žiakov. Taktiež 
rozvíjanie pozitívnych vzťahov v triede, organizovanie skupinovej práce, ako aj práce 
vo dvojici a ukážky povzbudenia žiakov pri reflektovaní ich vlastného správania 
v triede sú súčasťou kurzu. Účastníkmi kurzu budú učitelia z rôznych krajín, ktorí 
budú zdieľať svoje osobné profesijné skúsenosti a diskutovať o efektívnych 
riešeniach pri riadení vyučovacieho procesu. Na konci kurzu by nemala chýbať 
prehliadka Toskánska. 

Lucia, 7.B; foto: internet 
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Celá škola žila hokejom 
...fandili sme našim hokejistom, povzbudzovali sme ich na štadióne, vo funzone aj 

doma. Stodvadsať žiakov nám odpovedalo, kde si hokejové zápasy tohtoročných 
Majstrovstiev sveta v hokeji „vychutnávali“. 

 

 
 
 

Blízko pri hviezdach 
Máme pre vás hokejový BONUS!!! Na ľade sme mali každý deň niekoho, kto 

navštevoval našu školu pred 
niekoľkými rokmi. Neveríte? 
Zatvorte oči a predstavte si 
ceremoniál odovzdávania cien 
po každom zápase v Steel 
Aréne v Košiciach. Krásna, 
sympatická, príjemná 
v nádherných šatách..., naša 
Adelka Smoleňová, dnes 
vysokoškolská študentka. Viac 
už v zaujímavom rozhovore. 
 
Ako vznikol nápad ísť do toho? Má nejaký presný názov funkcia, ktorú ste 
vykonávali? 

Moja pozícia nemala konkrétny názov, ale mohli by sme to nazvať hosteska na 
ceremoniáli. Keďže prácu hostesky mám rada a robím ju popri škole už niekoľko 
rokov, vedela som, že na majstrovstvách nesmiem chýbať. Za to, že ma vybrali na 
živé vstupy z viac ako 30 dievčat, som vďačná a túto skúsenosť si veľmi cením. 

19

32

27

42

Amfiteáter Kulturpark Steel Aréna Iba doma
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Čo tvorilo prípravu, ako vás pripravovali, mali ste nejaké tréningy, nácviky 
alebo skúšky? 

Asi týždeň pred začiatkom MS sme mali odborný kurz líčenia, aby sme to každý 
deň zvládli samy. Oficiálne šaty, ktoré sme mali zapožičané, nám boli šité na mieru, 
priamo od známej slovenskej návrhárky Lenky Sršňovej, asi mesiac vopred. Deň pred 
začiatkom MS sme mali tzv. Test game, kde sme si skúšali nástup na odovzdávanie 
ocenení, ako aj prípravu na úvodný ceremoniál pod vedením známeho choreografa, 
Jána Ďurovčíka. 
 
Môžete nám krátko opísať denný program? 

Keďže naša práca začínala na konci tretej tretiny, nástup sme mali pol hodinu 
pred začiatkom zápasu, aby sme sa stihli pripraviť. Ku koncu zápasu sme sa 
nachystané presunuli za striedačky, kde sme čakali, kým odbije posledná sekunda, 
prinesú koberec a potom sme šli na ľad.  

Môže to vyzerať veľmi jednoducho, no táto pozícia si vyžaduje taktiež istú 
zodpovednosť. Keďže väčšina hostí, ktorí odovzdávali ceny, to robili prvýkrát, boli 
sme pre nich opornými bodmi, aby vedeli, kde sa majú postaviť, kedy vykročiť a 
podobne. Títo hostia neboli po väčšine Slováci, takže komunikácia v cudzom jazyku 
bola nevyhnutná. Všetko bolo vysielané naživo, na chyby nebol priestor. Taktiež bolo 
našou povinnosťou mať neutrálny postoj a usmievať sa, čo v niektorých prípadoch 
nebolo ľahké (napr. po prehre s Kanadou alebo Nemeckom). 

V zmluve sme mali stanovené rôzne podmienky, pri ktorých porušení by sme boli 
sankcionované, pokutované. 

 
Adelka Smoleňová – hosteska vľavo  
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Môžete čitateľom Ratolesti prezradiť nejaké pikošky zo zákulisia alebo aspoň 
z nášho tímu? 

Väčšina ľudí si myslí, že ceny, ktoré sme odovzdávali, boli hodinky. To však nie 
je úplne pravda, pretože v škatuľkách sa skrývala peňaženka s perom. Hodinky sme 
odovzdávali až v zápasoch vo  štvrťfinále. Čo sa týka hokejistov, tí sú na ľadovej 
ploche veľké hviezdy, no mimo toho sú to úplne normálni ľudia, ktorí nemali 
problém pozdraviť sa či podržať nám dvere  

Ďakujeme! 
spracovala: Kaja a Sára, 8.A, foto: oficiálna stránka IIHF 

 
 

Krátky rozhovor s... 
Keďže na našej škole máme veľa fanúšikov hokeja, vybrali sme si našu 

spolužiačku Ľudku Regendovú (8.A), ktorá hokej priam zbožňuje a položili sme jej 
niekoľko otázok. 
 
Aj ty si hlasovala v našej ankete. Ktorý 
hokejista získal tvoj hlas? 

Jednoznačne Patrik Koch. 
Prečo práve on? 

Je veľmi šikovný, hrá strategicky, 
má potenciál a, samozrejme, je aj 
pekný.   
Stretla si už niekedy Patrika osobne? 

Bohužiaľ, zatiaľ nie. 
Všetci vieme, že Patrik hrá za 
Slovensko. Je slovenský tím tvoj 
obľúbený? 

Áno, samozrejme. 
Videla si počas týchto Majstrovstiev 
sveta v hokeji všetky naše zápasy? 

Áno, naše všetky a pozrela som si 
aj iné. 
Bola si našim hokejistom fandiť aj v niektorej funzone alebo priamo na štadióne 
v Steel Aréne? 

Fandila som v oficiálnej funzone v Kulturparku a v amfiteátri. Na štadión som sa 
nedostala. 

 
Ďakujeme za rozhovor a želáme ti veľa stretnutí s Patrikom a zážitkov z dobrého 

hokeja. 
spracovala: Sára, 8.A, foto: oficiálna stránka IIHF 
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Dokonalá premena 
Naši prváci majú za sebou prvý rok v škole. Spoznali písmenká, naučili sa písať 

slová a vety. So svojimi zážitkami sa chcú podeliť aj s vami. 
 

 
Charlotte, 1.D 

 
Martin S., 1.A 

 
Eliška, 1.A 

 
Valentína, 1.A 

 
Lívia, 1.A 

 
Roman, 1.D 

 
Elena, 1.B 
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Spomienka na školský majáles na 

ľudovú nôtu. 
Dominika, 1.B 

 

 
Bolo tam super. Hrali sme tam hry. 
Behali sme tam. Hrali chytačky. Hrali 
sme Anabel. 

Katarína, 1.D 

Máme dobrú pani učiteľku a pani 
vychovávateľku. Máme dobré obedy. 
Včera sme boli na výlete. V škole je nám 
dobre. 

Juraj, 1.B 

 
Sára, 1.D 

Páčil sa mi lyžiarsky. Teším sa na 
školu v prírode. Chutila mi cukrová 
vata. Naučil som sa celú abecedu.  

Martin H., 1.A 

 
Škola je veľmi príjemná 

a zaujímavá. Naučím sa v nej veľa vecí. 
Napríklad, ako počítať, písať a čítať. 
Máme veľmi dobé pani učiteľky. 
Najradšej mám výtvarnú výchovu. 

Sára, 1.B 
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Týždeň v lone prírody 
Druháci druhý májový týždeň objavovali krásy prírody v Juskovej Voli. Bolo im 

tam výborne. Takto sa s nami podelili so svojimi zážitkami. 
 

 

 

 

  
 

  

Na večeru v utorok sme 
mali dukátové buchtičky. Na 
prechádzke vo štvrtok sme videli 
salamandry škvrnité, slimáky, 
chrobáky a žaby. Na obed 
v pondelok sme mali mäsové 
guľky s knedlíkom. V pondelok 
sme pozerali hokej. 

Stella, 2.B 

Mali sme chlebík 
s nutelou. Išli sme na túru 
a našli sme salamandry 
škvrnité. Videli sme tam aj 
žabu, slimáka a vtáky. Býval 
som so Stankom, Jankom, 
Miškom a Matúšom. Hrali sme 
tam futbal, volejbal a rôzne 
hry. Pozerali sme Malého 
princa. Mali sme tam aj 
športové aktivity. Pozerali sme 
hokej a hrali sme karty. 

Adrián, 2.B 

Páčilo sa mi, že sme mali 
každý izbu s našimi kamošmi. 
Mali sme výbornú stravu. Bolo 
tam super a pani učiteľky pre 
nás vždy niečo pripravili. Vo 
štvrtok sme boli na túre a videli 
sme salamandru škvrnitú. Boli 
tri. Každý deň sme niečo robili, 
niekedy sme čosi vyrábali, 
inokedy sme niečo pozerali 
a podobné veci. Som rada, že 
sme tam boli.  

Timea, 2.B 

Boli sme v škole v prírode. 
Pani učiteľky nám povedali, do 
ktorých izieb máme ísť. Potom 
sme išli na ihrisko. Tam sme sa 
hrali. Páčilo sa mi, ako sme 
hľadali písmená, ako sme sa 
naháňali a ako sme mali 
súťaže. Páčilo sa mi, ako sme 
pozerali hokej a ako sme 
cvičili. 

Dominik, 2.A 
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Alžbeta, 2.A 

 

 
Viktória, 2.D 

Najviac sa mi páčilo to, ako 
sme boli na väčšej prechádzke 
a išli sme aj cez les. Fotili sme sa 
tam a mali sme veľa aktivít. Bolo 
tam dobré jedlo. 

Sára, 2.C 

Páčilo sa mi, že sme 
pozerali Majstrovstvá sveta 
v hokeji Slovensko : Kanada. 
A hlavne, sme išli po tom zápase 
Slovensko : Kanada veľmi 
neskoro spať! 

Matúš, 2.D 
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Veselý chodník 

Členovia krúžku Mladí 
umelci, spolu s ďalšími 
nadšencami výtvarného umenia 
z prvého stupňa, sa 3. mája 
zúčastnili celomestskej akcie 
kreslenia na chodník na tému 
Pohľadnica z Košíc, pod záštitou 
pána primátora. Oslovila ho práve 
naša pohľadnica. Naši umelci 
kreslili pohľadnicu z budúcnosti, 
Akvapark Anička. 
spracovala: Lara, 7.C; foto: archív školy 

Keď sme išli naspäť, tak 
som sa obzrel na oblohu 
a našiel som tam veľkú dúhu. 
Nevidel som ju veľmi dobre. 
Niekedy sme aj hrali futbal 
malou mäkkou loptou. Kopali 
sme na bránu. Išli sme na túru 
a videli salamandru škvrnitú. 
Potom sme sa fotili a videli sme 
pekný potok. Prvý deň sme 
pozerali hokej, druhý deň 
Malého princa, tretí deň sme 
pozerali zase hokej, štvrtý deň 
sme sa balili a piaty deň sme 
išli domov. 

František, 2.D 

Škola v prírode bola mojou 
najlepšou časťou života. Hrali 
sme súťaže. Moja naj bola izba 
baví izbu. S našou skupinou sme 
vyhrali 1. miesto. Hrali sme Tri 
prasiatka v modernej verzii. 
Veľmi sa mi škola v prírode 
páčila. 

Petra, 2.B 

Už som sa nevedel dočkať, 
kedy bude ráno. Zobudil som 
sa, keď ešte bola tma. Asi som 
mal cestovnú horúčku. 
Konečne sme vyrazili 
autobusom smer Juskova Voľa. 
Nikdy som tam nebol. 
Prekvapilo ma, ako je tam 
pekne. Celý týždeň bolo 
upršané počasie a zima. Ale 
ani to nás neodradilo od 
futbalu. Každý deň nám ubehol 
veľmi rýchlo, vždy sme s pani 
učiteľkou alebo pani 
vychovávateľkou niečo 
zaujímavé robili. Najkrajšie 
a nezabudnuteľné chvíle boli 
s pánom kaplánom Paľkom. 
Spolu sme sledovali MS 
v hokeji a držali palce našim 
hokejistom. V piatok som sa 
tešil na svoju izbu. Som rád, že 
sme všetci prežili pekné chvíle 
so svojimi spolužiakmi, našimi 
pani učiteľkami a pani 
vychovávateľkami. 

Marek, 2.C 
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Návšteva Klubu 
kresťanských seniorov na 

Terase 
V máji sme s deťmi opäť navštívili 

našich seniorov. Deti svojimi talentami 
v podobe spevu, tanca či básničiek a 
láskavého úsmevu potešili srdcia 
mnohých. Medzi kresťanskými 
seniormi stretnete aj naše pani 
učiteľky, pani vychovávateľky, ktorým 
vek postriebril vlasy, ale srdcom sú 
ešte v triedach a medzi malými aj 
veľkými žiakmi. 

 
 

Futbalový turnaj 
„Ešte jeden a potom sedem...“, 

tento pokrik spolu s radostným 
výkrikom goóóól rozoznieval hlasivky 
našich detí počas všetkých zápasov 
odohraných na školskom ihrisku. 

Hry boli plné emócií, húževnatosti 
a disciplíny. Úspech každého tímu sme 
v popoludňajších hodinách vyhodnotili 
v telocvični za búrlivého potlesku. Do 
rúk kapitánov putoval darček, diplom, 
nová futbalová lopta. Aj dievčenský 
fan klub sme odmenili sladkosťami. 

Putovný pohár ŠKD sme odovzdali 
športovcom 2.D. Bude krášliť ich 
triedu počas celého budúceho 
školského roka. 

1. ročník 
1. miesto – 1.D 
2. miesto – 1.C 
3. miesto – 1.A 
4. miesto – 1.B 

2. ročník  
1. miesto – 2.D 
2. miesto – 2.C 
3. miesto – 2.B 
4. miesto – 2.A 

3. ročník 
1. miesto – 3.B 
2. miesto – 3.A 
3. miesto – 3.C 

4. ročník 
Odohrali priateľský zápas dievčatá 

verzus chlapci a neobišlo sa to bez 
sadry. 

Najobetavejší hráč: Šimon Jerga, 4.B 
Najlepší brankár: Adam Pastor, 2.B 
Najlepší strelci gólov: Roman Vinter 
(1.D), Marek Paralič (1.C), František 
Sabol (2.D), Tomáš Križalkovič (3.A) 

 
Bolo nám spolu skvele a ďakujeme 

aj za rozhodcov, ktorí spravodlivo 
pískali. Tešíme sa opäť o rok. 
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Deň remesiel 
„Ta dze ši še vybrala?“ 
„Išla som do jednej školy hačkovac.“ 
„A co tam?“ 
„Ta dzeci še scu naučic daco nove.“ 
„Ta pojdzem s tebu.“ 

Takto začali u nás v škole ľudové 
remeslá. V triedach boli rôzne remeslá 
ako drôtikovanie, háčkovanie, 
stolárstvo, maľovanie na sklo, vyrábali 
sa ružence, robili sa účesy... Bolo tu 
plno práce ako včeličiek v úli. Každý 
mal čo robiť. Vyrobené veci si deti 
mohli zobrať domov. 

Po obede sme si všetci išli kúpiť 
cukrovú vatu. A nesmiem zabudnúť  na 
najlepšiu atmosféru, keď nám pán 
Kandráč prišiel zaspievať pesničku 
Macejko. Bolo nám skvele, keď sme si 
spolu aj zatancovali. 

 
 

Piknik 
Prvý júnový týždeň, keď sa už 

slniečko na nás usmialo, bolo veľmi 
skloňované slovíčko PIKNIK. Všetky 
deti sa veľmi tešili. Podmienkou účasti 
bolo priniesť si v prvom rade dobrú 
náladu, niečo pod zub a deku pre 
pohodlné posedenie na tráve. 
Nechýbali spoločenské hry, ktoré nás 
rozosmiali a spojili. 

 
 
Vypni telku, zapni seba 
„Drahí mladí, nedovoľte, aby svit 

vašej mladosti pohasol v tme 
zatvorenej miestnosti, v ktorej je 
jediným oknom do sveta obrazovka 
počítača a smartfónu. Otvorte dvere 
svojho života dokorán! Váš priestor a 
váš čas nech napĺňajú konkrétni ľudia 
a hlboké vzťahy, v ktorých sa môžete 
deliť o autentické a konkrétne 
skúsenosti vášho každodenného 
života.“ (z posolstva Sv. Otca Františka 
k Svetovým dňu mládeže 2018) 

Posledný májový týždeň sa IX. 
oddelenie ŠKD zapojilo do kampane 
Vypni telku, zapni seba. Hlavnou 
myšlienkou tejto kampane je aktívne 
prežiť voľný čas a uvedomiť si jeho 
hodnotu. Témou tohto ročníka  bolo 
„Vysielame naživo“. Deťom sa veľmi 
páčili hry, ako napr. živé piškôrky a 
mnoho iných aktivít. 
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Spoznávame povolania 
V siedmom oddelení ŠKD sa od apríla až do júna 

uskutočnili nezvyčajné besedy. Boli to besedy s 
ockami detí o ich povolaniach. Pani vychovávateľka i 
deti si chceli uctiť svätého Jozefa- robotníka i Deň 
otcov. Práve otcovia Kubka, Sárky, Svetlanky, 
Šimona, Vladka, Ester a ockovia mnohých ďalších 
detí sú tí, ktorí sa 
starajú o rodinu a 
keď je mamička na 

rodičovskej 
dovolenke, sú 
veľakrát hlavnými 
živiteľmi rodín. A tak 
mamičky deťom na 

otázku: – Kde je ocko? – väčšinou odpovedajú: – V 
práci, v robote. Aby deti vedeli, čo vlastne ich ocko 
robí, prišli k nám a porozprávali, aké je ich 
povolanie, ako vyzerá ich pracovný deň, čo pri svojej 
práci potrebujú a ešte veľa zaujímavých vecí. A 
nakoniec sa kládli zvedavé otázky a súťažilo sa. 
Veru, ockovia sú skvelí, všetci majú zaujímavú prácu 
a naše deti môžu šťastne a spokojne rásť. 

upravila: Lucia Mihaliková, vychovávateľka; 
foto: archív školy 

 
 

Herec alebo učiteľ? 
V živote to niekedy hráme a máme aj viacero povolaní. Pán učiteľ Michal Köry je 

v škole učiteľom a vo svojom voľnom čase sa venuje herectvu. Ako sa k nemu dostal, 
kto ho inšpiroval, a čo-to aj z jeho školských čias, sa dozviete z nášho rozhovoru. 
 
Čím ste chceli byť, keď ste boli malý? 

Chcel som byť určite futbalistom. 
Veľmi som chcel byť futbalista. A čo 
som chcel byť potom? V podstate dosť 
skoro som chcel byť učiteľ. Veľmi 
skoro som to začal chcieť, možno už aj 
na základnej škole... Ale predtým 
futbalista. Chcel som hrať za 
Barcelonu. 
 

Učíte anglický jazyk. Bol to aj váš 
obľúbený predmet v škole? 

Ale hej! Určite. Mne jazyky vždy 
išli veľmi dobre. 
 
Aké ďalšie predmety boli vaše 
obľúbené? 

Telesná, samozrejme. Čo som mal 
ďalej rád? Až tak veľa toho zase 
nebolo. (smiech) Na strednej škole som 
mal rád slovenčinu, ale nie povinné 
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čítanie. Čo ďalej? No, veľmi rád som 
nemal dejepis. Veľmi som nemal rád 
geografiu, fyziku, matiku..., chémiu, 
biológiu. Teda čo ostalo? Mal som rád 
angličtinu, francúzštinu, slovenčinu, 
čiže jazyky a telesnú a čo ešte...? Ďalej 
už asi nič.  
 
Vieme, že máte rodinu a malú dcéru. 
Stíhate sa popri tom venovať aj 
nejakým koníčkom? 

No, čo to je koníček... Aké mám 
teraz koníčky? Snažím sa športovať, 
vždy si nejako nájsť čas... Snažím sa 
vzdelávať v angličtine, takisto sa 
momentálne snažím vzdelávať vo 
francúzštine. A potom sa ešte venujem 
divadlu. Snažím sa vždy všestranne 
rozvíjať, aby som neupadol. 
 
Aká je vaša najobľúbenejšia kniha? 

Veľmi rád mám duchovnú 
literatúru, čítam si aj C. S. Lewisa. 
Niektoré jeho knihy sú veľmi dobré. 
Napríklad... Neviem teraz presne, ako 
sa to volá, ale viem, že je to o ceste 
autobusom.  

Starší žiaci boli na vašom predstavení 
Legenda o zakliatom meste. Ako sa 
vám hralo pred našou školou? 

Veľmi trápne. Keď som vyšiel 
prvýkrát a asi tak po pol sekunde ma 
začali spoznávať ľudia na tej scéne, tak 
celé publikum začalo, že „óóóó!“, 
„aha!“, no bolo to veľmi trápne. 

Ale nie... So žiakmi to bolo také 
ťažké, veľmi som sa cítil trápne, lebo 
som vedel, že všetci ma spoznávajú, 
a tak... No ale potom, keď som sa 
trošku dostal do toho deja, išiel som 
normálne. Začiatok bol ťažký. 
 
A aký pocit bol hrať najzápornejšiu 
postavu? 

Veľmi príjemný. Lebo som si 
mohol vybiť všetky svoje negatívne 
emócie zo školy. To bolo super. 
Spomenul som si na niektorých, ako 
vyrušujú na hodine, že je potrebné 
štyrikrát povedať, že urobíme cvičenie 
tri a tak... Potom mi to hneď išlo 
prirodzene.  
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Ako ste sa vlastne dostali k herectvu? 
K herectvu som sa dostal asi počas 

strednej školy, začiatkom strednej 
školy, lebo v našej dedine, kde som 
býval, sa začalo robiť prvé, ešte také 
trošku menšie divadlo. Vlastne, my 
sme sa dali dokopy ľudia z farnosti. No 
a bol taký mini konkurz, tam sa 
rozdelili nejaké úlohy, kto chce čo 
robiť, kto chce hrať a čo bude hrať 
a o čom to približne bude a postupne 
sme to začali skúšať a dopisoval sa dej, 
a tak ďalej. Čiže, začalo to pri tej istej 
režisérke, ktorá ňou je ešte aj teraz, ale 
v menšom a v rámci farnosti. 
 
Ako zvládate herectvo a učenie 
zároveň? 

Ono sa to veľmi prepája. Myslím 
si, že učiteľ musí byť na jednej strane 
prirodzený a musí byť sám sebou, lebo 
žiaci veľmi ľahko rozpoznajú, keď 
niečo hrá a na druhej strane, pri 
učiteľstve niekedy také ovládanie príde 
vhod. Takže mi to pomáha, aj keď pri 
niektorých je to niekedy ťažké. 

 
Blížia sa prázdniny. Spomínate si na 
nejaké najkrajšie zo svojho detstva? 

No, to je ťažká otázka, lebo ja si 

skoro nič nepamätám z celého detstva. 
Neviem, prečo mám takú veľmi zlú 
pamäť na svoje detstvo. Stredná škola, 
základná, to si už vôbec nepamätám. 
No dobre, najkrajšie prázdniny... Mal 
som veľmi rád prázdniny, keď sme ešte 
bývali v Prešove. To bolo asi do 
piateho ročníka na základnej, lebo tam 
sme boli taká dobrá partia. Každý deň 
sme s mojím dobrým kamošom chodili 
vonku a hrali sme futbal. Potom sme 
prišli domov a chvíľku sme hrali, pre 
zmenu, na počítači futbal a potom sme 
zase išli hrať von futbal. A on ma aj 
trénoval, mali sme otvorené všetky 
dvere v bytovke, cez našu chodbu 
a ešte cez ich byt aj cez náš byt a on mi 
dával behy a takéto veci, takže to bolo 
super. 

 
Čo by ste odkázali našim žiakom? 

Hmm. Potrebujem dramatickú 
pauzu. Ja by som im odkázal... Čo by 
som vám odkázal... Ja by som vám 
prial to, aby tak isto, ako ja sa snažím 
spoznávať, že som milované dieťa 
Boha, tak aby ste to aj vy takto celý 
život spoznávali. Takže to by som vám 
prial. Nech to spoznávate. Že ste 
milované deti. 

Za rozhovor ďakujú Zuzana a Adam, 6.A 
 

 
Summer is coming 

 
            1. Some children can’t imagine 

their holiday without it. 
2. Sand and the sea. 
3. We are going to another 

country. 
4. Opposite of boredom. 
5. Red animal lives in the sea. 

            

            

            

            

            
Amy, Mimi, Anička a Marek, 8.A 



32  ENGLISH  CORN(ER) » 

Sharks swim in the ...            

Sea animal which has a lot of limbs.            

Animals live in ...            

What is the taste of the oceans?            

When it is sunny, its ... outside.            

When schol ends, you are ...            

Big green watery fruit.            

When it tis hot, you put ... into your 
drink. 

           

Kaja, Mišel, Emma a Miška, 8.A
 

 
Sára, Tomáš, Kika H., Nika, 8.A 
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Sommerferien 
 

     1.            

   2.              

     3.            

     4.            

  5.               

6.                 

   7.              

    8.             

 9.                

 
1. Wir kaufen hier ein ... 
2. Morgen, Mittag, Abend ... 
3. Nicht kalt, soudern ... 
4. Ich fahre mit der ... 
5. Ich spiele Fußball mit dem ... 

6. Januar, Februar, März, ... sind 
7. Ein Mädchen und ein ... 
8. Meine ... ist Bernolákova 18 
9. Ein Hund aber eine ... 

Tamarka, Terka, Katka a Šaško, 8.A 
 
 
 

  1.           
    2.         

3.             
 4.            
    5.         
 6.            
 7.            
 8.            

 
 

1. Orangensaft, A ... saft 
2. ... schiff 
3. Mittwoch, ..., Freitag 
4. Eins, zwei, ... 
5. Allein oder ... 

6. Schere – ... (Plural) 
7. Ich höre ... 
8. Gitarre, Klavier und Flüte sind ... 

Veronika, Mišel, Terka a Nelka, 8.A 
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Dorotka, Natálka a Alžbetka, 8.B 
 
 

AMERICKÉ  COOKIES  na prázdniny 
Potrebujeme: 

 170 g masla 
 100 g kryštálového cukru 
 1 balíček vanilkového cukru 
 300 g hladkej múky 
 2 vajíčka 
 ½ balíčka prášku do pečiva 
 5 lyžíc mlieka 
 200 g na drobno pokrájanej 

čokolády 
Postup: 

Maslo vymiešame s kryštálovým a vanilkovým cukrom. Pridáme vajcia, mlieko 
a múku zmiešanú s práškom do pečiva a nakrájanú čokoládu. S navlhčenými rukami 
vytvoríme z cesta guľky a ukladáme na plech vystlatým papierom na pečenie. 
Pečieme vo vyhriatej rúre na 170 °C približne 10 minút.  

DOBRÚ  CHUŤ! 
Amy, Kika H., Anička, 8.A 

  

Летом  надо  питъ  __ __ __ __ __ __ __. 

            
            
            
            
            
            
            

6. 

5. 

2. 

7. 

4. 

3. 

1. 
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Farby Jar / Leto 2019 

 

Levanduľová a žltá 
Svetložltá sa stala jednou z neočakávaných farieb sezóny. Ladí 

napríklad s pastelovo modrou alebo levanduľovo fialovou, s ktorou 
vyvára úžasné duo. 

 

Hnedá a béžová 
Nadčasová, elegantná a štýlová. Kombinácia hnedej a béžovej 

nikdy nemôže vyjsť z módy. 

 

Oranžová a zelená 
Odvážnejšie kombo, ktoré ocenia všetky z nás, ktoré nemajú 

rady nudu. Ak je to príliš odvážne začnite s doplnkami. 

Ružová a ťavia 
Táto kombinácia bola obľúbená ešte počas minulej jari, no nás 

stále neprestáva baviť. Môže za to jej jemnosť, elegancia aj hravosť. 
Odtiene ružovej si vyberajte podľa seba, letí všetko od svetlo 
rúžovej až po tmavo rúžovú. 

                                
spracovala: Petra, 7.C; ilustrácie: Mišel, 8.A 
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Tvorím, tvoríš, tvoríme ... 
Prinášame ďalšie práce zo súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického. 

Pripomeňme si témy: 
1. Vstúpil/vstúpila som do svojho obľúbeného filmu 
2. Nohy mi vrástli do zeme 
3. Niekde sa stala chyba 

 

Niekde sa stala chyba 
 

Všetkých žien vášeň to jest 
Pre mužov, chlapov skôr trest 

Kliknúť na to miesto hore 
V počítači na obzore 
Objednať si šaty nové 
Či topánky oranžové? 

 
V jeden deň som teda doma 

Rozhodla sa kúpiť vola 
Nie živého, preboha! 
To by bola pohroma! 

Kresleného som len chcela 
Posledné tričko, šlo o veľa! 

 
Žiadala som niečo milé  

Veľmi ,,cute“ a roztomilé 
Chcela, by ma zdobilo... 

Tričko, čo moje srdce dobilo 
 

Rýchle kliky 
Boli zvyky 

Nerobili problémiky 
Tí tam za ďalekým morom 

Možno aj za severným pólom 
Peniaze odo mňa dostali 

Aby mi moju „lásku“ poslali 
 

Čakala som dlhé týždne 
Uvažujúc, čas príliš pomaly mizne 

Keď v tom v štvrtok odrazu... 
Niekto neohlásene vošiel na terasu... 

 
 

Najprv som zlosť chytila: Hohooo 
No odrazu sa vo mne myslenie pohlo 

Po krátkej dedukcii som vyhlásila mier 
Veď to bol len dlho očakávaný kuriér 
Pozrel na mňa pohľadom zdeseným  
S balíčkom v ruke jemu zvereným 

Rozbehla som sa rýchlosťou najväčšou 
Po peňaženku s potlačou zajačou 
Späť po schodoch už  priam letela 

Od radosti kuriérovi do náruče vletela 
Rýchle prachy... 

Balík mi dal pomerne stroho 
No čo ma teraz, páni, do toho! 

 
Krabicu som otvorila s veľkým 

očakávaním... 
Nanešťastie, nie s utvrdeným  poznaním 

 
Moju radosť obrovskú 

Zarazil pohľad na klobásu moravskú 
Toľké sklamanie sa ani opísať nedá 

Verím všetkému, tak mi treba! 
 

Nie je všetko zlato, čo sa blyští! 
Túto chybu svoju  

budem mať navždy na mysli... 
Sarah, 8.C, ilustrácia: Sára, 8.A 
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Niekde sa stala chyba 
 

Niekde sa stala chiba 
a nezapríčinila to ryba. 

Vedcom sa už parí z uší, 
vari sa svet nezahluší? 

 
Snažili sa chibu odstrániť, 
a pri tom sa nijak nezraniť. 

Všade zmätok, strach a hrôza, 
čudovala sa i koza. 

 
Navonok veľká chiba, 
vnútri maličká je iba. 
Je to chyba tlačová, 
a nie zasa Karlova. 

 
Chyba môže byť aj v chibe, 

už mi z toho zasa šibe. 
Veď chyba je s ypsilonom! 
A ja som sa stal detektívom 

Tadeáš, 7.B 

Niekde sa stala chyba 
 

Niekde sa stala chyba, 
v chladničke mäso chýba, 

mali sme mať káčera, 
už nebude večera. 

 
Niekde sa stala chyba, 

z vane utiekla ryba. 
Čo to budú za Vianoce, 

keď kapor sa v kanáli moce? 
 

Niekde sa stala chyba, 
na hlave mi čiapka chýba, 

mám iba svoje krátke vlasy, 
budem nachladený asi. 

 
Niekde sa stala chyba, 

ja však nevidím, či mi niečo chýba... 
Už viem, v čom to bude, 

môj mobil sa kúpe v sude. 
 

Z týchto možností to ani jedna nie je, 
ale pochybnosť vo mne čudne drieme. 

 
Možno na nesmierne dlhý čas... 

Matúš H., 7.B 
 

Nohy mi vrástli do zeme 
 

Ach,.... s ťažkým povzdychom 
otváram oči. Snažím sa ešte precestovať 
v čase pár sladkých minút spánku, ktoré 
dokážu ubehnúť za pár sekúnd. Je to 
trochu také moje sklamanie 
v hodinkách. Veď takýto pocit tlačí na 
hrudi. Nedokážem ovplyvniť rýchlosť 
svojho drahocenného času. S váhou 
jedného pár tonového nákladného auta 
sa moja noha dvíha, aby ako balvan 
padla na zem. Samozrejme, to isté 
zopakuje druhá. Cítim zemskú, vlastne 
posteľnú príťažlivosť, ktorá ma volá 
späť spať. Každý deň ráno pocítim, aký 

je vlastne život ťažký, príťažlivo 
ťažký...  

Hlavou mi blyslo, aké by to bolo, 
keby som prirástla k posteli. Ľahká ako 
vánok by som ráno rozpažila ruky. 
Popreťahovala kosti. Cítila povzdych 
vetra pod nohami. Bez jednej, jedinej 
myšlienky na ťažobu. Na silu, ktorou 
dokáže ťahať smerom nadol, naspäť 
k posteli. Každé ráno vstávať len 
s jednou, jedinou myšlienkou na jemný 
vánok pokoja a spánku do neskorého 
obeda. Vánok krásnych dní. Vánok, 
ktorý netlačí na hrudi a nevnáša do 
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našich životov nepokoj a stres. Spánok 
nikdy nekončiaci... 
Dnes si ľahnem na matrac ako do trávy. 
Prikryjem sa 
prikrývkou 
z lúčnych 
kvetov. Vánok 
mi jemne 
rozťahuje 
nozdry, aby som 
sa mohla 
nadýchnuť 
plnými dúškami 
a vtiahnuť do 
pľúc oveľa viac 
myšlienok 
pokoja 
a sladkého 
vylihovania. 
Pohľadom 
sprevádzam 
svoju izbu, kde 
začali rásť 
stromy, kvitnúť 
kvety. Jeden malý vtáčik čviriká 
a vyspevuje na jednom z konárov 
rastúcich tesne nad mojou hlavou. 
Čvirik, cink, pisk,... tlejú zvuky v 
mojom uchu. Rozširujú sa zreničky, 
telom prechádza pocit slasti. Cítim 
prírodu v celej jej nahote. Počujem 
jemné zvuky ako žblnkanie vody. Dalo 
by sa to prirovnať k zvuku vody, ktorá 
sa filtruje akváriom. Nohy mi šteklia 
rady mravcov. Asi cestujú niekam na 
dovolenku alebo domov. Užívam si 
pocit slnečných lúčov a vôňu lesa. 
Klop, klop, klop,... klope na dvere nový 
život. Život len v polohe ležmo v lese 
na trávnatej posteli. Je to dôvod na 
život, ktorý sa neodmieta. Pozvanie 
hodné zlata. Žiť s prírodou, vážiť 
a vyvyšovať život sám. Vznášať sa nad 
myšlienkou ľudského života, prerásť 

život samotný. Hľadieť očami prírody. 
V hlbokých myšlienkach svojej mysle, 
v hlbokých zákutiach jej duše 

premýšľam, 
vnímam... Som 
niekde ďaleko, 
akoby som už 
nebola človekom. 
Vznášam sa 
ďaleko od 
významu slova 
človečenstvo.  

AU! Z mojich 
myšlienok ma 
vytrhlo bodnutie. 
Kto to mohol 
byť? Pomaly 
vystupujem zo 

svojho 
podvedomia. 

Bežím ako 
zmyslov zbavená, 
aby som sa vrátila 
až na začiatok, 

niekde tam do reálneho vedomia. AU! 
Znovu, znovu ma to pichlo. Bolí to 
a neprestáva. Nedokážem už bežať 
rýchlejšie. Pot mi steká po tvári, cítim 
každú kvapku na chrbte. Nohy ma už 
ignorujú, nebežia ďalej. Stoja. 
Potrebujem ísť ďalej, je to ako 
v najhoršom sne. Áno, mohlo mi to 
napadnúť skôr. Veď spím, musím sa 
prebudiť. Tak bleskurýchle, ako je to 
len človeku možné.  

No nedokážem to! Prirástla som 
k posteli, prirástla som nohami 
k prírode. Nedokážem sa prebudiť. 
Nedokážem ísť. Ostávam stáť na mieste 
duševného obsahu. Ostávam stáť na 
mieste, ktoré je plné primitívnych 
prianí, fantázie. Ostávam stáť a rásť na 
mieste zvanom PODVEDOMIE... 

Zuzana, 8.C; ilustrácia: Kaja, 8.A 
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Vstúpila som do svojho obľúbeného filmu 
 

Keď mám blbú náladu, 
kino spraví náhradu. 

Už len popcorn treba kúpiť, 
do kinosály smelo vstúpiť... 

 
Len čo zhasnú všetky svetlá, 

vznáša sa kúzelná metla. 
Pred nami je iný svet, 

krásny ako z ruže kvet. 
 

Či sa pozriem tam či tu... 
z koňa skáče Winnetou, 

Harry Potter čaruje, 
Superman zachraňuje. 

Každý si vie vybrať druh, 
romantik či dobrodruh. 

Či chceš iba niečo špeci? 
Zbytočné sú naše kecy. 

 
Nikdy nevieš, kto tu umrie. 
Kto zajtrajšie svetlo uzrie, 

ani kto ti zbohom dá, 
ktorá sa za neho vydá. 

 
Toto je môj krásny zvyk, 

nezoberie mi ho nik! 
Vo filmovom svete pobudnúť, 
na zlé veci chvíľku zabudnúť... 

Michaela, 7.B 
 

Niekde sa stala chyba  
 
Kde sa stala chyba, ak som pripravený na písomku zo slovenčiny, a aj tak 

schytám trojku? Žeby som sa zle vyspal alebo zle najedol?   
Možno ani učiteľka  nebola pripravená na to, že mi bude musieť dať zlú 

známku... Ale už jej nič iné neostávalo! Síce prižmúrila obe oči a pre istotu ich 
prekryla slnečnými okuliarmi.  

No snahu som mal a to sa v každom prípade cení...  
Matúš M., 7.B 

 
Ryba – chyba? 

 
Niekde sa stala chyba, 

cítila to aj ryba. 
Keď rybára chytila, 

a 3 želania od neho prosila. 
 

Niekde sa stala chyba, 
neprišla žiadna posila. 
Ryba rybára prosila, 

aby sa v polievke varila. 
 

Niekde sa stala chyba, 
pointa tomu chýba. 

Veď rybára neprosí ryba 
a želanie nesplní ti rybár. 

 
Niekde sa stala chyba, 

Maruška v kapse zlato skrýva. 
Kráľ o kúsok soli ju prosí, 

no ona len zlato v kapse nosí. 
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Niekde sa stala chyba, 
veď soľ nad zlato býva. 

Veru, veru je to tak, 
v tomto svete je to naopak. 

 
Niekde sa stala chyba, 

v našom svete kúsok soli chýba. 

Niekde sa stala chyba, 
3 želania nesplní ti ryba. 

 
Stačilo by iba, 

nehádzať odpad rybám. 
Stačilo by iba, 

kúsok lásky pridať. 
Dorotka, 8. B 

 
 

Rozprávková fyzika – II. časť 

Prinášame vám sľúbené fyzikálne rozprávky. 

Žiara lúčinka Slnečná 

 

Kde 
sa teplo 

vážilo a čas 
mal značku , 

narodila sa svetelná lúčinka. 
Volala sa Žiara Slnečná. Priezvisko 
mala po svojej mamke Slnku. Mala 
kóóóóóópec súrodencov. Keď sa 
prvýkrát nadýchla a ... vlastne, pardón, 
svetelné lúče nemôžu dýchať, keďže sa 
narodili vo vákuu. Tak inak. Len čo 
otvorila oči, videla svoju životnú dráhu 
pred sebou. Bola rovná a priama. 
Nezaháľala ani sekundu a už sa 
odpichla od svojho rodiska. Sila 
a sebavedomie jej asi nechýbali, lebo 
len čo sa jej nohy odlepili od Slnka, už 
brázdila tú ničotu rýchlosťou 300 000 

km/s. Mala pred sebou ešte dlhú cestu 
150 mil. km alebo, ako sa zvykne 
hovoriť medzi lúčmi, 1 au. Prvá 
prekážka, ktorá sa jej postavila do cesty, 
bola ozónová vrstva. Už o nej počula 
z rozprávania starších lúčov. Vraj pri 
nej stratí plno svojej mladej sily. So 
zatvorenými očami cez ňu rýchlo 
prefrčala. Keď ich otvorila, zistila, že 
jej zo sily ubudla len malá štipka. 
Prečo? Lebo ľudia sú hlúpi a ničia 
vrstvu škodlivými plynmi. A tak si 
spokojne letela ďalej. Tentokrát už 
vzduchom. Ale ani tento raz nedýchala, 
lebo jej tá krása vyrazila dych. Ocitla sa 
na pláži v Karibiku. Až vtedy si 
uvedomila svoje tri magické schopnosti, 
ktoré mala v sebe od začiatku. Prvá jej 
vlastnosť sa volá viditeľné svetlo, bez 
ktorého by ľudia nevideli nič. Druhá je 
infračervené žiarenie, ktoré zohrieva 
more, aby sa v ňom deti mohli čľapkať. 
A tretia, najmagickejšia vlastnosť, je 
ultrafialové žiarenie, ktoré nám premení 
bledú pokožku na zlatistú či červenú. 
Našu Žiaru Slnečnú najviac lákalo 
more, a tak sa strmhlav pustila do 
najväčšej vlny. A tu nastal zlom v jej 
živote. Pri takom silnom náraze sa jej 
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sila rozpadla a odletela na tri strany. 
Prvá sa odrazila od hladiny mora 
a narazila na kvapôčky, ktoré vyšplechli 
z mora. Tam sa jej svetlo rozložilo 
a vznikla dúha, ktorá potešila všetkých 
ľudí na pláži, ktorí boli otočení chrbtom 
k slnku. Ďalšia časť jej sily prenikla pod 
hladinu a šírila sa oveľa pomalšie, 
keďže H2O je opticky hustejšie 
prostredie ako vzduch. Žiara už vedela, 
že sa jej život chýli ku koncu, tak sa 
rozhodla, že urobí ešte jeden dobrý 
skutok. Svojimi poslednými silami sa 

načiahla, aby zasvietila na mušľu, 
v ktorej ležala perla. V ten okamih sa 
tam pozrel potápač, ktorý si fotil 
podmorský svet. Priplával bližšie 
a zobral si perlu. Lúčinka vedela, že má 
chorú dcérku a potrebuje peniaze na 
lieky. A čo bolo s našou Žiarou 
Slnečnou ďalej? Tá sa pokojne 
a s dobrým pocitom v srdci absorbovala 
v mori. Aj keď jej život trval len 8 
minút, snažila sa ho prežiť naplno. 

text a ilustrácia: Kaja, 8.A 

 
 

Rozprávka o svetelnom lúči 

 
 

Kde bolo, tam bolo, bolo raz sedem 
svetelných lúčov a volali sa červený, 
žltý, oranžový, zelený, modrý a fialový 
svetelný lúč. Dlho žili v zhode 
a priateľskej láske, až kým sa 
nepohádali. Pohádali sa na tom, ktorá 
farba z nich je najkrajšia. Raz, počas 
ranného svitu, keď bola hladina jazera 
nepokojná, rozhodli sa lúče odrážať od 
hladiny, každý pod iným uhlom.   Prvý 
svetelný lúč dopadol do krajiny 
Redovo. Ľudia, keď sa ráno prebudili, 
videli všetko na červeno a čudovali sa, 
čo sa to stalo. V krajine Jelovo zase 
vládol žltý svetelný lúč a tráva, moria, 
hory, zvieratá... všetko bolo žlté. Tým, 
že sa svetelné lúče rozdelili, svietili 
v každej krajine s podstatne menšou 
intenzitou. Podobne to bolo aj v iných 

krajinách. Všade boli ľudia smutní 
a nešťastní. Ani svetelné lúče sa už na 
to nemohli dívať a tiež chýbal jeden 
druhému. Rozhodli sa, že sa opäť spoja 
do jedného svetelného zväzku presne na 
mieste, kde sa aj rozdelili. Dlho čakali, 
kým budú na hladine jazera vhodné 
odrazové a dopadové podmienky, až raz 
sa tak stalo. Odteraz žijú v jednom 
svetelnom zväzku už niekoľko 
svetelných rokov pre radosť ľudí, 
zvierat, rastlín. A už nikdy sa nebudú 

hádať. 
Katka, 8.A; ilustrácia: Kaja, 8.A 
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Oddychové frazeologizmy z dnešnej školy 
Kde ich nájdete? V učebniciach ani v dávnych slovníkoch určite nie. Skúste to 

v zošitoch slovenčiny u ôsmakov. Pri jednej z tém o slovnej zásobe sa zahrali 
s prísloviami, porekadlami, pranostikami a plánujú ich tradovať ďalej, 
prostredníctvom Ratolesti. 

Preto vám ich zapísali, tak sa začítajte a možno o rok k nim pribudnú ďalšie: 
 Kto má ruky hore, rýchlo sa mu odkrvia. 
 Ak sa nenaučíš, nič nevieš. 
 V škole dobre, doma lepšie.  
 Keď nevieš, radšej ani nehovor. 
 Martin na bielom koni už len dážď prináša. 
 Keď hodiny zastavia, čas aj tak nezastane. 
 Kto otvára okno, tomu je asi teplo. 
 Čo môžeš urobiť zajtra, neurob 

dnes. 
 Bez WIFI ani na krok. 
 Keď žijú mravce v bufete, tak žijú aj v tvojej desiate. 
 Na sv. Valentína láska srší, láska býva. 

Dobré nápady so svojou slovnou zásobou! 
spracovala: Katka, 8.B; ilustrácia: Kika H., 8.A 
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Napísali sme v písomkách: 
obojhlásky (dvojhlásky) 

Napísať rezenciu (recenziu) 

Ležal na ceste jelenec (jeleň)  

Vymazať   z pamäti ľudskej, 

ale z počítačovej  pamäte. 
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V máji ovládol Slovensko  __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __. 

        1.       
  2.             
       3.        
       4.        
 5.              

6.               
               
        7.       

8.               
      9.         
      10.         
    11.           

1. Na akom povrchu sa hrá 
hokej? 

2. Kde sedí väčšina hokejistov? 
3. Slovenský hokejista, ktorý hrá 

za Bostom Bruins – ... Chára. 
4. V ktorom meste hralo zápasy 

Dánsko? 
5. Jeden z hokejistov, ktorí 

ukončili v tomto roku kariéru, 
sa volá ... Nagy. 

6. Slovenský hokejista s číslom 
65. 

7. Známy bývalý hokejista – 
Marián ... 

8. Kto sedí v štúdiu a opisuje 
priebeh zápasu? 

9. S čím sa hrá hokej? 
10. Najznámejší ruský hokejista, 

ktorý bol ocenený v roku 2018 za najlepšieho strelca v NHL. 
11. Maskot hokejových majstrovstiev v tomto roku. 

Martin, Maxim a Sebastián, 8.B 
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     1.          

     2.          

   3.            
4.               

    5.           
     6.          

     7.          

     8.          
    9.           

               
     10.          

     11.          
               

 12.              

    13.           
   14.            

  15.             
   16.            

     17.          

               
     18.          

 19.              
   20.            

   21.            
    22.           

   23.            

    24.           
 
1. Stredisko na Troch hôrkach za 

školou vlastnia ... 
2. Evanjelisti sú: Marek, ..., Matúš, 

Ján 

3. 31.5.2019 sa na našej škole hral ... 
turnaj 

4. V Prahe sa nachádza aj ... most 
5. Máš v ňom ceruzky a perá 
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6. Opak starého 
7. V škole sedíme na ... 
8. Stôl, za ktorým sedí učiteľ 
9. V noci na nej spíme 
10. Má meniny 25. júla 
11. Má meniny spolu s Adamom 
12. Priezvisko triednej pani učiteľky 

5.C 
13. Morský živočích s klepetami 
14. Slovensko je ... v strednej Európe 
15. Značka mobilu 
16. Pero po anglicky 

17. Francúzska hrdinka – (svätá) Jana 
z ... 

18. Slovenské porekadlo hovorí: 
„Nerob z ... somára“ 

19. Obľúbený strunový hudobný 
nástroj 

20. Má meniny 24. decembra 
21.  Časť Ameriky, ktorú pokrýva 

tajga 
22. Meno triedneho pána učiteľa 5.B 
23. Narodeniny alebo ... 
24. Hlavné mesto Francúzska 

Jakub a Adam, 6.A 

        

    1.          1. Koniec týždňa 
2. Synonymum slova 

zmysel 
3. „Kvitne“ na vode 
4. Kraslica alebo 

maľované 
5. Ideme do Vysokých 

... 
6. Nosia ju ženy aj Škóti 
7. Dopravný prostriedok 
8. Slovenský nejedovatý 

had 
9. Je zelená, skáče 

a kváka 
10. Morský živočích 

s chápadlami 
11. Príloha k jedlu 
12. V zime pokrýva 

krajinu 
13. To, čo nesmieš 

nikomu prezradiť 
14. V zime si ho dáme na 

krk, aby nám nebolo 
zima 

   2.           

    3.          
4.              

  5.            

              
    6.          

    7.          
              

    8.          
    9.          

              

    10.          
   11.           

    12.          
    13.          

   14.           
Lenka, 6.A 
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28. júna 2019 dostaneme  (Tajnička č. 1), končí sa nám (Tajnička č. 2) a ideme na 
(Tajnička č. 3). 
Tajnička č. 1 
Krajina helvétskeho kríža              
Banská ...              
Cukor po anglicky               
Vo vnútri je bielok i žĺtok              
Eduard domácky               
Jeho hlavným mestom je Kodaň            
Nastupujúca prezidentka Slovenska            
Vynašiel žiarovku               
„Zmrzlina“ na paličke              
Susedí s Afganistanom               
Mena v Mexiku               

Tomáš a Peter, 6.A 
Tajnička č. 2 
              „Bifľoš“ inak 
              Dostaneme ju z písomky  
              Každá otázka má svoju ... 
              Náš rodný jazyk 
              Predmet, kde sa počíta 

Dávid L., 6.A 
Tajnička č. 3 
Oblečenie do vody               
Studená sladkosť, ktorú lížeme             
„Slovenské more“               
Opak ovocia               
Melón inak               
Žiari na oblohe               
Pokrýva pláž               
Dyňa inak               
Žiaria na nočnej oblohe               

Klára a Žofia, 6.A 
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          V lete si ideme oddýchnuť na ... 
          Má meniny 7. júla 
          Synonymum slova vychádzka, zájazd 
          Má meniny 8. júla 
           
          Cez prázdniny nechodíme do ... 
          V lete sa tam chodíme opaľovať a kúpať 
          Slaná voda pri pláži 
          Hráme ňou napríklad futbal 
          Kúpalisko s množstvom šmykľaviek 

Matej a Michal, 6.A 
 

      1.         
      2.         
     3.          

   4.            

    5.           
               

6.               
  7.             

8.               

      9.         
  10.             

1. Obuv na kúpalisko 
2. Keď spíš v stane alebo karavane, tak ... 
3. Pomôcka pre neplavcov – plávacie ... 
4. Ak ti svieti slnko do očí, dáš si slnečné ... 
5. Oblečenie, v ktorom ideš do bazéna 

alebo do mora 
6. Pokrývka hlavy chrániaca pred 

slnkom 
7. Opak slova zima 
8. Obľúbená studená pochúťka 
9. Vtáky žijúce hlavne pri mori 
10. Inteligentný morský cicavec 

Ema, 7.C 
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  1.         1. Čo dostávame k narodeninám? 

2.  

3. Vyučovací predmet, na ktorom 
sa kreslí a maľuje – ... výchova 

4. Dom Eskimákov 

5.  

6.  

7.  

  2.         

  3.         

  4.         
  5.         

6.           
  7.         

  8.         
  9.         

           

  10.         
  11.         

 12.          
  13.         

14.           

  15.         
  16.         

  17.         
 18.          

8. Čím sa šije? 

9.  

10. Oblečenie, v ktorom spíme 

11.  

12. Zvuk, ktorý vydáva somár 

13.  

14. Všežravec žijúci v lese 

15. Obúvame si na ňu ponožku 

16. Malá Irena 

17. Ozdoba na zápästie 

18. Zvieracie „ústa“ 

Romana, 5.A; ilustrácie: Mima, 8.A 
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Vyfarbi  matriošku. 
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ŽOLÍK 
Možnosť neisť  

na veľkú prestávku von 

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

Platí od 16. septembra 2019 do 18. októbra 2019. 

ŽOLÍK 
Oslobodenie  
od odpovede 

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

Platí od 16. septembra 2019 do 18. októbra 2019. 

ŽOLÍK 
+ 1 bod v písomke 

 

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

Platí od 16. septembra 2019 do 18. októbra 2019. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


	Ryba – chyba?

