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Víťazmi predchádzajúceho čísla časopisu sú: Laura Drutarovská, 2.A a Natália Tomková, 1.B. 

Ceny si môžete vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov.

Ak chcete aj vy ostatní vyhrať zaujímavé ceny, stačí, keď rozlúštite úlohy vložené do časopisu, 

na papier napíšete svoje meno a vhodíte ho do krabice vo vestibule školy. Na prvej strane sú 

úlohy len pre prvákov. Druhá strana je určená pre žiakov 2. až 9. ročníka. 

 

Advent

Je dobré dávať, ak ste o to požiadaní, ale je lepšie dávať bez požiadania, 
z pocitu porozumenia. A pre tých, ktorí majú ruky otvorené, je hľadanie niekoho, 

kto bude prijímať, väčšou radosťou než dávanie.
Ch. Džibrán

Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili...

 Ježišove slová nás pozývajú prežiť tento advent v jeho blízkosti. Prvý týždeň sme modlitbou pomáhali  

   druhým. V triedach sme sa modlili za spoločné úmysly, modlili sme sa aj za seba navzájom, za rodinu            

či za tých, s ktorými až tak dobre nevychádzame.

 Druhý adventný týždeň na nás čakala veľká výzva. Zrieknuť sa televízie, hier na mobiloch, počítača a 

 namiesto toho venovať svoj čas súrodencovi, rodičom a urobiť niečo dobré. Tretí týždeň si dávame pozor, 

aby sme jazykom neubližovali svojim blížnym a posledný predvianočný týždeň nebudeme prehnane nároční, 

niečo si skúsime odoprieť.

      Ježiš sa narodil v nás, prišiel k nám. Objavili sme ho v jasličkách  

      v Betleheme, ale aj vo všedných dňoch medzi tými, pri ktorých 

                                              sa dennodenne pohybujeme, žijeme.

Mgr. Mária Kolárčiková

                                             Určite každé dieťa má rado Mikuláša. Medzi tie deti patrím aj ja a moja sestra 

                                         Slavka. Aj tento rok sa veľmi tešíme, že nám do čižmičiek niečo dá. Dnes k nám 

                                     prišiel do školy, dal nám sladkosti. Prišiel s ním aj anjelik a čertík. Povedal nám, že kto 

                                 nebude poslúchať, bude za to pykať. Všetci sa ho niečo pýtali. Povedal nám aj to, že prišiel 

                                    na veľkých saniach, ktoré ťahajú lietajúce soby. Veľmi rád má aj svoju kobylu, o ktorú 

                                           sa stará doma sám. Mikuláš má rád aj deti. Je veľmi štedrý k deťom aj k zvieratám. 

Mikuláš Lucka Triščíková, 3.B



Počas týždňa digitálnych zručností si mohli žiaci doniesť do školy vlastné notebooky               

a pracovať na vytváraní hry. Naša škola sa zapojila do projektu Európsky týždeň 

programovania, v rámci ktorého sa zúčastníme súťaže Kodu Cup. Počas hodín informatiky 

a informatickej výchovy  sa žiaci naučili pracovať v prostredí Kodu a vytvorili hry. 

Na videokonferencii, ktorá sa konala 12. 12. 2014, boli oznámené výsledky. Do celoslovenského kola, 

ktoré bude 29. 1. 2015 vo firme MICROSOFT v Bratislave, postúpili Marek Štofánik (4.B) s hrou 

„Treba chrániť svet!“ a Samuel Turák, Branislav Stanko, Patrik Valenčin (6.A) s hrou „Soldier vs. Zombies 

od 33 Studio“ . Víťazom držíme palce, nech nás úspešne reprezentujú. 
                      V celosvetovej súťaži IBOBOR na Slovensku v tomto školskom roku súťažilo 60 654      

              súťažiacich z 975 škôl. Našim žiakom sa mimoriadne darilo. Úspešnými riešiteľmi, ktorí získajú  

                diplom k polročnému hodnoteniu sú: V kategórii Bobrík –  Lucia Triščíková z 3. B, Ján Brajerčík 

zo 4.A, Antónia Mária Gernátová zo 4.B, Samuel Bucko zo 4.B, Nikola Kalabová z 3.B. 

V kategórii Benjamín – Frederik Mišenko (7.A), Slavka Tričíková (7.A), Martin Baňas (7.A), Tiffany 

Dudičová (7.A),  Zdenka Semančíková (7.A), Natália Bujňáková (7.A), Sebastián Pribol (7.A), Terézia 

Baňasová (6.A), Timotej Šulik (6.A). V kategórii Kadet – Lucia Sirotňáková, Joachim Benedikt Šulik, 

Štefan Talarovič, Marko Spišak z 9.A  a Dominik Mário Šoltýs z 8.A. Ďalšie aktivity, a tiež aj video 

z týždňa digitálnych zručností, si pozrite na www.primaskola.sk.

Týždeň digitálnych zručností
Mgr. Anna Štofániková

Noc v škole pre 1. a 2. ročník Mgr. Silvia Urdzíková

Predtým, než sme sa rozpŕchli na jesenné prázdniny, strávili sme spolu so svojimi žiakmi Rozprávkovú noc 

v škole. Škola sa na jednu noc zmenila na kráľovstvo kráľovnej Fantázie, z ktorého sa začali vytrácať 

rozprávky. Aby sme kráľovstvo zachránili, museli sme spojiť sily a spoločne riešiť ľahšie i ťažšie úlohy – 

vyrábať medovníkové chalúpky, skladať popletené rozprávky, bojovať so zlým drakom, prejsť tmavým 

rozprávkovým lesom, triediť strukoviny aj bez pomoci holúbkov, … 

Spoločnými silami sa nám nakoniec podarilo zachrániť osem rozprávok.

2. B – Ninka: „Bola sranda, keď sme spali. Najviac sa mi páčilo, že sme robili perníky.“

Miška: „Mne sa páčilo v noci v škole! Páčila sa mi disciplína, ako sme ozdobovali perníčky. Boli to pekné chvíle. 

Páčilo sa mi to!“

Emka: „V noci v škole sa mi najviac páčila disciplína Medovníková chalúpka. A ešte sa mi páčilo, ako sme 

nocovali. Nepáčilo sa mi, ako sme čakali pred dverami. Bola veľká zábava!“

Alan: „V telocvični bola zábavná súťaž. Aj v rozprávkovom lese bola zaujímavá súťaž.“

Týždeň boja proti drogámMgr. Ľudmila Daráková

Ako by si definoval slovo droga?  Je to nejaká vec, na ktorej môže byť niekto závislý. Droga je zlá vec.

 Cigarety, tabletky, alkohol, ale aj počítač. Aké typy drog poznáš? Alkohol, cigarety, tabletky.

Niektoré sa nám zdajú, že nás posilnia, ale všetkého veľa škodí a mohla by nás napr.Čo spôsobujú drogy? 

bolieť hlava a podobne. Bolesť hlavy.

 Po niektorých by sme mohli aj zomrieť. Ako by si popísala najhorší účinok drog? Môžeme zomrieť.

Natália KaraffováNa otázky ochotne odpovedala  a  z 5.A.Simonka Dobrovičová



Šťastný princ                 Mgr. Juliána Ondášová

           Príbeh o šťastnom princovi od Oscara Wildea nám pomáha premýšľať – o sebe, ľuďoch okolo nás, o podstate lásky. 
           Princ, ktorý celý život prežil v šťastí a v bohatstve, si ako socha začína všímať biedu okolo seba a prestáva byť šťastný. 
Lastovička chce nájsť len teplé miestečko a nájde niekoho, kto ju zaujal natoľko, že preňho obetuje život a radšej zamrzne, len aby 
 neopustila svojho kamaráta. Aký krásny môže byť náš život – keď ho žijeme pre druhých, keď sa dokážeme nezištne dávať a nič za to 
   nečakáme, keď  sa chceme obetovať pre priateľov aj pre neznámych ľudí, keď najprv myslíme na druhých... Bola  lastovička hlúpa? 
     Bol princ hlúpy, keď rozdal všetko, čo mal, len aby pomohol neznámym ľuďom? Mnohí si možno povieme, že je to len rozprávka, 
 že v normálnom svete by niečo také urobili len blázni. Myslím, že stojí za pokus byť takýmto „bláznom“. Možno nebudeme ocenení, 
možno nám nikto nepoďakuje, ale predsa prežijeme ten príjemný hrejivý pocit, aj keď všade okolo nás bude zima. Nebolo by krásne žiť 
  takúto rozprávku na tomto svete? Začali sme dobre: venovali sme svoj čas, svoje schopnosti i talent, aby sme potešili svojich rodičov, 
         blízkych. Stačí len pokračovať. Veď láska k blížnym sa dá prejaviť rôzne.                                                     

       Láska je mocnejšia ako sila a múdrejšia ako filozofia. O. Wilde

Planetárium, cesta vlakom, návšteva múzea, exkurzia mesta a ešte k tomu vianočné trhy v Prešove, to všetko bolo 

súčasťou našej štvrtáckej exkurzie. Niektorí z nás po prvýkrát cestovali vlakom. V Prešove sme sa dozvedeli zaujímavé 

informácie o niektorých budovách, fontáne, ale najviac nám učarovala vôňa trdelníka a celá vianočná atmosféra mesta. 

V planetáriu sme si zopakovali poznatky z prírodovedy, pozorovali sme nočnú oblohu, pozreli sme si vesmír z kozmickej 

rakety a dozvedeli sme sa aj veľa nových informácií. Na naše zvedavé otázky nám zamestnanci planetária trpezlivo 

odpovedali. Navštívili sme aj krajské múzeum. Chlapcom sa najviac páčila expozícia s historickými zbraňami. Hľadali 

sme najcennejšie a najstaršie hodiny, obdivovali sme historický nábytok, zaujala nás maketa mesta Prešov s hradbami, 

ktorá sa veľmi ponášala na tú našu sabinovskú. Expozícia Z pokolenia na pokolenie nás voviedla do historickej šarišskej 

dediny. Spoznali sme, ako ľudia žili, čo používali, akým remeslám sa venovali a aké oblečenie nosili. Pre nedostatok času

sme nestihli všetko popozerať, takže sa tam určite ešte vrátime.

Návšteva Prešova Mgr. Mária Kolárčiková

Na nás, prváčikov, sa boli pozrieť predškoláci z materských škôl Švermova a 17. novembra. Boli zvedaví, ako

     sa učíme a aké je to byť v škole. A my sme sa na nich veľmi tešili. Najprv sme im  ukázali, ako vyzerá  

   naša škola a triedy. Potom sme spolu skladali obrázky z geometrických tvarov, písali na tabuľu písmená, 

            ktoré poznáme, tlieskali a ukazovali čísla. Najviac ich zaujalo zvonenie, ktoré v materskej 

                                      škole nemajú. Za šikovnosť dostali predškoláci malú odmenu.

Predškoláci 

na návšteve
Mgr. Mária Novická



 

Časopis pripravili: Všetci uvedení prispievatelia  a  p. uč. Mgr. J. Ondášová.

Bol raz jeden Mikuláš. Nebol pyšný, ale bol všímavý. 

Nikdy nedal niekoho pykať. Veľa sa nepýtal, veľa 

vedel. Mal veľmi rád deti. Mal veľmi rád aj svoju kobylu, 

ktorá mala malý pysk a jedla pýr. Mala pekné 

čierne kopytá. Mikuláš na nej chodil s darčekmi 

a rozdával ich chudobným ľuďom. Preto sa Mikuláš 

preslávil, a preto teraz slávime jeho sviatok.

Mikuláš

Chytil som myšku

vonku na ihrisku.

Jedna mi však stačí

doma pri počítači.

Je to iná myška,

čo nepiští a nehryzká.

Pustil som myšku,

teraz sa znovu hrám na ihrisku.
Dominika Lepáková, 4.A

Myš

Mirko Pekár, 3.B

V našom bydle býva hosť,

sedí na bidle a robí nám radosť.

A ďalším hosťom bola myška v komore,

pred počítačovou myškou sedí v pozore.

Zrazu začula vonku pisk,

to už zazrela veľký kocúrov pysk.

Kocúr a myš by nemali na tom istom dvore byť,

lebo sa môže stať, že sa začnú biť.
Kristína Nastišinová, 4.A

Hosť

Škola
Išli sme my do školy,

boli sme tam do noci,

nebolo nám pomoci.

Klinček na dvere zabili

a von nás nevypustili.

Aby som neplakal,

milku som si dal.

Škola nie je dobré sídlo,

aj keď to je dobré bydlo.

Na čelo sme zahrali

a domov sme sa pobrali.
Marek Štofánik, 4.B

Veverička

V lese bol hladný medveď. Rozmýšľal, kde zoženie sladučký medík. Napadlo

mu, že včielky majú dosť medu pre hladného macka. Okolo včielok lietal krásny

motýlik. Medveď si myslel, že je to včielka. „Včielka, prosím, daj mi medík. Vieš, 

vyhladol som.“ „Ja nie som včela, ale motýľ!“ nahneval sa motýľ Erik. Medveď 

po chvíli našiel včielku Adama a opýtal sa: „Včielka, dáš mi medík? Vyhladol som.“

„Dobre, skúsim ti trošku doniesť.“ „Ďakujem veľmi pekne,“ poďakoval sa medveď.

Včielka mu dala všetok med. Medveď bol šťastný. Včielku išiel vybozkávať. A potom

išiel zasa spať.  Evka Džačovská, 4.B

Hladný medveď

 

Prajeme Vám požehnané Vianoce
a šťastný nový rok!

Súťaž o najkrajšiu vianočnú dekoráciu

Aj v tomto roku sa v našej škole konala súťaž o najkrajšiu vianočnú dekoráciu, pozdrav. Medzi naše

najúspešnejšie „tvorivky“ patrili: Adriána Franková  a Alexandra Makarová z 3.B (cena za samostatnosť),

Soffi Kormošová zo 4.A (cena za originalitu), a Alexandra Babjaková z 1.A (cena za nápad). 

Tešíme sa na vaše ďalšie tvorivé nápady.

Bola raz jedna veverička a tá mala na strome domček. Bývala s ďatľom.

Okolo ich stromu tiekla voda. Vo vode žil pstruh. Keď jedného dňa začalo

pršať, voda sa vzbúrila a pstruh, čo v nej žil, sa neudržal. Keď sa veverička

pozrela z okna, videla, že okolo stromu je voda. Krtkovi voda zaplavila celý

dom. Keď prestalo pršať, voda sa utíšila. Krtko si opravil domček. Veverička

mohla ísť po nejaké jedlo. Keď sa vrátila, tak jej ďateľ povedal, že majú 

chorý strom. Musel ho vyliečiť. Keď ho vyliečil, veľmi dobre sa najedol.

Bol to upršaný, ale pekný deň. Všetci zaspali.   Soffi Kormošová, 4.A

Mgr. Mária Trávniková
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