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      Noc       v škole
 

V dňoch 28.10. a 6.11.2015 

sa žiaci prvého stupňa 

zúčastnili akcie s názvom Noc 

v škole. Tento rok

 sa niesol v znamení hradov         

a zámkov. Žiaci boli rozdelení 

do skupín - šľachtických rodov 

a plnili úlohy na jednotlivých 

hradoch. Po splnení každej  

úlohy získali nálepku hradu, na 

ktorom práve boli, a postupne 

tak vyplnili mapu hradov             

a zámkov. 

Vyskúšali si streľbu z kuše, 

stavbu hradu, dobový tanec, 

lúštenie šifrovanej správy, 

triedenie mincí, výrobu 

šperkov, hľadanie rytierskych 

cností a nechýbala ani skúška 

odvahy a statočnosti. Na 

záver získal každý osvedčenie, 

že zložil skúšku odvahy. 

Unavení, ale plní zážitkov, sa 

žiaci pobrali do svojich tried, 

kde pod vedením triednych 

učiteliek strávili noc.

Veríme, že budúci rok sa 

stretneme na takejto akcii 

znova.  

  Mgr. Jana Klocová



EXKURZIA VIEDEŇ 16.-18.12. 2015

 Exkurzia do Viedne bola nádherná. Chodili sme po meste, po kultúrnych pamiatkach a zabávali 

sme sa. Navštívili sme aj vianočné trhy, pre mňa to bol neopísateľný zážitok. Viedeň bola nádherne 

vyzdobená. Štvrtok sme celý deň strávili v meste. Navštívili sme zámok Schönbrunn, ktorý bol 

bývalým letným sídlom Habsburgovcov. Na zámku bývala aj Alžbeta Bavorská známa ako Sissi. V 

piatok sme sa naraňajkovali a išli sme sa pobaliť. Na stanici sme si dali ešte posledný rozchod. Vôbec 

sa nám nechcelo ísť domov. Cesta celkom rýchlo ubehla. Určite by som chcela ešte navštíviť Viedeň, 

je to nádherné mesto.                                                                 Danka Fecková 6.A 

 

               

 Vo Viedni sme sa metrom dostali k hotelu, kde sme sa ubytovali a išli preskúmať Viedeň. 

Vybrali sme sa k Stephansdomu a na vianočné trhy. Vrátili sme sa neskoro večer. Keďže pršalo, nešli 

sme do ZOO, ale pozreli sme si palác Márie Terézie aj Sissi. Nakoniec sme išli na najväčšiu nákupnú 

ulicu Mariahilfer Straße, kde nás dosť spršalo, mali sme všetko mokré, ale aj to bola sranda. Kúpili 

sme si nejaké veci a išli si odýchnuť do hotela. Bol to najlepší výlet, aký som kedy zažila. Dúfam, že 

na  ďalší rok pôjdeme zas.                                   Tamarka Lipjancová 6.A

 Tohtoročná exkurzia do Viedne ma skutočne prekvapila. Napriek zmene programu kvôli 

počasiu, boli všetci žiaci skutočne úžasní - Ivana, Miša, Marek - 9.A, Slavka, Naty, Maťa, Saška, 

Zdenka, Tadeáš - 8.A, Braňo a Tamarka - 7.A i Táňa, Klaudia, Tamarka a Danka - 6.A. Musím vás 

všetkých pochváliť za to, že nik nerobil problémy a všetko podstatné bolo perfektné! Myslím, že ste boli 

najlepšia skupinka za tie 3 roky. Ďakujem aj vám, že sme si to tam spolu tak užili :) Ešte jedno veľké 

ĎAKUJEM patrí nášmu sponzorovi a Rodičovskej rade za finančnú podporu.              Mgr. Petra Horňáková                                                       

                                            EKOTOPFILM 

                                                  16. novembra 2015 sa v priestoroch Mestského                                         

    kultúrneho strediska v Sabinove konal filmový festival s 

názvom  ktorého sme sa zúčastnili aj my. Bol pre nás Ekotopfilm,

pripravený bohatý program o tom, ako chrániť životné prostredie.  

Na začiatku nás privítala sprievodkyňa, ktorá uviedla prvý film s názvom 

Tajomstvá lesa a Lesy pre nás. Vo filme sa nám predstavilo dievčatko, ktoré 

chcelo zachrániť stromy pred vyrúbaním. V ďalšom filme sme sa dozvedeli mnohé 

zaujímavosti o bocianovi bielom. Tiež sme sa dozvedeli o možnostiach recyklácie 

mobilných telefónov. Nechýbali ani úlohy a aktivity, počas ktorých sme mohli vyhrať 

dobré ceny.                                                                       Eva Mária Džačovská 5.B

 27.11.2015 sme sa takmer všetci zboristi stretli v škole, nabalení ako na týždeň, spacáky, 

karimatky, vankúše a kopec jedla. Po uložení vecí do tried sa školou ozýval krásny spev. Precvičili sme si 

všetky piesne na vianočnú akadémiu. Po dlhom spievaní sme išli do jedálne na večeru. Tešili sme sa. Veď      

 kto by sa netešil? Mali sme pizzu. Po jedle sme sa rozdelili do skupín, v ktorých sme riešili 

 úlohy ako hádanky, tajničky a mali sme aj zistiť tajnú správu pomocou morseovky. 

  Niektoré boli ľahké, iné ťažké, no bola to sranda. Po hrách sme išli spať,     

                                 aj keď niektorým sa ešte nechcelo.           Lucka Triščíková 4.B

SÚSTREDENIE ZBORU 



  
           HARLEKÝN 

     
  Harlekýn – mladý chlapec, ktorý ťažko znáša 
zlé reakcie svojho okolia. Ľudia ho posudzujú podľa toho, 
čo robí, ako to robí a ako vyzerá, jednoducho si ho 
„zaškatuľkovali“.              
 Kto z nás sa s tým nestretol? Ako ľahko a ako často 
hodnotíme a posudzujeme ľudí a svojimi slovami ich 
raníme?! Myslíme si, že len my sme tí najlepší, 
najmúdrejší, najšikovnejší... Možno by sme sa mohli 
správať ako Harlekýnovi kamaráti – uznať si chybu         
a snažiť sa pomôcť aj za cenu toho, že by sme sa museli 
niečoho vzdať. O koľko lepšie a milšie by nám bolo v škole 
či kdekoľvek inde?                                 
 Nezahadzujme ten príjemný hrejivý pocit, ktorý 
prichádza vtedy, keď niekomu pomôžeme a vyčaríme mu 
úsmev na tvári! Spoluprácou a vzájomným pomáhaním toho 
dokážeme oveľa viac ako sami! 
           Mgr. Juliána Ondášová

  
 

 OLYMPIÁDY         
                                    

                Dňa 3.12. 2025 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažiaci boli 

rozdelení do dvoch kategórií 1A – 5.,6.,7. ročník (14 súťažiacich) a 1B – 8. a 9. ročník (4 súťažiaci).
 Po písomnej časti (gramatika, čítanie, posluch) nasledovalo ústne kolo, kde všetci súťažiaci 
postupne prezentovali svoje schopnosti pri tvorení príbehov a ukázali ako vedia zvládnuť rôzne situácie z 
každodenného života. 
 V kategórii 1A sa umiestnili žiaci v poradí: Ľuboš  Pagurko, .Terka Baňasová, .Samuel Turák. 1. 2 3
 V kategórii 1 B sa umiestnili žiaci v poradí:  Lucia Sirotňáková, . Martin Baňas, .Dominik Šoltýs                                  1. 2 3

 Dňa 8.12. 2015 sa konala Olympiáda v nemeckom jazyku. V kategórii 1A sa na prvom mieste   
 umiestnil Branislav Stanko 7.A a v kategórii 1B Zdenka Semančíková z 8.A. Víťazi nás budú  
 reprezentovať v okresnom kole. Všetkým zúčastneným ďakujem a víťazom srdečne 
   blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom kole.
                                                                                                 



Časopis pripravili: Všetci uvedení prispievatelia  a  p. uč. Mgr. D. Dziaková.

.

Každý zdravý človek vie, 

že droga sa neberie. 

Kto ju skúsil, dobre vie, 

že je po nej veľmi zle!

Prvykrát je človek ako v raji, 

no na konci je celkom napokraji. 

Ak si svoj život vážiš, 

neber drogy, ale bez nich ži!

                Danka Fecková 

Čo to drogy vlastne sú?

Dobré či zlé - aké sú? 

Ach, otázok by sme veľa mali, 

hneď by sme to vyskúšali. 

No radšej knihu ako drogu vezmi

a všelijakými ponukami si hlavu nezmy.

Veď droga je každá závislosť, 

krajších vecí je ešte na svete dosť!

                    Viktória Kravcová 

Bola raz jedna droga, 

bola silná ako doga. 

Veľmi sa jej Janko bránil, 

lenže sa jej neubránil. 

Potom išiel na liečenie, 

vyliečil sa, dostal vysvedčenie. 

Tešil sa on zo života, 

žiť bez drogy, to je dobrota. 

             Richard Sedlák 

Zlé veci - to sú drogy, 

to, čo človeku veľmi škodí. 

Neber drogy, ty to vieš - 

škodíš sebe, iným tiež!

Cigarety kazia pľúca, 

neskúšaj ich, radšej uč sa!

Tiež škodí aj alkohol, 

nepi ho, sebe by si nepomohol!

                   Klaudia Genčurová 

Ľudia, dobrého Boha pri sebe majte, 

s drogami sa nehrajte. 

Hrajte sa radšej s hračkami

alebo mačičkami.

Drogy radšej neskúšajte, 

ale dobre premýšľajte. 

Mamky doma nehnevajte, 

ani nad drogami nepremýšľajte!

                       Samuel Birčák 

Droguje len ten, kto je zúfalý, 

ten, koho už život nebaví. 

Na drogách sa staneš rýchlo závislý, 

keď to chceš skúsiť, 

dobre si to premysli. 

Drogy, to sú samé nezmysly,

kto už len takú vec vymyslí.

S drogami sa netreba zahrávať, 

s nimi budeš v živote len prehrávať!

       Tamarka Lipjancová  

 

Drogy, alkohol, cigarety, 

to sú zlé veci. 

Ber to vážne, to nie sú keci!

Veď je to pravda odveká, 

drogy kazia človeka. 

Vziať si drogu, to nás láka, 

než ísť vonku postaviť si snehuliaka. 

Tak zober radšej loptu, knihy, 

aby si si neurobil do života ryhy. 

                          Tatiana Džačovská 

Drogy to sú nezdravé veci, 

nemaj s nimi veľké reči. 

Radšej sa hraj vonku, 

než do rúk vziať drogu. 

               Dominika Janigová 

Drogy ničia človeka, 

to je pravda veliká. 

Škodíš iným, sebe tiež

a ty to dobre vieš!

To si zapamätaj

a nikdy sa toho radšej nechytaj! 

            Natália Karaffová 

 Korčuliarsky kurz 

14.-17.12. 2015 
                                    

Z našej tvorby

                                                                                                                           

Počas 

týždňa 

boja proti 

drogám si 

šiestaci 

pripravili 

takéto 

básničky
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