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Deň detí 

Deň rodiny 
 Dňa 21.5.2016 v sobotu sa konal Deň rodiny na farme v Kamenici. Počasie nám konečne prialo, a tak sme sa 
rozhodli trošku osláviť tento deň. Začínalo sa to o 10.00. Kto prišiel, určite neľutoval, lebo bola veľká zábava. Každá 

rodina dostala kartičku s úlohami, ktoré si postupne plnila na čas. Čas sa im zapisoval, nakoniec sa sčítal 
a rodina s najlepším časom vyhrala. Úlohy boli rôzne napr. prenášanie plechovky pomocou špajle v ústach, 

prekladanie plastových pohárov...vyhrala rodina Čekanova. Všetky deti dostali aj sladkú odmenu. Po súťaži sme 
si vychutnali výborný guláš. Tí najmenší si mohli zaskákať na trampolíne či nafukovacom hrade, dať si niečo 

namaľovať na tvár, zajazdiť na koni, pozrieť zvieratká na farme...Bol to skvelý deň. 

 Dňa 31.5.2016 sme oslávili Deň 

detí. Prváci a druháci prvé 2 hodiny 

súťažili, kde ukázali nielen svoju 

šikovnosť, ale aj múdrosť. Za snahu 

dostali sladkú odmenu. 

Ráno sme sa stretli a čakali na vlak, ktorý nás 

odviezol do Kysaku. Potom sme sa rýchlikom dostali 

do Spišskej Novej Vsi. Išli sme trošku dlhšou cestou 

do divadla. Tam si pre nás herci pripravili veľmi 

pekné a hlavne veľmi smiešne predstavenie. Po 

predstavení sme mali krátky rozchod a mohli sme sa 

ísť poprechádzať po meste. Po obede sme sa všetci 

spoločne vybrali do ZOO. Niektorí sa pozerali na 

zvieratá, iní zase sedeli a rozprávali sa v bufete, 

alebo sa hrali na preliezkach. V ZOO sme si mohli 

na pamiatku kúpiť aj mincu s nejakým zvieratkom. 

Po prehliadke ZOO sme mali ešte čas, a tak sme 

zavítali do Madarasu. Je to veľké obchodné 

centrum. Kúpili sme si tam nejaké maličkosti 

a popozerali sme sa po obchodoch. V Madarase sme 

boli asi jednu hodinu. Cestou domov sme 

prestupovali iba raz - v Kysaku. Bol to veľmi pekný 

výlet a myslím, že sme si ho všetci užili. 

Tamarka Lipjancová, 6.A 

Mgr. Majka Novická 

Potom sme sa autobusom odviezli do Prešova do 

bábkového divadla Babadla, kde nás čakali 

tretiaci a štvrtáci. Tí do Prešova šli vlakom. Pred 

predstavením stihli navštíviť Krajské múzeum, 

ktoré ich veľmi očarilo.

Klaudia 

Genčurová, 

6.A



Deň vody a deň Zeme 
  BEZ LESA NIET VODY, BEZ VODY NIET ŽIVOTA.

Aj tieto dva významné dni sme si pripomenuli v jednotlivých oddeleniach 

ŠKD formou diskusie. Deti sa vzájomne dopĺňali a svoje poznatky o ochrane 

vody a šetrení našej planéty. Všetko spracovali do jednotlivých projektov. Aby 

sme sa mohli aj naďalej tešiť z krás, ktoré nás obklopujú, mali by sme nielen tieto dni 

myslieť na ochranu, ale svojím kladným prístupom ku všetkému, čo nás obklopuje sa aj     

     šetrne správať. Mgr. Majka Trávniková

Noc v škole 

Mgr. Dominika Dziaková 

Návšteva u Prídavkovcov 
 V pondelok sme sa na občianskej výchove vybrali do domu Prídavkovcov na Štúrovej ulici                 

v Sabinove. Keď sme tam prišli, pán Miko, ktorý tam teraz býva a je jeden z ich potomkov, nás pozval 

dnu. Najprv nám ukázal jeho záhradu. Potom sme sa presunuli do obývačky, kde nám pán Miko ukázal 

jeho výstavu o Prídavkovcoch. Dozvedeli sme sa, 

že Prídavkovcov bolo dvanásť, dvaja zomreli a 

ostalo päť dievčat (jedna z nich bola matka pána 

Mika)       a päť chlapcov. Ďalej sme sa presunuli 

do knižnice, ktorá obsahovala veľkú zbierku kníh, 

čo napísali Prídavkovci. Dostali sme sa dokonca aj 

na pôjd, kde sme si okrem kníh prezreli aj ďalšie 

veci, ktoré patrili Prídavkovcom. Na záver sme sa 

ponúkli teplým čajom a keksíkmi. Bol to skvelý 

zážitok a dozvedeli sme sa niečo nové. 

 29.4. sa žiaci druhého stupňa zúčastnili akcie s názvom Noc v škole. Tento rok sme sa vybrali po 

cestách Sabíny. Žiaci boli rozdelení do skupín. Každá skupinka sa pomocou súradníc musela dostať na 

deväť historicky významných miest v Sabinove a to všetko v čo najkratšom čase. Žiaci si pomáhali GPS 

navigáciou a prešli tak spoločne aj niekoľko kilometrov. Postupne sa oboznámili s históriou nášho 

mesta, dozvedeli sa o živote Prídavkovcov, o Jolane Cirbusovej, mestských hradbách, Obchode na 

Korze, spoznali históriu sabinovských škôl, železnice a židovského cintorína. Okrem toho boli pre nich 

pripravené rôzne disciplíny a úlohy, ktoré museli splniť pri každom stanovišti ako napr. maľba erbov, 

vymýšľanie básne, športové disciplíny a iné. Po splnení úloh, dostali na každom stanovišti tajomný 

poklad. Na záver z pokladov, v ktorých boli ukryté rôzne časti povesti o Sabíne, museli spoločne ako 

skupinka zložiť povesť a tým oslobodiť Sabínu. Po oslobodení Sabíny sme sa rozdelili do tried, zjedli 

pizzu a oddýchli si. Ráno sme sa po spoločných raňajkách rozlúčili a išli sme domov. 

Klaudia Genčurová, 6.A 



Škola v prírode
V dňoch od 23. do 27.5. sa 

konala Škola v prírode v 

rekreačnej oblasti 

Sninské rybníky. 

Zúčastnilo sa jej 

44 žiakov, 

prevažne 

1. až 4. 

ročníka. Vrámci tohto 

týždňa sme absolvovali niekoľko 

yrazili sme do Sniny. Veľké prekvapenie bolo, že sme sa zastavili v Humennom. Tam sme boli v 

Vkaštieli, kde sme videli hocijaké zvieratá. V skanzene sme videli ľudovú architektúru. V utorok 

bola riadna zaberačka. Išli sme až do výšky 1000 m n m na Sninský kameň. Niektorí sa tam ledva 

škrabali, ale ja som to dal medzi druhými. Večer sme mali kvíz.. Nasledujúci deň nás uvítali 

každodennou rozcvičkou. Potom bol poldňový výlet busom. Boli sme vo vodnej nádrži Starina, vo 

hvezdárni v Kolonici, v Topoli v 1. cerkvi v tých krajoch a v Uliči, kde sme videli miniatúry. Vo štvrtok 

sme sa potešili ľahkému kvízu, poriadnej diskotéke a super nočnej hre. Bola to jednoducho zábava.

poznávacích exkurzií, napr. Kaštieľ a Skanzen 

v Humennom, vodná nádrž Starina, Hvezdáreň v Kolonici, 1. 

drevený kostolík v Uličskom kraji v Topoli, miniatúry drevených 

kostolov v Uliči, výstup na Sninský kameň. Žiaci i učitelia prišli domov síce 

unavení, ale plní zážitkov.
PaedDr. Štefánia Brajerčíková

Ruslan Nikon, 4.B

 A je tu opäť streda. Dnes sa ich nazbieralo 
trošku viac ako minule. Okrem druhákov a tretiakov 
prišli aj štvrtáčky. Ja chcem ísť hore k svojej tete a 
ja dole k svojej. Tí, ktorí chodia pravidelne si už 
pýtajú svoje babky. Stihli sa spoznať trošku bližšie. 
Nielen sa zdokonaľujú v čítaní, ale porozprávajú si, 
čo za ten týždeň zažili, čo ich čaká. A tety naopak sa 
s nimi potešia o svoje radosti, boliestky, sú radi, že im 
narušia stereotyp všedných dní. Pol hodinka strávená 
v tomto domove decká určite obohatí.  

Prajeme vám všetkým veľa radosti a úsmevu na 
tvárach. Stredy v tomto školskom roku boli 
vďaka vám  veľmi obohacujúce.

Čítanie v domove dôchodcov 

Mgr. Miriam Matisovská

1. Sväté Prijímanie 

 Rýchlo. Nestíhame. Šaty. Ale kde sú? 
Ahá, tu. Dobre. Sme tu. Mám strach, lebo 
budem čítať čítanie. Slávnostne vchádzame 
do kostola. Rodičia za nami. Keď Aninka 
dospieva žalm idem. Fúch, mám to za sebou. 
Kázeň sa mi veľmi páčila, pán dekan sa snažil. 
Och, Enrik zabudol ísť po obetné dary. Hlavná 
časť – sväté prijímanie sa ma veľmi dotklo. Ja 
už nemám krížik na konci sv. omše. A oslava – 
mám krásny nový ďalekohľad a peniažky . 
Skvele sa hráme najprv s malými chlapcami na 
trampoške a potom aj s veľkým Dávidom. 
Som už unavený. Pomaly zaspávam – 
krásny deň. VĎAKA, BOŽE.

Norik Talarovič



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

prázdniny 

 a tešíme sa na vás v 

septembri :) 

Budú nám chýbať naše debaty s pánom 

učiteľom Kolarčíkom, ďalej ustavičné 

počúvanie fráz „neučíte sa“ od p. uč. 

Darákovej, expresíva od p. uč. Ondášovej typu 

Keď nám p. uč. Baronová zahlásila, že píšeme 

päťminútovku, z flegmatickej triedy sa stala zoologická 

záhrada. Aj keď sme najlenivejší a najflegmatickejší, 

všetci nás majú radi.

chrustík, chrobáčik a mnohé ďalšie. Keď počujeme klopanie 

podpätkov na chodbe, hneď vieme, že sa blíži p. uč. Hétharšiová. 

9.A 

Naše roky na tejto škole 

Už po prvej skúške sme vedeli, že tam zažijeme kopec srandy, ale aj tvrdej driny. Naše prvé 

vystúpenie bolo na Vianočnej akadémií v decembri. Generálky na Vianočnú akadémiu boli veľmi 

zaujímavé, plné pokazených výstupov a záchvatov smiechu. Naše druhé predstavenie pod názvom 

„Pamodaj šťastia ,lavička“ sa odohralo dokonca niekoľkokrát. Keď sa náš dramatický krúžok spojil 

so zborom, celé predstavenie nabralo úplne nový rozmer. Bude nám to veľmi chýbať. 

Náš rok na 

dramatickom krúžku

Robotické súťaže a LEGObot
Žiaci sú už myšlienkami na prázdninách, ale robotika v škole 

funguje na plné obrátky. V tomto šk. roku sme boli úspešní na 

5 robotických súťažiach a ešte nás čakajú majstrovstvá sveta Robo 

Cup tentoraz v Nemecku od 30.6. - 4.7. 2016. Držte nám palce.

17. 6. 2016 sme si pozbierali ocenenia na súťaži LEGObot, ktorú 

organizovala SPŠE PO.

1. miesto v kategórii Rescuebot Remote a druhé miesto 

v kategóriach Speedybot Remote a Rescuebot obsadili žiaci 8. A 

Slavka Triščíková a Tadeáš Lejko.

1. miesto v kategórii Edubot získali Marek Štofánik a Samuel Bucko.

Súťaže sa zúčastnili aj Samuel Turák, Branislav Stanko, ktorí v 

robotike súťažili prvý krát.

Žiakom k úspešnej reprezentácii blahoželáme a prajeme veľa 

tvorivosti aj v ďalších súťažiach. Mgr. Anna Štofániková

Ivana a Dorota, 9.A 

Všetko sa to začalo, keď sme sa 6. 

októbra v dostatočnom počte stretli 

na našej prvej skúške dramatického 

krúžku. Tento rok viedla dramatický 

krúžok p. uč. Juliána Ondášová. 
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