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Milí čitatelia Školáčika,

     otvorenie nového školského roka 2017/2018, v ktorom vám prajeme veľa úspechov, 
máte už len v spomienkach podobne ako zážitky z jesenných prázdnin. Veríme, že na-
šim novým spolužiakom, prváčikom, sa ich školácky štart vydaril a usilovne sa pasujú 
s nezbednými písmenkami, číslicami. Určite bolo pre nich aj prijatie do cechu žiackeho 
veľkým zážitkom.    
     Dúfame, že po piatakoch aj deviataci naplno zaberajú, aby úspešne zvládli celoslo-
venské testovanie zo slovenčiny a matematiky i prijímacie pohovory na stredné školy. 
    Na spríjemnenie školských povinností vám ponúkame malé ovieženie v podobe pr- 
vého čísla nášho štvrťročníka, ktorý členovia redakčnej rady pripravovali s veľkou ra-
dosťou a s nasadením. Jeho 23. ročník bude opäť nabitý množstvom informácií.    
     Zmapuje dôležité udalosti z diania v našej škole. Prvý hosť, ktorého naši redakto-
ri vyspovedali, je pán školník a tréner mladších futbalistov v jednej osobe, Dušan 
Vitkovský. Pokračujeme aj v tradícii uverejňovania perličiek z vyučovacích hodín, te-
šíme sa na to, ako sa bude zapĺňať rubrika vzorne reprezentovali našu školu 
a čerešničkou na torte bude vaša vlastná literárna a výtvarná tvorba. Ako novinku 
sme v tomto školskom roku zaradili historický kalendár a potulky po pamiatkach 
UNESCO.  
 
 

               Pohodu a dobrú náladu pri čítaní vám želá redakčná rada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ján Bruzik: redaktor školského časopisu                                                                                
Dušan Vitkovský: pán školník, vedúci futbalového krúžku mladších žiakov                                      

JB: Ako dlho pôsobíte v našej škole, pán školník?                                                                                
DV: Pracujem tu rok. 

JB: Ako sa vám páči vaša práca?                                                                                
DV: Práca, ktorú vykonávam, sa mi veľmi páči. Je užitočná a každý deň iná. 

JB: Čomu sa venujete najviac, čo žiaci najčastejšie pokazia, rozbijú?                                                                                    
DV: Jednoznačne sú to dvere, v triedach, v toaletách alebo vchodové dvere. 

JB: S ktorým náradím pracujete najradšej?                                                                                
DV: Baví ma pracovať s traktorovou kosačkou. 

JB: Čo by ste odkázali našim žiakom?                                                                                 
DV: Aby šetrili školský majetok tak, ako sa starajú o svoje vlastné osobné veci. 

JB: Čím ste sa živili pred príchodom do našej školy?                                                       
DV: Pracoval som ako živnostník. 

JB: Viem, že v našej škole vediete aj krúžok mladších futbalistov. Ktorému ročníku  
sa venujete?                                                                                                                                    
DV: Trénujem deti od piatich do desiatich rokov. 

JB: Prihlásili sa do krúžku aj dievčatá?                                                                           
DV: Nie, o futbal prejavili záujem iba chlapci, niektorí z nich sú veľmi nadaní. 

JB: V ktorom futbalovom klube ste hrávali kedysi? Ktorému futbalovému klubu fan-
díte dnes?                                                                                                                             
DV: Hrával som za FC Lokomotíva Košice. Dnes rád sledujem anglickú futbalovú 
ligu, moje obľúbené kluby sú FC LIVERPOOL a FC MANCHESTER CITY. 

JB: Je náročnejšie byť hráčom alebo trénerom?                                                                             
DV: Náročnejšie je trénovať deti, lebo majú rôzne povahy, rozdielny prístup k trénin-           
gom a čo je podľa môjho názoru  najdôležitejšie, v deťoch je potrebné prebudiť hlav-
ne radosť z hry, aby z nej mali potešenie.  

JB: Čo robievate rád vo voľnom čase?                                                                             
DV: Veľa voľného času nemám, ale veľmi rád  a veľa čítam, hlavne detektívne ro-
mány slovenského spisovateľa Dominika Dána.                                                                                                               

Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov v práci aj vo futbalovom krúžku. 



HISTORICKÝ KALENDÁR  
PRIPOMÍNAME SI ... 

 
 
 
 
 
 
 
Geopolitické zmeny po 1. svetovej vojne priniesli rozpad Rakúsko-Uhor-                    
ska a vznik Československej republiky, ktorá bola vyhlásená dňa                    
28. októbra 1918 v Prahe. Dňa 30. októbra 1918 sa martinskou dekla-
ráciou prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov i zástupcovia Slo-
venska. Hranice nového štátu stanovila Svetová mierová konferencia v Pa-
ríži, pričom súčasťou ČSR sa stala tiež Podkarpatská Rus. Československý 
štát tak mal 140 484 km² a 13 613 000 obyvateľov.                                                              

 
 
 
 
 
  
Skupina signatárov martinskej deklarácie. V dolnom rade zľava: K. A. Medvecký, J. Vojtaššák, 
K. Kmeťko, J. Janoška, S. Zoch, J. Slávik, V. Makovický; v strede: E. Stodola, F. Juriga, …, I. Dé-
rer, V. Čobrda; v hornom rade: F. Ruppeldt, Š. Krčméry, E. Bežo. 
                                                                                                                          
Československo sa Ústavou z 29. februára 1920 stalo parlamentnou de-
mokratickou republikou s rozdelením moci na zákonodarnú (Národné zhro-
maždenie zložené z Poslaneckej snemovne a zo Senátu), výkonnú (prezident) a 
súdnu (predovšetkým Najvyšší súd). Ústava garantovala všeobecné, rovné a 
tajné hlasovacie právo, slobodu tlače a zhromažďovania. Na celom území 
štátu bol uzákonený osemhodinový pracovný čas, právo na štrajk, podpory 
v nezamestnanosti a podobne. Demokratický charakter štátu podčiarkovalo 
i zrušenie šľachtických titulov a stavovských výsad. 
     Od roku 1928 sa Československá republika delila na štyri krajiny: Čes-



kú, Moravsko-sliezsku, Slovenskú a Podkarpatskú, nižšími správnymi jed-
notkami sa stali okresy.                                                                                               

Čítajte viac na:  http://www.muzeumsnp.sk/historia/slovensko-v-1-csr-1918-1938/    

     

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Na 11. november 1918 by sa nemalo zabúdať. Sotva nájdeme na Slovensku de-
dinu, v ktorej by chýbal pomník s menami padlých z rokov 1914 – 1918. Zo slo-
venských vojakov mobilizovaných do rakúsko- uhorskej armády ich padlo až 
69 700.  (Zdroj: ilustračné  wikipedia.org)           

                                                                                                                                                                                                               
Pred 100 rokmi, 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte vstúpila na západnom 
fronte do platnosti dohoda o prímerí medzi Nemeckom a spojeneckými mocnosťami.                                                                                   
Po štyroch rokoch, troch mesiacoch a trinástich dňoch sa skončila najstrašnejšia 

vojna, akú dovtedy ľudstvo zažilo. Za-
pojilo sa do nej 38 štátov zo všetkých 
obývaných kontinentov. Do zbrane bo-
lo zmobilizovaných 115 miliónov mu-
žov, z ktorých 10 miliónov zahynulo. 
Drvivá väčšina z nich nemala ani 30 
rokov. Ďalším 20 miliónom zostali tr-
valé následky v podobe zmrzačenia, 
psychických porúch a iných zdravot-
ných problémov. Medzi civilným oby-
vateľstvom si vojnový konflikt z rokov 
1914 – 1918 vyžiadal sedem miliónov 
obetí. Viac než pätina z tohto počtu 

pripadá na Arménov z Osmanskej ríše, ktorí sa stali obeťami prvej riadenej ge-
nocídy v 20. storočí. Čítajte viac na: https://domov.sme.sk/c/6134156/koniec-l-svetovej-vojny-si-u-nas-
pripomina-malokto.html#ixzz4nMcvLczF                                    



                                    
 
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v prek-
lade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru , 
je medzinárodnou organizáciou, ktorej hlavnou úlohou je rozvíjať me me-
dzinárodnú spoluprácu a porozumenie v oblasti výchovy a vzdelávania, 
spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informá-
cií, komunikácie, informatiky a tiež presadzovať úctu k ľudským právam 
a právnemu poriadku, a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete.  
      
UNESCO vzniklo v roku 1945 ako reakcia na dve zdrvujúce svetové voj-
ny. Vojna takého obrovského rozsahu, že pohltila celý svet sa v dvadsia-
tom storočí objavila po prvýkrát a nielenže sa objavila ako nový, veľmi ne-
bezpečný jav, o dve desaťročia sa aj zopakovala, zanechajúc za sebou len 
spúšť a ruiny. To bol jasný signál pre svet, že na uchovanie vytúženého 
mieru nestačí budovať len vzťahy medzi jednotlivými krajinami, prostred-
níctvom rôznych politických či ekonomických dohôd – mier je totiž ne-
vyhnutné budovať na základoch morálnej a intelektuálnej solidarity ľud-
stva  ako celku. Jednou z úloh organizácie je budovanie medzikultúrne-
ho porozumenia – prostredníctvom ochrany kultúrneho dedičstva.    
         
UNESCO prišlo s myšlienkou „svetového dedičstva“, (pričom lokality 
s uvedeným označením majú výnimočnú svetovú hodnotu) a podpory kul-
túrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu. 
 
              
Medzinárodný charakter problematiky ochrany kultúrneho dedičstva pod-
čiarkujú mnohé snahy o jeho záchranu. Vyvrcholením tohto spoločného 
úsilia pri vytváraní ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva bolo prija-
tie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
na generálnej konferencii UNESCO v Paríži v roku 1972, ktorý Sloven-
ská republika ratifikovala 15.11.1990. 



 Každý štát, ktorý Dohovor prijal, môže navrhnúť do Zoznamu svetového 
dedičstva svoje kultúrne pamiatky a prírodné lokality, spĺňajúce kritériá 
jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity, ktoré majú náležitú 
právnu ochranu a vytvorené mechanizmy na zabezpečenie ich zachova-
nia. éhň 

 

Kultúrne lokality SR zapísané na Zozname svetového dedičstva: 

 
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia (od r. 1993),           

Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia (od r. 1993, rozšírené v r. 2009),  

Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (od r. 1993), 

 

 

 

 

 

Historické jadro mesta Bardejov (od r. 2000), 
 

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (od r. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prírodné lokality SR zapísané na Zozname svetového dedičstva: 

 

Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu - spoločná lokalita s Ma-
ďarskom (zapísaná v roku 1995, rozšírená v r. 2000)  

 

Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka  - spoločná lo-
kalita s Nemeckom a Ukrajinou (zapísaná v roku 2007, rozšírená v r. 
2011) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/svetove-dedicstvo                         
http://www.unesco.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA ŠKÔL - NÁVŠTEVA  Z ČESKEJ REPUBLIKY 
 

  
     Stalo sa už dlhodobou tradíciou, že hosťami 
našej školy sú v posledný septembrový týždeň  
žiaci a učitelia zo 4 partnerských ZŠ z Ostravy.     
     Aj tento rok sme 38 žiakom a 8 učiteľom od 
29.09. do 01.10.2017 pripravili zaujímavý prog-
ram, aby mali na návštevu nášho kraja pekné 
spomienky.  
     29.09.2017 ich privítal riaditeľ školy, RNDr. 
Ľuboš Hvozdovič. Po prehliadke školy sa zúčas- 
tnili na hokejovom zápase v Steel Aréne, kde 
sledovali súboj hráčov HC Košice a HK Nitra.  
     30.09.2017 navštívili spolu so slovenskými 
učiteľmi a žiakmi zo 7.-9. ročníka Vojenské his-
torické múzeum vo Svidníku, prezreli si jeho 
exteriér-bojové vozidlá a národnú kultúrnu pa-
miatku, Pamätník Sovietskej armády. S históriou 
2. svetovej vojny sa oboznamovali aj na Dukle, 
z výhliadkovej veže sledovali Údolie smrti. 

V Ladomirovej  navštívili gréckokatolícky dre-
vený Chrám svätého Michala Archanjela, kto-
rý bol v roku 2008 s ďalšími 7 drevenými kostol-
mi Karpatského oblúka zapísaný do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO.  
     V predvečer MMM počas Bielej noci sa po-
prechádzali  po historickom centre mesta a  oso-
bitným  zážitkom pre nich bolo zapálenie mara-
tónskeho ohňa. Boli svedkami odhalenia nových 
pamätných tabúľ, ktoré slúžia na zapísanie mien 
víťazov jednotlivých ročníkov MMM. 
     01.10.2017 sa v rámci 94. ročníka MMM vy-
dali na  minimaratónsku trať dlhú 4200 metrov.  
V cieli boli za svoj výkon odmenení účastníckou 
medailou. 
     Dovidenia o rok, milí českí priatelia! 
 

 
... víťazom sa stal každý, kto prekonal sám seba ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

... redakčná rada... 



 

                 Výsledky jesenného účelového cvičenia 

     29.09.2017 - Horný Bankov 
 

        Poradie               Trieda               Body 
    1.-2.       V.C, VIII. C 30/2 

           3.-6.                                   V.A,V.B, VI.A, VIII.B  30/1 
 7. VI. C 30/0 

           8.-9.  VIII. A, IX.C  28/2 
  10.  VII. C 27/4 

        11.-12.          VII. B, IX.B  27/1 
 13. VII. A  26/2 

          

   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mgr. Jozef Lukáč 



 
S turistickým krúžkom na potulkách po Slovensku 

 
Dukla 
     Milí spolužiaci, viete o tom, že naša škola má turistický krúžok? A hneď dva? Je to tak. Ich vedúcimi 
sú pani učiteľky, Mgr. Valéria Tokárová a RNDr. Katarína Melišová. 30. septembra 2017 sme boli na pr-
vom výlete. Máme z neho krásne zážitky.     
     Na Duklu sme cestovali dvoma auto-
busmi. V druhom sa viezli žiaci z našej 
partnerskej školy z Ostravy. Bolo s nimi 
fajn.  
     Navštívili sme Historické múzeum vo 
Svidníku, neskôr sme sa presunuli k veži 
Dukla. Výhľad z nej bol nádherný. Naše 
kroky potom viedli ku pamätníkom a na-
koniec sme putovali do Údolia smrti. 
Cestou sme si pozreli drevený kostolík 
v Ladomirovej, ktorý patrí k historickým 
pamiatkam pod ochranou UNESCA. 
Chodiť sme mohli iba po vyznačenom 
chodníku, pretože tam stále mohli byť 
zakopané nejaké míny.  
     Ako správni zvedavci sme si všetko 
fotili a  cestou späť bola najväčšia psina. V autobuse sme boli jedna väčšia partia a púšťali sme si pesničky. 
A to nielen anglické, ale aj tie slovenské ako napríklad Dva duby, Hej, sokoly! a iné.  
     Na tento výlet tak skoro nezabudnem. 

 

Humenné 
    Na 14. októbra 2017 sme si naplánovali druhý výlet, tentokrát do Humenného. Využili sme železničnú 
dopravu a vyskúšali sme si cestovanie vlakom.  
     V našom kupéčku (niektorým sa však miesto neušlo, a tak museli zostať v chodbičke) sme boli tri diev-
čatá z našej školy a traja neznámi páni. Rozprávali sme sa o našom výlete.  
     Keď sme dorazili do Humenného, fotili sme sa pri soche vojaka Švejka známeho z románu Jaroslava 
Haška. Zisťovali sme cestu ku kaštieľu a do skanzena a poďho za novými zážitkami. V ňom  sme si prezreli 
drevený kostolík (bol celý z dreva okrem kolíkov v streche). V skanzene sú drevenice a hospodárske bu-
dovy z okolia Humenného. Ako správni turisti sme opäť všetko zdokumentovali. Naše zábery si budete 
môcť pozrieť aj na webe školy.  
     Múzeum bolo zaujímavé a dozvedeli sme sa opäť veľa nového. Kaštieľ mal napríklad ako jeden z pr-
vých na východnom Slovensku elektrickú energiu v 19. storočí, a to vďaka majiteľom Andrássyovcom.     
     Cestou domov sme sa vo vlaku veľa smiali.  
      Tieto dva výlety boli super. Aj vám odporúčam, aby ste sa pridali k nám. Stačí sa do krúžku prihlásiť. 

 
 
 
 
 
 

 
                        

             Ema Valenčíková, VII.A 



Na exkurzii v NIŽNEJ MYŠLI 

     Žiaci 6. ročníka našej školy 07.11.2017 navštívili s Mgr. Valériou Tokárovou, Mgr. Petronelou Kaj-
lovou, RNDr. Martou Žolobaničovou jedinečné Myšlianske múzeum, ktoré zriadili v bývalom premon-
štrátskom a neskôr jezuitskom kláštore. Obdivovali  nádhernú keramiku, bronzové a kostené nástroje, 
zbrane a skvostné šperky, ktoré 3500 rokov ostávali skryté pred smrteľníkmi v neveľkej obci neďaleko 
Košíc. Žiaci aj učitelia získali veľa nových poznatkov o dobe bronzovej a už dnes sa tešia na ďalšiu exkur-
ziu. 

 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

Láska či ilúzia 
 

Čo je to láska? 
Je to cit alebo maska? 

Kto to zažil, 
buď sa tešil a snažil, 

alebo smútil. 
Je to vôňa, čo láka, 

no rozlúčka ťa núti rozmýšľať, 
prečo si namýšľať? 
Slzy tečú ako prúd, 

z toho by nevyšiel ani súd. 
Láska je len tŕnitá, 

ak sa chytíš, zistíš, že je vlnitá. 
Láska je len ilúzia 

ako E.T. alebo múmia? 
 

Michal Romšák, VI.A 

 

 

Padajúce hviezdy 
 

Hviezdy, hviezdy padajú, 
tie posledné sa hľadajú. 

Ich cesty však niekto sfúkne, 
zostali len hviezdy smutné. 

 
Zas a znova hviezdy padajú, 

svetlo, domov nám vraj nechajú. 
Smutne, smutne pozerám. 

„Prosím, hviezdy, vráťte sa k nám!“ 
 

Ema Valenčíková, VII.A 

 



 

Spomienky na Liptovský Mikuláš 
 

Môj kraj, to je super miesto, 
viaže sa k nemu moje detstvo. 

Parky, lesy aj záhradky, 
neboli tam žiadne hádky. 

 
Láskaví tam všetci ľudia, 
len tak ľahko nezablúdia. 
Príroda tam krásne žije, 
človek tam nič nezabije. 

 
Zuzana Dodoková, VI.A 

 

 

                                                       Bezpečnosť 
 

Ráno cítim vôňu čerstvej kávy, 
vstanem rýchlo do mokrej trávy. 

Prešla časť mojich snov... 
a bezpečnosť s ňou! 

 
Lásky málo dostávam, 
od ľudí, čo rád mám. 

Nechcem byť sám, 
smutný neraz zaspávam. 

 
Tamara Savčáková, VI.A 

 

 

 



    

Slovensko krásne 
 

To Slovensko naše krásne, 
slniečko nad ním svieti jasne. 

Tu je ten domov náš, 
už nás štípe iba mráz. 

 
Cíť sa u nás ako doma, 
načo ešte ďalšie slová. 

 
Aj dievky tu krásne sú, 
halušky nám prinesú. 
Len si ich pekne daj 
a dobre sa napapaj. 

 
Ema Valenčíková, VII.A 

 

 

Láska rodiny 
 

Rodina je vzácny dar, 
keď príde smútok do srdiečka. 

Jej láska nás zahreje, 
srdiečko naše pookreje. 

Rodina ťa zabaví, 
keď ťa život unaví. 

 
Zuzana Jungerová, VI.A 

 
 



Zima 
 

Je večer 
a zimný pohľad z okna 
pošteklí biela vločka. 

Krajina biela ako ľalia, 
oh, neviem sa rána dočkať. 

 
Pohľadom hladím snehovú perinu, 

ktorá prikryla celú krajinu. 
Zažnite mesiac i hviezdy,  

nech sa sneh trbliece 
ako sen detský. 

 
Richard Braso, VIII.A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vargovič, V.B 

 

 



 

Ako báseň tvorím 
 

Keď hviezdy padajú, 
srdce mi tak bije 
ako tóny melódie. 

Chodím, chodím, snorím 
a báseň túto tvorím. 

V škole počujem samé slová, 
vtom mi niekto volá. 

Hovorím: „Haló, tvorím!“ 
„To som ja, Paľo!“ 

„Máš už dáke rýmy? 
Rýchlo prepošli mi!“ 

Toto už je jasné, 
že táto báseň končí krásne. 

 
Tomáš Oros, VII.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. IV.B 1307   1. IV.B 1307   1. V.B 547   1. Redžepovi č II.B 778 
2. II.B 1117   2. II.B 1117   2. VII.B 434   2. Skička III.A 386 
3. I.A 915   3. I.A 915   3. VIII.C 395   3. Juhás  V.B 383 
4. III.A 701   4. III.A 701   4. VII.C 370   4. Lacko  II.A 373 
5. II.A 674   5. II.A 674   5. VIII.B 349   5. Hruška  I.A 364 
6. V.B 547   6. IV.A 276   6. VI.A 271   6. Bruzik  VIII.C 258 
7. VII.B 434   7. III.B 209   7. IX.C 220   7. Friedl  IV.B 254 
8. VIII.C 395   8. I.B 208   8. VI.C 209   8. Hiľovský  VII.C 230 
9. VII.C 370           9. VIII.A 105   9. Repčík VIII.B 223 
10. VIII.B 349           10. IX.B 104   10. Kudlá č IX.C 144 
11. IV.A 276           11. V.C 97   11. Kralovanská  VII.B 107 
12. VI.A 271           12. VII.A 76   12. Staš Cooper  I.B 101 
13. IX.C 220           13. V.A 74   13. Križanová  IV.A 100 
14. III.B 209                     Ujheľská VI.A 100 
15. VI.C 209                     Majdani č V.C 70 
16. I.B 208                     Jacko  VI.C 70 
17. VIII.A 105                     Vinterová  III.B 65 
18. IX.B 104                     Csörgö VIII.A 50 
19. V.C 97                     Drus  V.A 47 
20. VII.A 76                     Marcinko  IX.B 47 
21. V.A 74                     Varga VII.A 18 
                                                                                                      

                     

 



  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

           Mgr. Iveta Zschäbitzová, ZRŠ 

 

  Trieda spolu Jednotlivec 

I.A 915 Hruška  364 
I.B 208 Staš Cooper  101 
II.A 674 Lacko  373 
II.B 1117 Redžepovi č 778 
III.A 701 Skička 386 
III.B 209 Vinterová  65 
IV.A 276 Križanová  100 
IV.B 1307 Friedl  254 
V.A 74 Drus  47 
V.B 547 Juhás  383 
V.C 97 Majdani č 70 
VI.A 271 Ujheľská 100 
VI.C 209 Jacko  70 
VII.A 76 Varga 18 
VII.B 434 Kralovanská  107 
VII.C 370 Hiľovský  230 
VIII.A 105 Csörgö 50 
VIII.B 349 Repčík 223 
VIII.C 395 Bruzik  258 
IX.B 104 Marcinko  47 
IX.C 220 Kudlá č 14 



 

              PROJEKTY NAŠEJ ŠKOLY 
 

 
... v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach v školskom roku 2017/2018 realizuje 
naša škola jedinečný program univerzálnej pre-
vencie užívania návykových látok  medzi dospie-
vajúcimi pod názvom  Unplugged.  
So žiakmi siedmeho ročníka budú pracovať vy-
školení učitelia, Mgr. Michaela Moskaľová a  
RNDr. Marta Žolobani čová. 

 
 
 

                  Deň pomoci de ťom 
 
 

10. novembra 2017 sa uskutočnila zbierka pre nadáciu Hodina deťom. 

Žiačky 7.-9. ročníka vyzbierali spolu  137,51.-€.  
Dievčatám ďakujeme za dobrovoľnícku činnosť a všetkým prispievateľom 
za finančný dar a podporu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Mgr. Michaela Moskaľová 



KOZMIX  - MISIA MODR Á PLANÉTA  
 
     Žiaci IV.A a IV.B sa v tomto školskom roku zapojili do projektu KOZMIX 
už po tretíkrát.  

     Od septembra usilovne pracovali v MISII MODRÁ PLANÉTA. Upratovali 
okolie školy a starali sa o čistotu triedy. Navzájom si pomáhali, spoznávali sa  
a pripravovali základňu na krajšej a zdravšej planéte.  

     November skončil a štvrtáci pod vedením svojich pani učiteliek, Mgr. Ivany 
Hokszovej a Mgr. Marcely Cidilovej, sú v cieli. Základňa je hotová! Pozrite si 
fotografie, ktoré dokumentujú ich usilovnú prácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

... výsledok našej práce ... 

Páči sa vám náš projekt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Hokszová 



 

 

         ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SJL 

... pre žiakov 8.-9. ročníka sa uskutočnilo 07.11.2017.  

 

Súťažilo sa v troch kolách: vedomostný test, transformácia (prepra-
covanie) textu na zadaný slohový útvar, rečnícky prejav.   

 
1. Laura NAVAROVÁ, VIII.C - 50 b.                                                                        
2. Radka BOŇKOVÁ, IX.C - 46 b.                                                                           
3. Tomáš MESARČÍK, IX.B - 43 b.                                                                          
4. Jana BERTOVÁ, VIII.A, Alexandra SLADKÁ, IX.C - 42 b.                                 
5. Max MIŽÍK, VIII.B, Erik ORSÁG, IX.C, Emma FEČOVÁ, IX.B - 40 b. 

 
Do obvodného kola 29.11.2017 postúpila                                          

Laura Navarová z VIII.C a obsadila 4. miesto. 

  

 

 

 

 

 

 

... víťazi školského kola... 

PaedDr. Jana Bajtošová 



                              OKRESNÉ KOLO V CEZPOĽNOM  BEHU  

... žiakov 8.-9. ročníka sa konalo 04.10.2017 v ZŠ Trebišovská v Koši-                     
ciach. Pod vedením Ing. Mariána Magušku obsadilo družstvo  chlap-             
cov v zložení Lukáš Kaža, IX.B, Zoltán Novák, Tomáš Oráč z IX.C                      
2. miesto, dievčatá v zostave Laura Prisiažníková, VIII.C, Emma Fe-            
čová, IX.B, Soňa Kuľbagová, IX.C sa umiestnili na 5. mieste.  

 

          OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE  
 
...starších žiakov sa uskutočnilo 15.11.2017. O zisk 2. miesta sa pod vede-
ním Mgr. Tomáša Polláka zaslúžili svojím výkonom Rastislav Eliaš zo 
VII.C, Juraj Slafkovský z VIII.B, Matej Adzima, Mat ej Jacko, Matej Jur-
čo, Matúš Kapcár, Lukáš Kaža, Jakub Savčák, Denis Šándor z IX.B, Alex 
Novota, Tomáš Oráč a Samuel Oravec z IX.C.  
 
 

ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA – 1. KOLO 
MINIHÁDZANÁ MLADŠÍCH ŽIAKOV 

 
14.11.2017  Igor Bolčák, Maroš Giba, Alexandra Šilerová, 
Tatiana Štefanisková, Vladimír Vargovič z V.B vybojovali 
1. miesto. Trénerom družstva bol Ing. Marián Maguška.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Mgr. Jozef Lukáč 



 
Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku  

 28. ročník, šk. rok 2017/2018, kategória 1A  (VI. a VII. ročník ) 
 
 
 
 

 
Maximálny počet bodov: 70 

Úspešnými riešiteľmi sú súťažiaci, ktorí získali minimálne 52,5 b. (75%). 
 
1. Juhás, Šimon   VII. C 57 b. 
2. Bérešová, Vivien  VII. A  53 b. 

 
 

Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku  
 28. ročník, šk. rok 2017/2018, kategória 1B (VIII. a IX. ročník ) 

 
1. Kaňuk, Filip   VIII. B 62,5 b. 
2. Stropkovič, Tomáš        VIII. A  60 b. 
3. Orság, Erik    IX. C 58 b. 
4. Rovňáková, Barbora  IX. C 57,5 b. 
5. Oravec, Samuel   IX. C 55,5 b. 
6. Kurilla, Jakub   IX. B 54,5 b. 
7. Navarová, Laura          VIII. C 54 b. 

 
 

 Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do okresného kola. 
 
 
 
 
 

                                                  
                                                       Mgr. Alexandra Zemianska 

   



Milí žiaci, 
začiatok školského roka je pre každého z vás 
novou štartovacou čiarou. Určite ste plní oča-
kávaní, čo vám nový školský rok prinesie. 
V mene členov žiackej školskej rady by sme 
vás chceli informovať o tom, že naša škola, 
ktorá od roku 2006/2007 spolupracuje 
s UNICEF-om a od školského roku 2009/2010 
sa zapája do projektu Škola priateľská k de-
ťom, má záujem aj v školskom roku 2017/2018 po deviatykrát obhájiť tento ti-
tul. A k tomu budeme potrebovať vašu pomoc. 
 
     Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v škole také pros-
tredie, v ktorom sa každý z vás bude cítiť bezpečne, dobre, sebaisto a do ktoré-
ho budete chodiť s radosťou. Centrom nášho záujmu budú vaše detské práva. 
Kľúčovými budú  participácia, teda vaša spoluúčasť, rešpekt a zodpovednosť. 
Ako Škola priateľská k deťom vás budeme o vašich právach nielen učiť, ale ni-
mi aj budeme žiť.  
     Jednotlivé kritériá programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby 
naša škola nebola stále priateľskejšia len k vám žiakom, ale aj k vašim rodičom 
a k celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Naším cieľom bude na-
ďalej budovať dobre fungujúcu školskú komunitu, v ktorej centre bude sledova-
nie najlepšieho záujmu vás, detí. 
     Počas školského roka budeme priebežne plniť nasledovné úlohy programu: 
 
1. Informovanie o programe Škola priateľská k deťom žiakov, rodičov, pedagogický   
a nepedagogický personál.                                                                                                           
2. Vytvorenie nástenky venovanej právam detí a spolupráci s UNICEF-om.                        
3. Uvedenie práv detí v školskom vzdelávacom programe.                                                   
4. Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF.                                           
5. Aktívna žiacka školská rada.                                                                                                     
6. Spoločné rodičovské združenia učiteľov, rodičov a žiakov alebo spoločné neformálne 
stretnutia na piknikoch, výletoch, večierkoch či hokejových zápasoch našich spolužiakov 
športovcov. 

     O všetkých úlohách a termínoch ich plnenia si môžete prečítať na webe ško-
ly, na nástenkách v hlavnom pavilóne školy i na nástenkách venovaných 
UNICEF-u v každom pavilóne. Veríme, že na ich plnení sa budete aktívne po-
dieľať a pomôžete tak splniť cieľ, že chceme byť ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K  
DEŤOM. 

... žiacka školská rada... 



IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV                                                  
/slávnostný zápis, prijatie nových žiakov)  

 

 

 

 

21.11.2017 KLUB ÁTRIUM 

Už si prvák, je to tak, 
stal sa z teba bystrý žiak. 

Do 10 už počítaš, 
s kamarátmi rád sa hráš. 

Z malých písmen tvoríš slová, 
z nich je veta písmenková. 

Nech sa ti aj ďalej darí, 
nech máš denne veľa chvály,                                                 

...veľa úspechov v škole, milí prváci! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Do cechu prváckeho pasoval žiakov pán riaditeľ, RNDr. Ľuboš Hvozdovič.  Prváci potešili 
prítomných hostí milým kultúrnym programom, za ktorý sa im rodičia, starí rodičia, pani 
učiteľky a starší spolužiaci odmenili dlhým potleskom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Katarína Fotulová                                                                                      

   Mgr. Lucia Vachaľová 



 

Ako ste perlili na hodine dejepisu  
zaznamenala Mgr. Valéria Tokárová 

 

Slovania pestovali strukové obilniny. (strukoviny) 

Národné zhromaždenie prijalo Dekréciu o zrušení poddanstva. (dekrét) 

V praveku žili sršnaté nosorožce. (srstnaté) 

Boh vojny u Slovanov sa volal Sládkovič. (Svarožič) 

Pribinov syn sa volal Kočiš. (Koceľ) 

Napoleon zaviedol náboženskú radosť. (rovnosť) 

Zhromaždenie slobodných mužov u Slovanov sa nazývalo mužobranie. (veča) 

Hradiská vznikali pri brlohoch. (brodoch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

 

            JAZYKOVÁ PORADŇA - PÝTALI STE SA  

Mám písať smartphone alebo smartfón? Treba tento výraz prekladať a ako?  

... smartphone, smartfón, inteligentný telefón ... 

     Anglický výraz smartphone, ktorý sa prevzal do slovenčiny, prešiel v na-
šom jazyku procesom adaptácie a v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cu-
dzích slov z r. 2008 (autori Šaling – Šalingová – Maníková) sa už uvádza aj 
v podobe smartfón. Adaptácia cudzích slov – teda ich prispôsobovanie slo-
venskému pravopisu – je v slovenčine bežným a prirodzeným javom.      
    Odporúčame vám preto v slovenských písomných prejavoch uprednostňo-
vať adaptovanú podobu smartfón. Neživotné podstatné meno mužského ro-
du smartfón sa skloňuje podľa vzoru dub (bez smartfónu, o smartfóne, so 
smartfónom) a v nominatíve a v akuzatíve množného čísla má tvar smartfóny. 
 
     Na margo možného slovenského prekladu anglického výrazu smartphone  
pripomíname, že v súvislosti s vecami (budovami, elektrospotrebičmi a pod.) 
vybavenými počítačovou technikou (umelou inteligenciu) sa v slovenčine po-
užíva väčšinou prídavné meno inteligentný, napr. inteligentná budova, inteli-
gentný dom, inteligentný dopravný systém, inteligentný vysávač, inteligentné 
osvetlenie. Tak aj výraz smartphone by sa dal do slovenčiny preložiť ako in-
teligentný telefón. 

 
Čítajte viac: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/2701/#ixzz4yrStlPAF 


