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Zážitky z Prahy   
V minulom školskom roku sme navštívili Budapešť a tohto roku sme sa vybrali do Prahy. 
Všetci sme sa veľmi tešili, no čakala nás dlhá cesta. Po príchode sme si unavení  z cesty 
chceli oddýchnuť, no zlákala nás prechádzka večernou Prahou a urobili sme ešte pár 
dobrých kilometrov. Mali sme pocit, že sme už všetko videli. Druhý deň bol ešte dlhší. 
Navštívili sme Petřín , zrkadlové bludisko a nakoniec planetárium. Večer sme sa, 
samozrejme, išli znova prejsť  na Václavské námestie a niečo dobré zjesť. V nedeľu  
ráno nás pani učitelia vzali do kostola, ako sa v nedeľu patrí. Neskôr sme navštívili ZOO, 
no a večer sme sa plavili loďou po Vltave.  Pondelok bol netradičný deň. Rozdelili sme sa 
do dvoch skupín. Prvá skupina išla nakupovať a druhá  bola v Aquaparku. Keď sme sa 
vykúpali a nakúpili,  opäť sme sa stretli a pozreli si celé Hradčany. Potom, ako inak, znova  
na „Václavak“. No a utorok nás čakala dlhá cesta domov . Tento výlet bol taký skvelý ako 
všetky naše ostatné výlety.  
                                            Táňa a Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo života školy 
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Čo si o nás myslia naše kuchárky (Interwiew) :  
V každom čísle nášho časopisu môžete nájsť interwiev. Tentoraz nás zaujímalo, čo si 
o nás myslia naše kuchárky. Každý deň nám varia chutne, a tak sme sa pozreli do zákulisia 
kuchyne. Prečítajte si, čo sme sa dozvedeli. 
 
 Je náročné byť kuchárkou? 
 Áno, veľmi. 

 Kedy začínate s prípravou našich jedál? 
 Začíname variť o 7 ráno.  

Nie, Milka, o 6:30. 
 Čo si myslíte o nás a našej kultúre stravovania? 
 Mohli by ste nechávať lepší poriadok. Ste nekultúrni a veľmi hluční (smiech). 

 Ktoré jedlo má u nás najväčší úspech a naopak, ktoré nemá?  
 Všetko má úspech, veď dobre varíme, ha-ha.  
     Každý má iné chute, ale medzi najobľúbenejšie jedlá patrí pizza a špagety.  

 Tešíte sa, keď sa toho veľa zje? 
 Samozrejme. Najradšej máme, keď sú prázdne taniere,ani umývať netreba. 

 Aká je atmosféra u vás pri varení? 
 Skvelá. Stále je veselo. 

Ďakujeme za interview našim pani kuchárkam a prajeme im ešte veľa rokov 
strávených s chuťou v kuchyni.  
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Projektové vyučovanie 
Pozrite sa, ako vyzerajú hodiny u nás v rámci projektového vyučovania. 
zábavná geografia 
Dňa 11. 4. 2012  sme prišli do školy 
s veľkou radosťou, lebo dnešná 
hodina geografie mala byť zábavná. 
Mala sa premeniť na džungľu. Doniesli 
sme si plyšové hračky z džungle, ktoré 
sme  poukladali na rôznych miestach 
v triede. Na tabuli sa vynímali tropické 
rastliny, no a pred ňou stál krásny 
zelený dáždnik ako strom. Celú hodinu 
som sa cítila ako v naozajstnej 
džungli. Keď do triedy vošla pani 
učiteľka, bola veľmi prekvapená. 
Za domácu úlohu sme si mali prečítať 
knihu o džungli a živote v nej, 
a potom napísať obsah. Na hodine 
sme si ich čítali a tu je jeden 
z najkrajších. 
                                              žiaci 5.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kniha Džunglí 
Knihu džunglí napísal anglický spisovateľ Rudyard Kipling. Tvorí ju 15 poviedok, hlavne 
z prostredia džungle. V príbehoch vystupujú zvieratá, najviac príbehov je o chlapcovi menom 
Mauglí. 
Mauglí bol malý chlapec, ktorého našiel čierny panter Bagíra, ktorý bez váhania odniesol dieťatko 
do nory vlčice. Tá ho prijala medzi svoje mláďatá a vychovávala ho s nimi. O chlapcovi sa dozvedel 
tiger Šer Chán a rozhodol sa, že si na ňom pochutí. Preto sa Bagíra rozhodol, že ho odvezie do 
dediny, kde žijú ľudia. Mauglího vychovali aj Balu a Bagíra, boli to medveď a leopard. Šer Chán sa 
snažil poštvať vlčiu svorku proti Mauglímu. Cestou do dediny si museli oddýchnuť, tak zastali a 
pospali si trochu. V spánku na nich zaútočil zlý had Kaa. Bagíra sa nezľakol a udrel hada labou. 
Neskôr sa stretli s Balúom. Je to najlenivejší medveď z pralesa. Mauglí s ním veselo tancoval, 
spieval, plával vo vode a hral. Bagíra sa nahneval, že si ho nevšímajú, tak odišiel. Keď sa hrali vo 
vode, zrazu opice uniesli Mauglího ku svojmu kráľovi. Kráľ ponúkol Mauglímu ochranu za to, že ho 
naučí založiť oheň. Lenže Mauglí to nevedel. Mauglímu sa podarilo od opíc ujsť, ale cestu mu 
skrížil zlý had Kaa. Našťastie mu na pomoc prišiel Bagíra. Keď prišli do dediny, Mauglí prvý raz 
uvidel človeka. Balu a Bagíra vedeli, že mu bude s ľuďmi  dobre, tak ho tam nechali a oni odišli 
naspäť do pralesa.  
 

Žiaci 5.A vo svojej 
džungli 
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Módna prehliadka – i takto vyzerá hodina slovenčiny 
Týždeň sme pracovali na módnej prehliadke. Naša práca spočívala z troch krokov. Prvým 
krokom bolo upútať pozornosť ľudí plagátom, na ktorom boli najdôležitejšie informácie, 
ako miesto, čas a dátum konania akcie. Druhý krok spočíval v rozdelení úloh siedmim 
ľuďom. Potom sme opísali oblečenie, model a modelky pomocou statického opisu. Úlohy 
boli: moderátor, model a modelka, DJ, módni návrhári a pomocníci. No a tretí krok sa 
skladá už zo samotnej módnej prehliadky, kde sa predstavujú modely a všetko komentuje 
moderátor. 
Radi by sme v budúcnosti znovu pracovali na takomto projekte a veríme, že to tak aj 
bude.                                 Zuzka Adamkovičová 6.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aha, aké sme modelky... 
    a akí sme fešní modeli! 
                                     6.C 

Martin sa zhostil 
funkcie módneho 
návrhára a predstavuje 
módne návrhy. 
                             6.C 

Viktória ako moderátorka 
uvádza model šiat, ktorý 
predvádza Klaudia.        
                                  6.C 
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Japonská hodina 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V jeden príjemný piatok sme mali 
my, 7.A trieda, veľmi zaujímavú 
hodinu. Bola totiž japonská.  
     Každý z nás mal na sebe 
oblečené niečo veľmi zaujímavé. 
Niektoré dievčatá mali oblečené 
nádherné kimona, z ktorých 
vyžarovala pozitívna energia. Aj 
pani učiteľka Klučárová nesklamala. 
Mala na sebe kimono, v ktorom 
pôsobila veľmi zaujímavo, príjemne. 
  Samozrejme, že  u nás nechýbalo 
ani občerstvenie! Mohli ste u nás 
nájsť zemiakové lupienky alebo aj 
rôzne japonské omáčky. 
  Našu hodinu prišla spríjemniť aj 
pani zástupkyňa Bilišňanská. 
 
Celá 7.A trieda máme na túto 
hodinu vtipné, zaujímavé a 
nezabudnuteľné spomienky. 
PS: Pani učiteľka Klučárová- 
Ďakujeme Vám za ďalšiu krásnu 
hodinu geografie.   Kristína, 7.A 
                       



 8

OZNAMY a MINISPRÁVY 
Prešov číta rád 
             Ani tento rok sme nevynechali akciu Slniečka „Prešov číta rád“. Asi o desiatej sa 
stretli žiaci mnohých škôl na hlavnej ulici, kde na nás už čakali šikovní moderátori (Zuzka 
Belková a Dado Nagy) so zábavným programom.   
            Začiatok bol netradičný, pretože v porovnaní s minulým rokom nám chýbal rekord 
v čítaní, no o to zaujímavejšie bolo púšťanie balónov s lístočkom, na ktorom bol napísaný 
názov obľúbenej knihy.  
            Najprv prišli kráľovné a králi so svojimi zbrojnošmi.  Kráľov a kráľovné 
predstavovali najlepších čitateľov z jednotlivých miest a obcí, ktorí boli zároveň 
odmenení. Keď mala kráľovná prešovskej knižnice Slniečko predniesť príhovor, na scénu 
vtrhli zbojníci, ktorí ju a ostatných panovníkov uniesli. No na pomoc im prišla prešovská 
kráľovská garda. Po ťažkom a dlhom boji múdrosť a česť zvíťazila nad podlosťou 
a zatrpknutosťou.  
 
 
 
Školské slávnosti 
Dňa 1. 6. 2012 sa na našej škole uskutočnili školské slávnosti s olympijskou tematikou. 
Všetci žiaci sa v tento deň zoskupili v telocvični našej školy, kde sa táto slávnosť 
odohrávala. Tieto školské slávnosti otvoril pán riaditeľ Marián Džačár zapálením 
olympijského ohňa. Nasledovali vystúpenia našich žiakov, ktoré boli nacvičené precízne.  
Program bol veľmi pestrý, zábavný a zaujímavý. Veľmi pekne ďakujeme všetkým 
zúčastneným žiakom, pani učiteľkám a vychovávateľkám za to, že dopomohli 
k pripraveniu tohto úsmevného programu.  

 
 
 Po stopách P. O. Hviezdoslava, M. Kukučína, J. Kráľa 
Dňa 6. 6. 2012 sa uskutoční literárno-kultúrna exkurzia do Dolného Kubína a Jasenovej. 
Navštívime múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a rodný dom M. Kukučína 
v Jasenovej.  
Dňa 8. 6. 2012 sa uskutoční literárno-kultúrna exkurzia do Liptovského Mikuláša, kde 
navštívime múzeum Janka Kráľa a spolok Tatrín. 
 
 
 
Zdravotnícka súťaž  
V mesiaci máj sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo zdravotníckej súťaže, kde žiaci 
súťažili v teórii a praxi. Podávali prvú pomoc t.j. ošetrovanie rán, popálenín a umelé 
dýchanie. Naša škola získala prvé miesto v kategórii I. stupeň. Všetci žiaci  odišli 
s novými skúsenosťami, zážitkami a príjemným pocitom zúčastnenia.  
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Máj lásky čas či kopnutie múzy 
 
Martin Sekera, žiak 8. A triedy, sa s nami podelil o svoje vyznania v básňach. Prečítajte 
si ich, snáď sa v nejakej nájdete..... 
 

 

Temnota menom láska 
Každý z nás lásku pozná, 
je pravá, falošná, rôzna. 
Je jednoducho taká, 
a človeka hneď láka. 
každého hneď stiahne, 
nepýta sa či áno, či nie. 
No keď človek lásku stratí, 
tak sa z radosti do temnoty 
vráti. 
Naše srdce to strašne zraní,  
aj keď sa tomu rozum bráni. 
A takto sa z krásnej lásky, 
urobia na čele vrásky, 
a človek, ktorý lásku mal, 
svoju vieru v lásku vzdal. 
 

Rytier 
Dobrého rytiera nerobí iba brnenie, 
štít a meč, 
nestačí ani jeho silná reč. 
Musí to mať v srdci 
ako hrdí vlci. 
Bez strachu musí človek byť, 
pripravený bojovať, zomrieť a zbiť. 
No človek by si pomyslel, 
len keby sa rozmyslel, 
že dobrého rytiera, 
ktorý si kruh z rúk zotiera, 
len tak ľahko nenájdeš, 
aj keď na koniec sveta zájdeš. 
 
 

Kvety života 
Láska je jeden z kvetov života, 
ale je to aj milosť a dobrota. 
Láska je to najkrajšie, čo človek cíti, 
a hneď ho za srdce chytí. 
Keď už je máj lásky čas, 
a ja počujem tvoj krásny hlas, 
ako motýľ sa mi srdce zachveje, 
a celú moju dušu rozosmeje. 
A ako šťastná ryba vo vode, 
sedím v kresle v pohode 
a rozmýšľam, aký zmysel má byť 
a aký zmysel ľúbiť. 
 

Tvorivé okienko 
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Chvíľou sme boli Cyranom a Roxanou 
Áno, chvíľou sme boli postavami zo slávneho muzikálu a pokúsili sme sa ich 
myslením, láskou .....vyznať lásku milej či milému. Prečítajte si ukážky: 
 
Cyrano, myslím, že fyzický  vzhľad nie je dôležitý. Najdôležitejšie je to, ako sa chlapec 
správa, ako sa prejavuje a ako dokáže milovať. Vážim si tvoju úprimnú lásku. Dnes už 
„milujem ťa“ povie hocikto hocikomu. Ale len ty, Cyrano, vieš dať do tej vety svoje city 
a lásku. Z tvojho rozprávania a z textov tvojich piesní, cítim, ako si ma vážiš. Ty si jeden 
z mála, ktorý si dokáže vážiť lásku ženy, aj ženu ako takú. 
                                                                                          Nikola Kurucová, 8.A 

Moja jediná 
Si krásna, nežná, spanilá, 
v mojom srdci si jediná. 
Úsmev na tvári tvojej  
sa hneď dotkne duše mojej. 
Tvoj hlas sa mi k ušiam prebíja 
a v srdci, mi zlo zabíja. 
A tvoje áno, 
mi vyčarí krásne ráno.          Martin Sekera, 8.A 
 
 

Reflexie – pohľad späť  
 
Keď si spomínam na naše začiatky Základnej školy, mám pocit akoby to bolo len včera.  
Asi nikdy nezabudnem na ten vystrašený výraz tváre, ktorý som mala, keď som si 
prvýkrát sadla do školskej lavice. 
         Nikdy som nechcela chodiť do materskej škôlky, no hneď prvý deň v škole som 
pochopila, že toto bude oveľa náročnejšie. Postupom času vznikali nové detské 
priateľstvá, dočítali sme celý šlabikár a ovládali sme písať všetky písmenká, No najlepší 
pocit sme mali, keď sme Vlastivedu vymenili za Zemepis, Prvouku za Prírodopis, a to sme 
ešte ani netušili, že na stredných školách to budeme nazývať Geografia a Biológia. Druhý 
stupeň bol oveľa náročnejší, stresujúcejší, no aj zábavnejší. Z dieťaťa sa stáva 
pubertiak, sceľujú sa nové a pevnejšie priateľstvá, vzniká lepší kolektív, no pribúdajú aj 
starosti ohľadom blížiaceho sa 9. ročníka. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že 
najlepšie je pripravovať sa svedomito a nespoliehať sa na poslednú chvíľu. Ešte stále 
nemôžem uveriť tomu, že od našich prvých krôčikov do tejto školy prešlo už deväť 
rokov. A som neskutočne vďačná všetkým pani učiteľkám a pani vychovávateľkám, že 
mali trpezlivosť, pevnú vôľu a urobili z nás lepších ľudí. 
        No bohužiaľ, aj keď naša púť sa na základnej škole končí, začínajú sa stredoškolské 
časy, lebo všetko sa raz musí skončiť, aby niečo nové mohlo začať. Odchádzame  
s pocitom, že sme urobili maximum a týchto deväť úžasných rokov nám bude veľmi, ale 
veľmi chýbať.                                          Barbora Kertysová, 9.A 
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Anekdoty zo školských lavíc  
 
 
p. uč. Krajňáková: Prečo sa volal Ladislav Pohrobok? 
žiak: Lebo zomrel pred narodením svojho otca.  
p. uč. Pappová: Povedzte niečo o Jankovi Kráľovi. 
žiačka: Aranžoval sa do politiky. 
Slovenčina: Význam tohto príslovia vyjadri jednoduchou vetou: Ako sa do hory volá, tak 
sa z hory ozýva. 
žiak: Nevolaj do hory! 
odpoveď na biológii: Vymenuj slovenské plesá. 
žiačka: Skalné presso (Skalnaté pleso) 
p. uč. Pappová: Na čo sú nám dobré reklamy? 
žiak: Aby sme mohli ísť na WC. 
 
 

Chvíľka s angličtinou 
 
 

Nájdi vo vetách anglické slová: zdvihák, pumpa, 
kolesá, helma, depo 
 
Jackie is arriving at home now. 
 
I want to buy an orange pumpkin. 
 
The car goes to fast. Stop it ! 
 
Rachel met John in some garden. 
 
Catherine has new shoes with high yellow heels. 
 
                                                                                  Odpovede ( answers ): jack, pump, wheels, helmet, pit  
 

 

Zábavné okienko 
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