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Milí naši malí i veľkí čitatelia,

 

tak konečne sme sa dočkali... Je tu koniec ďalšieho školského roka 

a pred nami sú 2 mesiace sladkých prázdnin. Mnohí už vedia, čo budú 

počas prázdnin robiť, niektorí ešte stále rozmýšľajú nad tým, čo všetko 

sa dá počas týchto voľných dní podniknúť. Ak by ste sa počas 

niektorých prázdninových dní nudili, tak skúste siahnuť po našom 

časopise a spestriť si svoje voľné chvíle čítaním.  

Posledné číslo nášho časopisu v tomto školskom roku vám ponúka 

možnosť pozrieť sa očami vašich spolužiakov, tvorcov Surferu, na 

zaujímavé podujatia, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch máj a jún. 

Rovnako si môžete prečítať zaujímavosti o histórii sviatkov Dňa 

matiek, detí a otcov; určite vás potešia aj výroky detí  a rebríček otcov 

zo sveta šoubiznisu. Pekné zamyslenie o rozlúčke so základnou školou 

vám priblíži deviatačka Aďka .V zábavnom kútiku nájdete  tipy na to, 

ako si spestriť daždivé dni a môžete skúsiť aj vylúštiť nejakú tajničku. 

Verím, že sa vám naša ponuka článkov bude páčiť a už teraz sa tešíme  

na stretnutie s vami v budúcom školskom roku.  Hlavne na vaše 

zážitky, ktoré stvárnite do kresieb a básničiek a ponúknete nám ich do 

septembrového čísla. Užite si slniečka, vody, sladkého ničnerobenia, 

všetkého však ,samozrejme, s mierou a opatrnosťou... 

Ďakujeme za priazeň a za celú redakciu vám prajeme ešte raz krásne 

prázdniny. 

Mgr. Mária Popjaková 
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Deň matiek 

Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším 

sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deti na 

celom svete majú dnes príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom či iným darčekom.

Oslava Dňa matiek vo svete 

Väčšinou sa v tento deň prejavuje úcta matke kvetom. V Anglicku napríklad, nechajú deti s 

otcom mamičku spať omnoho dlhšie a sami pripravia raňajky. Veľa rodín pripravuje na Deň 

matiek špeciálny obed alebo zoberú mamu do jej najobľúbenejšej reštaurácie.  

V druhú májovú nedeľu oslavujú Deň matiek aj v jednej zo severných krajín, vo Fínsku. 

V ich jazyku sa označuje ako „äitienpäivä“. Deň matiek bol vo Fínsku ustanovený na konci 

20. rokov minulého storočia a ako oficiálny vlajkový deň v roku 1947. Aj vo Fínsku sú 

tradičný darčekom pre matky kvety a mamičky majú raňajky podávané priamo do postele. 

Počas dňa navštevujú deti svojich starých rodičov, prípadne si pripomenú blízkych návštevou 

cintorína. 

Oslavy dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr výnimkou ako pravidlom. V Latinskej 

Amerike sa oslavuje o niekoľko dní neskôr, napríklad v Argentíne až v septembri.  

V Španielsku a v Portugalsku oslavujú Deň matiek až v decembri. V Škótsku tento sviatok 

pripadá na 26. marca, kedy sú obchody plné darčekov pre mamičky. Ako pri každom sviatku, 

aj pri tomto si dávajú pohľadnice s predtlačou, na ktoré dopisujú rôzne osobné želania. 

Neposielajú si ich, ale dávajú priamo do rúk, aby tak znásobili osobitosť a dôležitosť 

obdarovávanej osoby. 

 

História Dňa matiek  

Na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku 

oslavovali deň matiek už 250 rokov pred narodením Krista. Boli to slávnosti na počesť 

bohyne Rhey - matky všetkých bohov. Trvali zvyčajne tri dni - od 15. do 18 marca. Nemali 

však charakter verejných osláv fenoménu materstva, boli skôr súkromným sviatkom 

pokračovateliek rodu. 

   V 17. storočí začali uznávať tento sviatok v Anglicku. Vtedy v tejto krajine pracovalo veľa 

detí celý deň od rána do večera bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas 

veľkonočného pôstu bola príležitosťou, aby navštívili rodičov a doniesli darčeky im a 

súrodencom. Tú nedeľu začali nazývať "Nedeľou matiek". 

V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. 

storočia. Podiel na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 

1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Lobizmus dám spôsobil, že 

Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek. Prezident Woodrow 

Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický 

národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky 

krajiny na svete.     V našej škole tradičná Májová akadémia patrí tiež našim mamkám. 

 Spracovali: L. Hudá, M. Jurášková, VI.A / zdroj: internet/ 
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Máj je síce mesiac lásky, no pre žiakov je to zároveň 

obdobie plné očakávania. Všetci sa predsa tešíme na 

prázdniny! No počas tohto čakania prežívame možno 

najnáročnejšie obdobie z celého roka – obdobie 

záverečných testov a krúžkovania známok. Možno aj 

preto chceli pani riaditeľka, pani učiteľky aj páni 

učitelia pripraviť pre nás, unavených žiakov a pre 

našich rodičov / hlavne mamky /, deň, kedy by sme sa 

nemuseli učiť a mohli by sme si odpočinúť od 

namáhavých odpovedí či testov. Stalo sa tak 29. mája 

na Májovej akadémii. Tohto roku bolo mottom Májovej 

akadémie téma Rock-u. Po úvodnom príhovore našej 

pani riaditeľky sa začali roztomilé vystúpenia žiakov 

prvého stupňa, potom pokračovali žiaci vyšších 

ročníkov. Videli sme tanečné a spevácke vystúpenia, 

dokonca sa v repertoári vystupujúcich objavila aj 

divadelná scénka. Všetky vystúpenia boli veľmi dobré, 

nenašli sme medzi nimi žiadne, ktoré by sa nám 

nepáčili. 

Všetkým, ktorí na Májovej akadémii vystupovali 

a taktiež aj všetkým učiteľom, ktorí žiakom pomáhali 

pripraviť sa, musíme v mene celej redakcie poďakovať 

za veľmi pekný umelecký zážitok. Takže, ďakujeme.  

 

N. Fedorjaková, VIII. 

Májová akadémia 
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Exkurzia do Dolného Kubína, Jasenovej a Oravského Podzámku 

Dňa 30.4.2015 sme sa my, žiaci 8. ročníka, zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v 

Jasenovej, Dolnom Kubíne a na Oravskom Podzámku . V Jasenovej sme navštívili rodný dom 

Martina Kukučína. V ňom sme sa dozvedeli, ako Martin Kukučín vyrastal a aký bol jeho 

osobný a literárny život. Po prehliadke jeho domu sme sa vybrali na Historický cintorín do 

Dolného Kubína, kde je pochovaný okrem Hviezdoslava aj Janko Matúška a iné osobnosti 

Oravy. Po krátkom rozchode sme navštívili Národné múzeum Pavla Országha Hviezdoslava. 

Tu sme získali komplexný pohľad na život a tvorbu P. O. Hviezdoslava. Pripomenuli sme si 

roky jeho života, ktoré strávil v Námestove, Dolnom Kubíne, ale aj v Prešove. Po obedňajšej 

prestávke sme sa presunuli do Oravského Podzámku, v ktorom sa realizovala dejepisná časť 

exkurzie. Hradom nás sprevádzala milá pani sprievodkyňa, ktorá nám pútavým spôsobom 

priblížila život na hrade od jeho najstarších čias po nedávnu minulosť. Dozvedeli sme sa o 

živote majiteľov hradu a o tom, aké osudy ich postihli. Najviac nás zaujali priestory s 

historickými zbraňami, s dobovým nábytkom a prehliadku umocnila aj figurína s Bielou 

paňou. Po viac ako dvojhodinovej prehliadke sme sa vydali na cestu domov. Domov sme 

prišli vo večerných hodinách unavení, ale obohatení o nové poznatky a zážitky. Už teraz sa 

tešíme na ďalšie exkurzie... 

V. Ivanková, S. Brozmanová, VIII.C 
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Ako vlastne vznikol Deň detí? 

História tohto sviatku siaha do 50-tych rokov 20.storočia. Na Slovensku sa po prvýkrát Deň 

detí oslavoval v roku 1952. Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej 

konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo 

Švajčiarsku ešte v roku 1925. 

Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 

detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii 

viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň 

poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby. 

Neskôr v roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj Medzinárodná demokratická 

federácia žien, Medzinárodné odborové zdraženie učiteľov, či Svetová federácia 

demokratickej mládeže. Nie je úplne jasné, prečo bol vybraný práve 1. jún ako MDD. 

Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách sveta. 

Úplne po prvýkrát vo svete bol Deň detí oslavovaný vo San Franciscu v spomínanom roku 

1925. 

Mladšie deti z našej školy pri príležitosti sviatku detí mali možnosť zažiť v ŠKD zábavné 

popoludnie a my starší sme strávili tento deň na školských výletoch. A na pobavenie vám 

ponúkame niekoľko výrokov malých detí. 

 

Povedali naši malí: /zdroj: internet/ 

Veľmi som sa zľakol, keď nám mamička ochorela, lebo som myslel, že otec nám bude variť. 

Na mamičky sa nezvykne kričať, ony sú osožné. 

 

Babička je tlstá preto, lebo je plná lásky. 

Čím je človek starší, tým sú jeho zuby drahšie. 

Keď babku bolia zuby, jednoducho ich dá do pohára. 

Raz som bola tak chorá, že som mala 40-kilovú horúčku. 

 

Švajčiarske kravy sa  využívajú v prvom rade na výrobu čokolády. 

Obyvatelia Sardínie sa volajú sardinky. 

 

Keď sa mi narodil braček, dali ho do akumulátora. 

Motýľ je taký hmyz, ktorý patrí do čeľade helikoptérovitých.    Spracoval: M.Sopko, VI.A 
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Deň otcov 

Sviatok všetkých otcov má podľa niektorých zdrojov poriadne dlhú tradíciu (asi 4000 rokov). 

Niektorí ľudia si však myslia, že tento sviatok je pomerne krátky... Známou iniciátorkou tohto 

nádherného a láskyplného sviatku bola  Sonori Louise Smart Dodd (1882-1978). Matka jej 

zomrela pri pôrode jej súrodenca, a tak všetka starostlivosť o deti zostala v rukách otca 

Williama Smart, veterána občianskej vojny. 

Aj my by sme nemali zabúdať na našich ockov a starých ockov, pretože ocko je ten, kto si 

s nami zahrá futbal, ten, kto opraví pokazený kvapkajúci  vodovod a v neposlednom rade ocko 

je ten, kto nám dá otcovskú radu a spolu s mamou veľkú lásku a istotu v neistote. 

A aký darček by našich ockov potešil? Najlepšia je tvorba vlastného darčeka, ktorý sami 

vytvoríme, napríklad kožený náramok, ktorý môže váš ocko nosiť na ruke a vždy myslieť na 

svoju malú, milú ratolesť. Ďalšou možnosťou na darček pre ocka je jednoduchý vankúšik 

s nápisom: Ľúbim ťa, ocko... alebo uterák s nápisom: Najlepší ocko... . Ocka však môžete 

pozvať aj do kina alebo urobiť mu s mamičkou jeho obľúbené jedlo. Tipy boli dané a nech sa 

páči, vyberte si, ktorý najlepšie vystihuje vzťah medzi vami a vaším ockom. Najkrajším 

darčekom bude určite to, že budete aspoň v tento deň ocka (samozrejme aj mamku) na 

slovíčko počúvať a necháte ho v pokoji dopozerať futbal v telke . 

 

Máme slávnych tatkov! 
 

Jednotkou by bol pre každého z vás ten váš tatko, lebo jemu sa nikto nevyrovná.... 

Pozrime si tatkov, ktorých nám ponúkajú naše médiá. 

Rebríček si môžete zostaviť aj vy, ja som pre vás vybrala týchto tatkov: 

 

 

 

Tak toto ste nečakali... Alebo skôr áno? 

Do nášho rebríčka patrí slávny Brad 

Pitt... 

Jedným zo slovenských tatkov spevákov 

je Richard Müller. 

 

„Multitatko“ v slovenskom šoubiznise, spomínaný každý 

týždeň, je slávny Boris 

Kollár  

 

Futbalová hviezda 

s kariériou modela je 

David Beckham. 

 

Jana Vysočanová, VIII.C 
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Dňa 12. júna 2015 vedenie našej základnej školy v spolupráci s Rodičovskou 

radou, Krajským riaditeľstvom Policajného zboru a Slovenským Červeným 

krížom v Prešove zorganizovalo športové dopoludnie. Toto podujatie sa konalo 

pri príležitosti Dňa otcov. Zúčastnili sa ho nielen ockovia, dedkovia, ale aj 

ostatní rodinní príslušníci a spoločne sa zabávali pri rôznych športových 

aktivitách. Po slávnostnom otvorení  na školskom ihrisku sa žiaci rozdelili na 

rôzne skupiny, v ktorých medzi sebou súťažili o prvé miesto vo viacerých 

športových disciplínach. Potom sa konal futbalový zápas- ockovia verzus deti- 

a na konci tohto podujatia sa vyhodnotili jednotlivé skupiny.  Odmenou pre 

víťazov nebol iba dobrý pocit z výhry, ale aj sladké občerstvenie v školskom 

bufete, ktorý bol samozrejme k dispozícii aj porazeným. Takí vlastne ani neboli, 

pretože na konci tejto udalosti všetci odchádzali s úsmevom domov. Úsmev na  

tvárach všetkých svedčil o tom, že vlastne nikto neprehral. 

Ďakujeme našej pani riaditeľke a našim vyučujúcim telesnej výchovy za super 

deň!  

 

 

 

 

N.Fedorjaková, VIII.B 

 

 

 

 

 

 Šport nás spája  
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Exkurzia do Liptovského MikuLáša 
  
 

Vyučovanie nepredstavuje len stereotypné sedenie v triede a pozeranie do kníh. 

Poznáme aj iné metódy vyučovania. Jednou z nich je aj exkurzia.  

V piatok 22.5.2015 som sa  mohol zúčastniť  poznávacieho zájazdu do 

Liptovského Mikuláša. Mal som možnosť ísť do Múzea Janka Kráľa a dozvedieť 

sa mnoho zaujímavých informácií. Boli to informácie o Liptovskej župe a 

Jurajovi Jánošíkovi. Všetko vyzeralo veľmi reálne. Hoci som nemohol vidieť veci 

z daného obdobia, vzbudilo to vo mne historickú predstavivosť. Takisto som 

navštívil bývalé sídlo spolku Tatrín. Evanjelická fara dýchala starobou a 

históriou. Samozrejme, moja zbierka vedomostí sa rozrástla o ďalšie informácie 

o štúrovcoch.  

Bola to veľmi zaujímavá exkurzia, na ktorej  som sa dozvedel veľa zaujímavých 

faktov a ďakujem každému (hlavne pani učiteľkám slovenského jazyka), kto sa 

podieľal na jej organizovaní.                                                    

                   

                                                                                                                                 

                                            Richard Klimko /7.C/ 
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Pár slov na záver cesty od deviatakov ... 

 

A je to tu! Už sme deviataci! Ani sme sa nenazdali a už končíme 

základnú školu. Ten čas naozaj veľmi rýchlo ubehol!  

V mysli sa mi vynárajú spomienky na to, keď sme prvýkrát kráčali cez 

prah tejto školy. Ešte nedávno sme nastupovali do prvého ročníka 

trochu  neistí a ustráchaní. Postupne sme sa učili čítať, písať 

a počítať... Tých deväť rokov predstavovalo časť nášho života, ktorá 

v nás zanechala hlboké stopy. Táto škola nás postupne, od detí až 

doteraz, pripravovala na život. Naučili sme sa učiť sa. Naučili sme sa 

nielen veci z gramatiky a literatúry, z matematiky, niečo zo sveta, 

z histórie, z chémie či fyziky, ale naučili sme sa pomôcť kamarátom, 

premôcť sám seba, rešpektovať dospelých, začali sme sa učiť žiť 

ľudský život... Častokrát sme možno nechápali, prečo sa toho tak veľa 

učíme, no v budúcnosti na to dostaneme odpoveď... 

Na tejto škole sme mali možnosť stretnúť množstvo skvelých ľudí – 

spolužiakov, kamarátov a v neposlednom rade však najmä učiteľov. Im 

by som chcela za všetkých mojich spolužiakov povedať jedno veľké 

ĎAKUJEM. Ďakujem za prvé písmenká a čiarky, za pohladenie ako od 

mamky, za dobré rady a povzbudivé slová. 

 Pomaly sa končí časť nášho života a začína sa zase iná. S detskou 

dušičkou opúšťame  známe priestory, známe tváre, opúšťame našu 

základnú školu a poberáme sa na stredné školy. Veríme, že nás aj 

tieto školy budú naďalej sprevádzať tým správnym smerom. No na 

našu školu – ZŠ Kúpeľnú 2 v Prešove, na kamarátov a učiteľov nikdy 

nezabudneme.  

„Neplač, ak niečo skončí. Buď šťastný, že si niečo krásne zažil.“ 

 

 
 

 

 Adriána Kazimírová,   9.A 
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• English language:  

..... FOR   MOM... 

 

M - O - T - H - E - R 

 

"M" is for the million things she gave me, 

"O" means only that she's growing old, 

"T" is for the tears she shed to save me, 

"H" is for her heart of purest gold; 

"E" is for her eyes, with love-light shining, 

"R" means right, and right she'll always be, 

Put them all together, they spell  

"MOTHER," 

A word that means the world to me. 

.....SUMMER   HOLIDAY ...  
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N.B.  There are no spaces between words. 

Across Down 

   

    2.   protect your eyes 

    6.   special seat for the sun 

    7.   two-piece swimsuit 

    8.   along the sea 

   11.  eaten a lot in summer 

   12.  your skin goes brown 

  

    1.   it shines a lot in summer 

    3.   protects your skin 

    4.   popular summer sport 

    5.   children make castles with   

this 

    9.   open shoes 

   10.  place for swimming and 

water sports 
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.....ON THE DAY OF THE CHILDRENS... 

Across 
2. The day before Saturday 

7. The day before Wednesday 

8. The fourth month 

9.The month when we celebrate Father's Day 

10. Last day of the week 

13. The only month that ends with H 

14. The seventh month 

15. The month with just 3 letters 

16. The ninth month 

17. First day of the week 

Down 
1. The first month of the year 

2. The month with the fewest days 

3. The month with Halloween 

4. The middle day of the week 

5. The day before Friday 

6. The eighth month 

11. The last month of the year 

12. The month for America's Thanksgiving 

13. The day after Sunday 
14 



TAJNIČKY  

.... K DŇU DETÍ...  

 

 

.... K PRÁZDNINÁM... /pocvičte sa v jazyku našich susedov/ 

 

 

 

 

 

 

   

   Pripravila :   Petra Amrichová 8.C  
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Počas prázdnin je veľa možností, ako stráviť voľný čas zábavne. Napríklad ísť na dovolenku 

k moru, na výlet do prírody, do hôr, na kúpalisko, atď. No občas sa stáva, že je vonku zlé 

počasie, prší alebo sa vám už nechce ísť von. Ak ste aspoň trochu kreatívni, tu je pár tipov na 

to, ako sa zabaviť a vyrobiť si zaujímavé výtvory. 

 

Mušľoví medvedíkovia 

 

                                                                                  Fotka zdobená mušľami 

 

 

 

           

           

 

 

 

Čo robiť cez prázdniny ? 

Na vrch väčšej mušle /telo medvedíka/  nalepíme menšiu 
mušľu pomocou tavnej pištole /hlava medvedíka/. Na 
hlavu po bokoch nalepíme 2 menšie mušle /uši/. Na 
spodnú časť tela, najväčšia mušľa, nalepím tavnou 
pištoľou aj nohy – 2 menšie mušle. Na hlavu namaľujeme 
čiernou akrylovou farbou medvedíkovi oči a nos. 

Ak máte nejakú peknú fotku z dovolenky, môžete si ju 
dozdobiť mušľami, ktoré Vám budú pripomínať 

more.  

Fotku si založíme do obyčajného rámu. Na okraj rámu 
budeme postupne vedľa seba lepiť mušle, lastúry 
a pod.  tavnou pištoľou. 

Soľ do kúpeľa 

Do igelitového vrecka si dáme soľ a asi 1 malú 
lyžičku potravinárskej farby (napr. modrá). 
Pridáme pár kvapiek esenciálneho oleja. 
Poriadne premiešame a sypeme do ozdobných 
fliaš. Môžeme do fliaš vrstviť aj rôzne farby soli. 

Adriána Kazimírová, 9.A 
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   Na časopise pracovali:  

5.D Anna Kurucová  

6.A Miroslava Jurašková   

6.A Lívia Hudá  

6.A Martin Sopko  

7.A Barbora Hofierková  

7.A Radka Karpiaková  

8.B Natália Fedorjaková   

8.C Petra Amrichová   

8.C Lucia Kurucová  

8.C Jana Vysočanová  

9.A Adriana Kazimírová 

 

 

Mgr. Mária Popjaková 

Mgr.Miriama Kaščáková 


