
 

 

 

 

 



 

Profesijné poradenstvo 

 

 

                 Moderná spoločnosť, ekonomika a technika, osobitne nové informačno-komunikačné technológie v 21. 

storočí priniesli nevídané zmeny. Mení sa celý charakter profesijného života a budovania kariéry. Staré povolania 

zanikajú, nové vznikajú. Na Slovensko prichádzajú investori a hľadajú zamestnancov pre pozície, o ktorých mnohí 

naši pracovníci v živote ani nepočuli. Niektoré povolania, na ktoré sa žiaci pripravovali, nemajú na trhu práce 

uplatnenie. Ak chce uchádzač o zamestnanie zvýšiť svoje uplatnenie na trhu práce, musí rozšíriť svoje ponuky. 

Predpokladá sa, že človek bude musieť zmeniť nielen zamestnanie, miesto výkonu práce, ale aj svoje povolanie 

možno aj niekoľkokrát počas svojho života. Komerčné firmy veľmi rýchlo pochopili, že k udržaniu 

konkurencieschopnosti v trhovom mechanizme je nutné, aby ich zamestnanci a samozrejme vedúci pracovníci vedeli 

čo najefektívnejšie získavať dostatok kvalitných informácií.  Informácie následne správne analyzovať,  vhodne ich  

použiť pre rozvoj vlastnej spoločnosti na komunikáciu s okolím. Takto to funguje i v praktickom živote. Škola 

nemôže zostávať bokom, musí žiakov na prax pripraviť. Trh práce, s ním súvisiace požiadavky na zamestnancov sa 

menia veľmi dynamicky, preto je potrebné pozmeniť systém vzdelávania tak, aby žiaci získali počas štúdia dostatočné 

množstvo poznatkov v príslušnom odbore, ale aj to, aby boli schopní priebežne doplňovať svoje vedomosti a 

zručnosti, zvykli si vzdelávať sa celý život. Pri rozhodovaní o voľbe povolania pomáhajú žiakom počítačové 

programy Sprievodca svetom povolaní, Svet práce. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka vypracovali motivačný 

dotazník, dotazník Semafor, zameraný na orientáciu v hodnotách, ktoré ovplyvňujú voľbu povolania. Deviataci 

pracovali s programom Sprievodca svetom povolaní (SSP), ktorý poskytuje informácie o viac ako 650 povolaniach 

formou textových informácií, fotografií a zvukových záznamov, ponúka niekoľko spôsobov, ako si vybrať 

najvhodnejšie povolanie - podľa záujmov, zručností a ďalších výberových kritérií, umožňuje získať informácie a 

užitočné návody o tom, ako úspešne vstúpiť na trh práce. Na našej škole boli deviatakom poskytnuté informácie 

zástupcami stredných škôl o odboroch, štúdiu na SOŠ obchodu a služieb, Súkromnej OA, SUŠ, SOŠ dopravnej, SOŠ 

veterinárnej, SOŠ filmovej, SPŠ strojníckej, Súkromnej SOŠ. S rodičmi si prezreli priestory SOŠ zdravotnej, SOU 

internátneho  na Masarykovej ulici. V novembri triedy 9.A a 9.B navštívili veľtrh vzdelávania, kariéry a inovácií 

s názvom PRO EDUCO 2011 v Dome Techniky v Košiciach. Počas dní otvorených dverí si mali možnosť žiaci  8.a 9. 

ročníka prezrieť priestory, získať informácie o štúdiu na týchto školách: Odborné učilište internátne, Spojená škola - 

SOŠ technická, GJAR, SOŠ Košická, SPŠ elektrotechnická. Na aktíve rodičov a žiakov 8. a 9.ročníka zástupcovia 

škôl: HA, SOŠ podnikania, Súkromnej OA, Súkromnej HA ESO, SPŠ stavebnej, Strednej zdravotníckej školy, 

Súkromnej SOŠ Pod Kalváriou, OA, SOŠ technickej ul. Volgogradská, poskytli informácie o svojich školách, 

študijných programoch. Priebežne usmerňujeme žiakov k sledovaniu aktualít na stránkach: www.svsmi.sk, 

www.povolania.sk, www.povolania.eu, www.istp.sk, www.eures.sk, www.pozicie.sk. 

     Proces rozhodovania a voľby štúdia, je mnohokrát sprevádzaný rozpormi, konfliktami a protirečeniami 

medzi vlastnou voľbou odboru a želaním rodiča, osobnými predpokladmi na zvolené štúdium a  medzi atraktívnosťou 

školy a budúceho povolania.  Obdobie, v ktorom sú žiaci pred prvou svojou smerovou voľbou, patrí medzi 

najdôležitejšie. Nájsť si vhodné povolanie, uplatnenie, je pre každého človeka podmienkou životnej spokojnosti. Byť 

úspešný pri voľbe povolania a štúdia znamená nájsť pre človeka vzdelanie či zamestnanie, v ktorom môže realizovať 

a uskutočňovať svoje záujmy.  

Nie je dôležité, aké rozhodnutia ste  urobili, ale dôvody vášho rozhodnutia! 

        Mgr. M. Šoltésová - vých. poradca 

 

 

 

 



 

KARNEVAL 

 

         Do nového roku 2012 sme vykročili veselo. Hneď v piatok 13.1.2012 sa na chodbe 

našej školy len tak hemžilo rôznymi postavičkami z rozprávok. Začínal sa karneval. Pán 

Ľubo Hreha nám spieval a hral do tanca. Veľmi sme sa zabávali spolu s našimi pani 

učiteľkami. Všetky kostými boli krásne, takže v súťaži o najkrajšiu masku sme vyhrali 

všetci. Pozrite si aspoň niektoré fotografie.                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

               

 

          

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          

 

 

                                                                                                                

 

                      

 



                          

Zápis do 1.ročníka 

 

       Pre budúcich prvákov bol 16.január 2012 výnimočný. Niesol sa v znamení  

rozprávky, podľa ktorej mali budúci prváčikovia vyriešiť niekoľko zaujímavých 

úloh. V rozprávke účinkovali i dvorné dámy z piateho ročníka a samozrejme aj pán 

kráľ, ktorý pasoval deti po vyriešení úloh na budúcich prvákov. 

      Terajší prváci  im ukázali, že v škole si užijú aj veľa zábavy. Nálada bola 

úžasná. Veríme, že budúcim prvákom sa bude na našej škole dariť.    

 

                                                                                Mgr. Marcela  Tverdíková 

              

 

 

                           

     

         

 

 

 

                     

 

 

  

                       

                                                              

 

 

   

 

 

 

 



 

 

N A Š E   Ú S P E C H Y 

 

 

                          
 

Dňa 22.12.2011 – Vianočný turnaj – 1.ročník: 

 Stolný tenis - dievčatá: 1.miesto – Diana Vajdová, VIII.B 

                                              2.miesto – Zuzana Urbanová, VIII.B  

                            - chlapci:   1.miesto – Daniel Sedlák, IX.B 

                                              2.miesto – Marián Radvanský, VII.A 

                                              3.miesto – Martin Kozelka, IX.A 

 

        Tenis:                            1.miesto – Richard Bync, VIII.A 

                                              2.miesto – Alexandra Kobulská, IX.A 

                                              3.miesto – Ema Macková, IX.A 

 

       Florbal  -  dievčatá:      1.miesto – 6. a 9.ročník 

                                             2.miesto – 7.ročník  

                                             3.miesto – 8.ročník 

 

                     -  chlapci:        1.miesto – 9.ročník 

                                             2.miesto – 8.ročník 

                                             3.miesto – 7.ročník 

 

       Dňa  2.2.2012 – Stolný tenis – oblastné kolo – ZŠ Sibírska 

       Našu školu reprezentovali dievčatá: V. Hrehová, E.Macková – IX.A 

                                                                D.Vajdová, K.Kacvinská – VIII.B 

      Umiestnili sa na peknom 4.mieste. 

      Chlapci – M.Radvanský, G.Dzugas – VII.roč. a  M.Kozelka, D.Sedlák – IX.roč. 

      skončili na 14.mieste.  

 

      Dňa 14.2. 2012 -  Basketbal – oblastné kolo : 

Chlapci – 5.miesto, dievčatá – 4.miesto              

 



Dňa 17.2.2012 – Volejbal dievčat - oblastné kolo: 

Dievčatá pod vedením Mgr. R.Kubánku v zložení V.Hrehová, A.Kohániová, 

G.Oľhová, P.Floreková,  Z.Urbanová,  A.Verešpejová, L.Kalná ,  Ľ.Vypušťáková   

suverénne zvíťazili v turnaji bez straty jediného setu a postúpili  do marcového 

krajského kola. 

      Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že pri troche športového šťastia sa 

      im podarí  postúpiť aj na Majstrovstvá Slovenska. 

  

 

   

                      

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
   Dňa 20.2.2012 sa na našej škole uskutočnil 1.ročník florbalového turnaja o Pohár 

Viceprimátora   města  Prešov. Chlapci skončili na 2.mieste. 

Dňa 22.2,2012 – oblastné kolo v hádzanárskej hale – hádzaná chlapci – 5.miesto.                      

Zapojili sme sa aj do bowlingovej ligy – 1.kolo dňa 24.2.2012 : 

Chlapci – 2.miesto, dievčatá – 3.miesto. 

                                                                                            Mgr. Radoslav  Kubánka 

                                                                                                                       

   Floorbalový turnaj 

 

          Dňa 23.2.2012 sa  na našej škole konal floorbalový turnaj. Keď sme prišli  do školy, hneď 

sme sa obliekali do športového oblečenia. V telocvični sme boli  prví, ale ani sme sa 

nenazdali, prišli aj druháci. Nastúpili sme do šiestich radov zoradení od 2.A až  po 4.B. Pani 

učiteľka vybrala družstvá, ktoré budú hrať. Prvý zápas hrali proti sebe tretiaci. 3.A bola lepšia. 

V zápase sme síce nevideli žiadne góly, ale na nájazdoch padli hneď dva. Ďalší zápas, ktorý 

skončil remízou, hrali druháci. Tretí zápas sme hrali my zo štvrtej A proti štvrtej B. Vyhrali 

béčkari, ale ďalší zápas proti tretej A sme vyhrali my. Skóre bolo 2:0 pre nás. Po skončení turnaja 

bolo vyhodnocovanie. Na stupňoch víťazov boli žiaci z 3.A, 4.B a 4.A. Na treťom mieste sa 

umiestnila 3. A, na druhom mieste 4.B a prví sme boli my zo štvrtej A. Víťazstvo nám urobilo 

radosť a navyše to bola super zábava. 

                                                                                                

Jakub Kolesár 4. A                                   

    

                                      

                                                                                                      

 

 

                              

                                                                                                                             

 

 

 

 



Lyžiarsky výcvik 

 

V termíne od 12.3. – 16.3.2012  sa  konal  lyžiarsky  výcvik, na ktorom sa 

zúčastnilo 38 žiakov siedmych a ôsmych ročníkov. Vedúci kurzu bol pán učiteľ  

R.Kubánka,  inštruktori  pani  učiteľka  O.Siskovičová  a pán  učiteľ Ľ.Kaminský. 

Žiaci  boli  rozdelení  do  troch  družstiev  podľa  lyžiarskych schopností. Vďaka  

šikovnosti  a snaženia aj  skupina žiakov, ktorí prvýkrát 

stáli  na lyžiach, sa  dokázali už  po dvoch dňoch vyviezť lanovkou na Štart 

a zlyžovať svah.  

Posledný deň sa uskutočnila na svahu jazda zručnosti  podľa skupín.  

   V 1.skupine pokročilých sa na 1.mieste umiestnil Adam Hnat, 2.miesto obsadil 

Richard Bync a 3.miesto získal Jakub Priščák. 

  V 2. skupine mierne pokročilých 1. miesto získal Kamil Farkaš, na 2 mieste 

skončil Radoslaw Dawid Gorecki a na 3.mieste sa umiestnil Samuel Griger. 

  V 3. skupine začiatočníkov získal 1.miesto Juraj Zahornacký, na 2.mieste 

skončil Jozef Ondrej a 3.miesto obsadila Ľudmila Vypušťáková. 

 

 Spýtali  sme sa našich lyžiarov: 

 

1. Čo sa vám páčilo na lyžiarskom výcviku? 

    - lyžovanie, super zjazdovky, oddych od školy, pekné prostredie, lanovky,              

výlet  na  Skalnaté pleso, plné svahy ľudí, super atmosféra a nálada, krásne Tatry, 

počasie, super učitelia. 

2. Čo vám dal tento lyžiarsky výcvik? 

   - zdokonalili sme sa v lyžovaní, niektorí sa naučili stáť na lyžiach a spustiť sa dolu 

svahom, krásne pocity  z  jazdy lanovkou, zážitky, na ktoré nezabudneme, nových 

kamarátov 

3. Váš najkrajší zážitok? 

   - prvá jazda v živote lanovkou na Skalnaté pleso, kde mnohí z nás ešte neboli, 

nádherný pohľad na celé Tatry, prvá jazda strmým svahom bez pádu, video -  skoky 

na lyžiach, týždeň s kamarátmi. 

4. Akou známkou hodnotíte tento lyžiarsky výcvik? 

   - väčšina  hodnotí výcvik známkou  - výborný (1). 

 



Ponúkame vám niekoľko zaujímavých záberov:         

 

    

     

 

      

                                              

                         

 

 

 

 

 



Máte radi prírodu? 

 

Lukáš Popadič, žiak 4.A triedy, napísal o miestach, ktoré navštívil s turistickým 

krúžkom : 

„Najradšej chodím do prírody,  hlavne  do  hôr a  roklín. Moje najdlhšie túry sú: 

Oblík v Slánskych vrchoch, Suchá Belá v Slovenskom raji  a   Popradské pleso. 

Na Kláštorisku v Slovenskom raji som videl prácu archeológov, ktorí obnovujú 

kláštor. Minulý rok som prešiel 72 km. 

V prírode som počul veľa vtákov, napríklad kuvika, ďatľa a potôčik, ktorý žblnkal 

v lese. Rád si zbieram listy, bukvice a žalude. Videl som stopy zajaca, lasice a 

srnky. V lete rád chodím na huby. Bol som vo viacerých jaskyniach, napríklad 

vo Važeckej jaskyni a Belianskej jaskyni. 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKOBURZA 

Dňa 9. 2. 2012 o 14.00 hod. sa vo vestibule našej školy uskutočnila prvá Ekoburza.  

48 žiakov predávalo rôzne predmety, módne a športové doplnky, vlastné výrobky, 

hračky, knihy, ktoré už nepotrebovali. Tešili sa z predaja a zároveň urobili radosť 

iným.  

 S nadšením si vyskúšali úlohu predavačov, pretože v dnešnej dobe nie je problém 

niečo vyrobiť, ale predať.  

 

                                                                   Mgr. J.Pruchnerovičová, Mgr. M.Šoltésová 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



                   

Vyhodnotenie súťaže O najkrajší valentínsky pozdrav 2012 

     Dňa 14. 2. 2012 sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže O najkrajší valentínsky 

pozdrav. Na našej škole má súťaž veľkú tradíciu, a tak sa do nej aj v tomto roku zapojilo veľa detí. 

Porota sa zhostila neľahkej úlohy – vyhodnotiť zo 105-tich pozdravov tie naj. Krásne dielka 

vznikli rukami žiakov nielen kreslením, maľovaním, ale i šitím, lepením... 

     Vecné darčeky získalo 22 ocenených žiakov:  

1. Michaela Poráčová- 1.A                   12. Martinka Tchurová-4.B 

2. Emmka Raková- 1.B                          13. Jakub Púchovský-4.B 

3. Milan Chovanec- 1.B                        14. Laura Rinďová-5.A 

4. Kvetka Kolesárová- 1.B                    15. Katarína Fabianová-5.B 

5. Oliver Leferovič- 2.A                         16. Mária-Magdaléna Petrová-5.B 

6. Nikola Chovancová- 2.A                   17. Roman Petik-5.C 

7. Sára Rinďová- 2.B                              18. Simona Rusiňáková-6.A 

8. Anetka Mikulová- 3.A                       19. Simona Pániková-7.B 

9.  Sandra Semanická- 3.B                     20. Ivana Rusiňáková-7.B      

10. Dominik Makula- 3.C                          21. Ine Minarčíková-8.A  

11 .Dominika Cajgovičová- 4.A               22.Patrícia Brejová-9.B 

                 Peniaze na zakúpenie cien poskytla rodičovská rada. Všetkým, ktorí sa podieľali 

a zúčastnili súťaže, patrí poďakovanie. Veríme, že sa pri tvorivej činnosti k valentínskemu sviatku 

stretneme aj v budúcom roku. 

Mgr. Jana  Pruchnerovičová 

 

 

 



Výtvarná súťaž „Voda – súčasť nášho každodenného života“ 

 

Dňa 14.2.2012 sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Voda – súčasť nášho 

každodenného života“.  Do Bratislavy sme zaslali práce žiakov: P. Brejovej 9.B, Ľ. Vajčovca 

7.B, N. Pánikovej 7.B, D. Cicoňovej 5.B, S. Pánikovej 7.B, A. Fečovej 5.B, K. Šlosárovej 7.B, 

N. Uličnej 5.B, M. Petrovej 5.B a S. Šlosárovej 5.B. 

Výtvarné práce sme zamerali na stvárnenie vody, ktorej hodnotu si ani neuvedomujeme, pretože 

ju máme vždy. Obrázky zobrazovali používanie vody na umývanie, vody, ktorá je vynikajúci 

a zdravý nápoj, čo sa deje s použitou vodou a čo môžeme urobiť pre to, aby sme mali zdravú, čistú 

pitnú vodu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Mladý dizajn talent – výtvarná súťaž 

      

     CreativeDesignGallery – Galéria architektúry a dizajnu v Prešove, spoločnosť ARCHIMA 

s.r.o. – architektonický ateliér v Prešove a A-SICE – architektonicko- stavebné informačné 

centrum v Prešove vyhlásili prvý ročník súťaže na tému „Kváder je pekný.“ 

     O voľnú výtvarnú úpravu kvádra so zámerom skrášlenia a vytvorenia jeho nového dizajnu sa 

pokúsili aj naši žiaci pod vedením p. uč. Pruchnerovičovej.  Do súťaže sme 5. 3. 2012 zaslali 7 

prác: 

Interaktívny kváder, autorky Tatiana Kupková a Ema Macková z 9.A,  

Himaláje, autorky Nikola Demčáková a Natália Krajňáková z 9.B, 

Mesto budúcnosti, autori Dominik Červenko a Daniel Sedlák z 9.B, 

Trón pre vládcu, autori Boris Kočiško a Samuel Griger zo 7.B, 

Otvárací domček pre bábiku, autorka Martinka Lipáková z 5.B, 

Zdenkin – Rubik kváder, autorka Zdenka Valkučáková z 5.B, 

Mobil, autorka Mária Magdaléna Petrová z 5.B triedy. 

     Súťaž žiakov zaujala, pretože podporuje kreatívne myslenie žiakov v oblasti umenia a dizajnu. 

Zároveň sa žiaci podieľali na spracovaní odpadu – rôznych krabíc s následným funkčným 

využitím. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zber papiera 
 
Dňa 31.1.2012 bol ukončený zber papiera. Do súťaže sa zapojili takmer všetky 
triedy, ktoré nazbierali spolu 6422 kg papiera. 
 
Vyhodnotenie  súťaže 
 
Najlepší jednotlivci: 
 
l. M. Hudák, 4.Bk, 4.1] - 1125 kg 
2. M. Mrúz, 6.A  -         579 kg 
3. N.Volková,5.A -       496 kg 
4. K.Uličná,3.B -        440 kg 
5. M. Lipáková.,5.B -     364 kg 
 
Najlepšie triedy: 
 
l. miesto - 4.B - 1470 kg 
2.miesto - 6.A - 6tt(r kg 
3.miesto - 2.B - 677 kg 
4.miesto - 5.A – 672 kg 
5.miesto - 3.B - 592 kg 
 
Úspešným jednotlivcom aj triedam  srdečne blahoželáme a veríme, že budú  ai v 
budúcnosti 
Pokračovať v zbere  papiera. 
 
Mgr. Jana Pilarčíková, Mgr.Zlata Koščová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠE TALENTY 

                                                                       

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                Zima                                                        Jar v básni 

Chladný vánok nežne pohladí nás,                     Keď sme sa nemohli 

Pani Zima                                                           dočkať jari, 

navštívila nás zas.                                               tak sme sa na ňu hrali.               

Slniečko zubaté mračnami prikryté,                  A keby neprišla?                    

vstávať sa mu nechcelo,                                     Toho sme sa najviac báli.              

radšej si dlhšie prispalo.                                     Je tu jar              

Mrazivé zrkadlá rieky,                                       ako Boží dar.                                                                                                                        

zdalo by sa, že sa zatvorili                                 Každý  človek          

na celé veky.                                                       má svoj rozmar.              

Pokrývka nás bielou čistotou teší,                     Všetkým vám to               

pozrime sa, veď to krásne sneží!                        poviem jasne:              

Aká radosť v detských tváričkách,                     Chcem vsunúť svoju           

akoby anjelici vznášali sa  na krídlach.              lásku  do tej básne.                               

Tie ľahučké vločky pošteklia nás                       Jarné kvety spievajú             

na nose,  svoje hymny-     

chráňme si nôžky,                                              -teším sa z jari s nimi. 

aby sa netrápili                                                   Teraz som tu 

bosé.                                                                    s jarou sám, 

Obrázky ako maľované z okien                          na veľkého básnika    

sú také čarovné,                                                  sa hrám. 

že sa cítime ako v rozprávkovom sne.                Na jari je krásne, 

                                                                            že  ju vkladám                   

                                                                            do básne. 

 Ivana Gobanová, IX.B                                   

                                                                                    Patrik Zahurák, IX.B 



Stretnutie so srnkou 

 

        Matúš s otcom sa vracali autom  domov z návštevy.  

Všade bola tma. Ani les nebolo vidno. Všetko bolo čierne a tiché ako v sude. Žiadne 

autá nejazdili. Jediné svetlo na ceste bolo z jeho svetiel na aute. A neskôr, tesne pred 

dedinou, zbadal srnku. Reflexne rýchlo zabrzdil. Veľmi sa zľakol, veď srnka mu môže 

skočiť na auto! Matúš na ňu zatrúbil a srnka rýchlo utiekla preč. No otec si nebol až 

taký istý. Poradil mu: „Zatrúb, lebo tam ešte môže stáť.“ Tak zatrúbil. A neskôr počuli 

dupot jej kopýt v tráve. Mala šťastie. Ak by nezatrúbil, tak by to bola katastrofa. 

Vydýchol si,  pokračoval ďalej a obzeral sa, či nezbadá ďalšiu srnku.  

 Doma o tom všetkým porozprával. 

                                                                                        Filip Kivader, VI.B 

                                              

              

 

 

 

 

                    Príroda 

    Niet lepšieho lieku, ako je príroda.       

   Ona srdce zlomené znovu spojí,                                      

 bolesť na duši vrúcnym objatím zahojí. 

 Ona modlitbičky tvoje vyslyší.  

 Slzy z tváre rýchlo pominú, 

 ak si nájdeš na tichý raj hodinu. 

 Vtáčiky, šum lístia i zelený koberec  

 pod nohami, vietor vo vlasoch, 

 keď bežíš dolu zelenými lúkami. 

 Melódia v ušiach tvojich znie, 

 nepomyslíš už viac na trápenie.  

 

Tímea  Mockovčiaková, VIII.A  

 

 



                                                       

 

          Hviezdoslavov Kubín 

 

      Dňa 13.3.2012 v priestoroch školskej knižnice si zmeralo sily v školskom kole 

celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín  16 nádejných recitátorov z 2.- 

4.ročníka,  ktorí sú zaradení do 1. kategórie.                                            

Dňa 9.3.2012 prebiehalo školské kolo v prednese poézie a prózy žiakov 5. - 9. 

ročníka. Zmerať sily si prišlo 17 recitátorov rozdelených  do dvoch kategórií: 

 

2.kategória  - 5.roč. až 7.roč. 

3.kategória  - 8.roč. a 9.roč. 

 

Vyhodnotenie prednesu poézie:  

 

1. kategória – 1.miesto:  Jakub Kolesár,4.A 

                        2.miesto:  Matej Gazdič, 2.A 

                        3.miesto:  Dominika Cajgovičová, IV.A 

                                          Sára Rinďová, II.B 

Prednes  prózy: 

  

1. kategória – 1.miesto:  neudelené 

                        2.miesto:  Martina Tchurová, IV.B 

                        3.miesto:  Sandra Semanická, III.B 

 

 

                



                    

Vyhodnotenie prednesu poézie: 

2. kategória – 1. miesto: Táňa Tinková, VI.A 

                        2. miesto: Laura Rinďová, V.A 

                        3. miesto: Andrea Šoltésová, V.A 

 

3. kategória – 1. miesto: Lívia Dreveňáková, VIII.A 

                        2. miesto: Ine Minarčíková, VIII.A 

                        3. miesto: neudelené 

 

Vyhodnotenie prednesu prózy: 

 

2. kategória – 1. miesto:  Katarína  Šlosárová, VII.B 

                        2. miesto:  Andrea Šlosárová, V.B 

                        3. miesto:  Jozef Sedlák, VI.A  

 

3. kategória - 1. miesto: Ivana Gobanová, IX.B 

                        2. a 3. miesto neudelené    

 

             

 

                

 

 

 



 

Hviezdoslavov Kubín 

     Dňa  26. marca 2012  sa  uskutočnilo regionálne  kolo v  prednese  poézie a  prózy. Súťaž  

prebiehla  na  ZŠ  Kúpená. Našu  školu  reprezentovali  víťazky  školského  kola Katarína 

Šlosárová zo VII.B triedy prednesom prózy  a Tatiana Tinková zo VI.A triedy prednesom 

poézie. V  každej  kategórii  bolo  vyše  20  súťažiacich, takže konkurencia bola veľká. 

        S  radosťou   oznamujeme,  že  Tatiana Tinková   sa  umiestnila  na  peknom 3. mieste.  

Táňa, srdečne  blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj  v budúcnosti .      

 

 

                        

                                                         Niekoľko úvah o šťastí 

Najväčším šťastím  človeka je zdravie. Keď je zdravý, má dostatočný dôvod byť šťastný. 

                                                                                                               Natália Straková, VIII.A 

Podľa mňa je skutočným šťastím každý deň prežitý v kruhu rodiny, s priateľmi  či s úsmevom 

na tvári. Niektorí ľudia čakajú od života veľa, ale sami pre to neurobia nič. 

                                                                                                              Barbora Tkáčová, VIII.A 

Čo je šťastie? Stály úsmev na tvári? A či radosť, ktorou nás niekto obdarí? Áno, ale aj 

schopnosť odpúšťať, obdarovať niekoho a mať rád nás šťastnými robí. 

                                                                                                                Patrícia Hrižová, VIII.A 

Ja si myslím, že žiadne milióny na účte nenaučia človeka vážiť si skutočné hodnoty života. 

                                                                                                          Lucia  Holodňáková, VIII.B 

Vážme si všetko, čo máme. Užívajme si každú chvíľu s priateľmi či rodinou, západ  či  

východ slnka, lebo nikdy nevieme, kedy môžeme stratiť to, pre čo sme žili. 

                                                                                                            Viktória Kollárová, VIII.B 

Šťastím je aj to, ak na  poslednú  chvíľu  stihnem  autobus. Vtedy si  poviem: „ Mal som 

šťastie.“ 

                                                                                                                   Michal Kucan, VIII.B 

 



 Stela 
 
        Ahojte. Volám sa Mili a mám veľmi rada kone. Myslím, že nie som jediná. 
Mám aj svojho vlastného koňa. Volá sa Stela. 
        Bývam  v dedinke a máme tu len pár malých potôčikov. Najradšej mám 
jeden z nich. Bola som sa okolo neho prejsť aj so Stelou. Najprv sme šli len krokom, 
potom sa pustila do klusu, až napokon začala rýchlo cválať. Trasa okolo potôčika nie 
je rovná, ani na nej nie je piesok ako v jazdiarni, ale sú tam len kamene a suché raždie, 
ktoré krásne praská pod Stelinými nohami. 
       Zrazu som pred nami videla vel'kú  kopu raždia. Dúfala som, že raždie 
preskočí, ale nepreskočila. Potkla sa oň, preletela cez raždie a skončila na zemi 
spolu so mnou. Mne sa nič nestalo, ale Stela sa nemohla postaviť. V lese sme 
boli samy a zistila som, že nemám ani mobil pri sebe. Začalo sa stmievať, a keby 
som sa vybrala hľadat' pomoc, určite by som sa dnes k Stele nemohla  vrátit'. Dala som 
sa jej napiť z potôčika. Bála som sa, čo bude ďalej. Prikryla som ju raždím, aby jej nebola 
zima, snažila som sa zistiť, čo sa jej stalo, ale nebola som v tom vel'mi úspešná. 
Masírovala som jej nôžky, hladkala som ju a snažila ju upokojiť.  Ked' sa upokojila 
pritúlila som sa k nej, ale len zľahka, aby som jej neublížila. Napokon som sa predsa 
rozhodla ísť domov a zavolať pomoc. 
Bolo dost' veľké riziko nechat' Stelu samu. Trvalo mi dlho, kým som sa dostala 
domov. Ked' som pribehla k nám, skoro som vyvalila dvere domu a začala som hlasno 
kričať:" Mami, mami, Stela sa pošmykla a spadla, nemôže sa ani pohnúť!“ 
 Mama bola vystrašená. Zavolali sme veterinára a doviedla som ho k Stele. Vypytoval sa 
ma na okolnosti toho nešťastného pádu. Stela dýchala už rýchlejšie  a ťažšie. 
Veterinárovi sa ju podarilo postaviť na nohy. Zavolali sme prepravné auto pre kone a 
previezli Stelu do našej stajne. Veterinár jej nedával veľké šance, pretože v stajni si opäť 
ľahla. Vyjadril, že nasledujúci deň bude pre Stelu rozhodujúci. Rozplakala som sa. Mama 
ma upokojovala a volala ma domov, no ja som nešla. 
 Predsa nenechám Stelu samu! Veterinár jej pichol injekciu a dal liečivé maste, ktoré bolo 
treba vmasírovať do nôh a bruška. A ja som sa pustila tiež do liečenia Stely. Viete, bolo 
to úžasné, ako koník poslušne všetko znášal, akoby vedel, že len to mu môže pomôct'. 
Prikladala som jej obklady s liečivými masťami na nohy, na bruško pomaličky, aby sa 
nezl'akla. Bola som cely čas pri nej. Rozprávala som sa s ňou, hladkala som ju, robila 
som, čo do sa len dalo. Nakoniec som v kúte boxu zaspala. 
        Ked' som sa zobudila, zrazu som zistila ,že na mňa z výšky pozerá moja 
Stela. Stála na nohách a nedýchala už tak hlasno a ťažko. Ked' prišiel veterinár, bol 
spokojný  s jej zdravotným stavom. 
        Na druhý deň  sme sa šli prejsť, ale len tak bez sedla ku potôčiku. Bola 
som vel'mi šťastná, že všetko nakoniec dobre dopadlo - ako v rozprávke. 
        Kiežby takéto šťastné konce nás sprevádzali celým životom! 
 
Táňa Tinková, Vl.A                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Geografická olympiáda 

                                          obvodové kolo 

 

sa uskutočnila dňa 7.2.2012 na ZŠ Kúpeľná v Prešove. Bola pre našich žiakov 5. – 9.roč. ďalšou skúškou 

odvahy a vedomostí po školskom kole v decembri 2011. 

 Výsledková listina: 

5.roč.:   Bianka Mullerová  - 15. miesto             8.roč.: Lucia Holodňáková- 11. miesto 

              Filip Bosák            -  29. miesto                         Ema Krišová – 15. miesto 

 

6.roč.:   Marco Mrúz           - 27. miesto             9.roč.:  Andrea Kohániová – 8. miesto   

 

7.roč.    Katarína Šlosárová – 5. miesto 

             Simona Pániková    -  6. miesto 

 

                                                                          

Úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme. 

Mgr. Mária Neubauerová 

 

   Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko. Maťko preto, že ma tak volajú 

a šaliansky preto, lebo som sa narodil v Šali. 

                     Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa 

                               Šaliansky Maťko J.C.Hronského 

 

Súťaž je postupová, prebieha v 3 kategóriách a súťažia žiaci  2.roč.- 7.roč. Víťaz školského 

kola postupuje do obvodového  kola. Najvyšším stupňom je celonárodné kolo, ktoré sa koná 

v Šali. Aj my sa každoročne zapájame do tejto súťaže. 

V tomto školskom roku zvíťazila v školskom kole Katarína Šlosárová, žiačka 7.B,  ktorá sa 

v obvodovom  kole umiestnila na 2. mieste. 

 



Srdečne blahoželáme, Katka.                    

   Ako sme zhotovili vtáčie búdky 

 

      Jedného dňa sme si povedali, že v tejto krutej zime sa musíme postarať  

aj o vtáčiky, aby sa mali kde ukryť a nakŕmiť. A tak sme sa my, najstarší žiaci, dali 

do práce.                                           

 

 

        

Ema, nedostal aj prst tým kladivom?             Dvakrát meraj a raz rež!  

 

                                                                                     

  Skrutkovanie ti ide, Saša!                       Poriadne pridrž, aby som netrafila vedľa! 

 

  



     Ty  si  ale pracovitý, keď režeš aj so sadrou!  A tu sú výsledky našej usilovnej práce.    

V krúžku Šikovné dievča,  ktorý vedie pani učiteľka  Pilarčíková,  sa učíme variť a piecť. 

               Ponúkame vám niekoľko „pohľadov“ na naše výtvory. 

 

 

  

Nech sa páči, ponúknite sa !                              Kysnuté rožky chutili aj našim babkám 

 

 

  

     Aj punčovú tortu dokážeme upiecť.                       Mňam, už sa tešíme na tvarohovú štrúdľu. 

 

 

 

 



 

Našim učiteľom 

 

 

Všetko robia pre žiakov 

Venujú vedomosti, rady 

Učia nás o výprave križiakov 

Spoločne skúmame dážďovky a hady 

Čísla umocniť, odmocniť treba 

Matematika je exaktná veda 

How are you today? 

Angličtina sa nám zíde, to hej 

Kde je Ural, Moskva, Čad 

Všetko vieme na mape vyhľadať 

Teleso ponorené do kvapaliny 

Áno, dejú sa s ním divy. 

Každá rada od nich vzácna je. 

Spestria nám ten šedý deň, keď sedíme v škole. 

Celé roky sprevádzajú nás na ceste k poznaniu, dospelosti. 

Snaha, čas, obeta, ktorú nám venovali, si zaslúži veľký obdiv. 

Pri svojej práci musia mať zlaté nervy. 

Mnohokrát, hoci v zlej nálade boli, trpezlivo učivo vysvetlili. 

Dlhoročné skúsenosti nám odovzdávajú, do života nás pripravujú. 

Spomienky na školu a učiteľov ostanú v našich srdciach, 

a keď si budeme chcieť zaspomínať, pomyselne si zalistujeme 

v knihe nášho života na základnej škole. 

Ďakujeme Vám, naši učitelia!  

 

                                                                Veronika Hrehová, IX.A 

 



 

Milý úsmev učiteľky hneď zrána ťa čaká, 

a ty tušíš, že písomku dať ti ju láka. 

Bez prezúvok okolo nej je takmer nemožné, 

hoci aj skúšaš výhovorky všemožné, 

no jej výraz na tvári naznačuje, že je to celkom zbytočné. 

Zápis na pol strane  

Skriví úsmev každej mame. 

Pocit z dobrej odpovede nie je u nás veľmi známy, 

no napriek tomu nás s jednotkou na vysvedčení zoznámi. 

Ona náš krik musí znášať, 

ešte aj dobrú náladu donášať. 

Tvrdé, mäkké i nám do hlavy vtláčať, 

ale  našou jedinou aktivitou je neustále za spolužiakmi sa otáčať. 

Do nezmyselných rozhovorov sa púšťame,  

a učiteľku vôbec nevnímame.  

Preto by sme si mali vážiť jej trpezlivosť za troch 

a zamyslieť sa, aké ťažké je naučiť nás čítať, počítať či písať sloh. 

 

                                                                  Tímea Mockovčiaková, VIII.A 

 

Zavčas rána vstávať, 

poštárovi mávať. 

Naštartovať autíčko,                                                               

teší sa a nie máličko. 

Veď škola plná šikuliek, 

netreba im žiaden liek. 

Zazvonilo na hodinu prvú, 

už vidieť hlásiť sa rúčku druhú.                                                   

Krásny úsmev učiteľka vyčarí, 

keď rúčka po rúčke sa vynorí.                                                

A či Sáru, a či Vlada, 

učiteľka nás všetkých rada. 

S radosťou vám poradí, 

pri napätí vás pohladí. 

Naraz všetka tréma sa inak preladí. 

Jednotky si zapíšeme, 

pochváľte sa, milí žiaci, svojej mame. 

Ako vtáčik na konárik priletí, 

tak i v okamihu žiačik odletí. 

Pri najbližšom zvonení  

nik sedieť v škole už nemieni. 



A tak i naša učiteľka poberá sa, 

na ďalší školský deň prichystá sa .                    Ivana Gobanová, IX.B 

R O Z H O V O R – Interview 

 

Aké bolo testovanie deviatakov v tomto školskom roku? 

 Slovenčina bola ťažšia ako matematika. 

 Bolo 25 otázok – 60 minút. 

 Väčšina otázok zameraná na prácu s textom. 

 Otázky boli zavádzajúce, 2 odpovede vždy podobné, ťažké bolo posúdiť, 

ktorá možnosť je správna. 

 Test neobsahoval takmer žiadnu otázku z literatúry, gramatiky a syntaxe. 

 Matematika bola ľahšia, bolo 20 otázok, z toho 10 s možnosťami odpovede 

a 10 sme museli vypracovať. 

 Mali sme čas 70 minút. 

 Z matematiky sme mali lepší pocit ako zo slovenčiny. 

 

Odpovedali: T.Kupková, D.Vozariková, V.Hrehová, T.Mrúz, A.Kobulská 

                     z IX. A triedy. 

Spýtali sme sa našich najmladších žiakov – prvákov, čo si myslia o našej  

škole.  

1. Čo sa ti páči v škole? 

     Emka – kreslenie 

     Tamarka – spievanie 

     Klárka – družina, keď chodíme von 

     Števko -  mám rád celú školu 

     Samko -  učenie  

 

2. Chceli by ste v našej škole niečo zmeniť?       

    Emka – nie, moja trieda sa mi veľmi páči 

    Biba – správanie 

    Klárka – zmeniť správanie k lepšiemu 

    Ema – zmeniť hodiny slovenčiny na hodiny výtvarnej výchovy 

 

3. Poslúchate pani učiteľku? 

    Natálka – áno, ale niekedy sa aj nedarí 



    Samko -  niekedy aj nepočúvam 

    Tomáško – hej 

    Števko – trochu, dakedy 

    Emo – nemôžeme na hodine kričať, lebo pani učiteľka to nemá rada. Mamka 

               mi povedala, že na výtvarnej už budem dobrý. 

 

4. Aký predmet máš najradšej? 

    Marko – matematiku, veľmi rád počítam príklady 

    Samko – tenis, mám rád, keď odpaľujem loptičky 

    Tomáško – telesnú výchovu, skáčeme tam, beháme, súťažíme 

    Emo -  slovinu, lebo mám rád písmenká 

    Milan – telesnú výchovu, rád hrám vybíjanú proti á-čkarom  

 

5. Čo máš v škole najradšej?  

    Samko - mám rád prestávky, lebo sa hrám 

    Ema – mám rada súťaže 

    Števko – lietam po chodbe, lebo sa vybehám, keď sú nepárne dni a nemáme       

                   telesnú 

    Emka -  mám rada veľkú prestávku, lebo vtedy príde ku mne môj veľký brat           

                 a kúpi mi brejky  

 

6. Kto ti pomáha s domácimi úlohami? 

    Marko – sestra 

    Bianka – ocko 

    Natálka – najviac ocko 

    Klárka -  úlohy si robím v družine 

    Demien – robím si ich sám 

 

7. Čím b si chcel byť, keď vyrastieš? 

    Emo – učiteľom 

    Števko – železničiarom 

    Vierka – predavačkou 

    Sandra – kaderníčkou 

    Natálka - učiteľka 

    Klárka – chcem pracovať v zlatníctve, lebo mám rada šperky 

    Nikolas – elektrikárom, lebo chcem opravovať ľuďom pokazené veci 

 

    Rozhovor s prvákmi urobila Janka Kantorisová z 1.A tried 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prajeme vám veselé  veľkonočné sviatky ! 
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