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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE ČASOPISU PRIMAŠKOLÁK
Výhercami súťaže sú: Miška Šarišská z 1.B a Lenka Vargovčíková z 5.A. 

Ceny vám odovzdajú vaši triedni učitelia. 

Ak ste sa nenašli, neváhajte a skúste sa do súťaže  zapojiť opäť.

ADVENTNÉ KRÁČANIE KU KRISTOVI V BETLEHEME

Advent je obdobím očakávania Kristovho príchodu. Nie je to iba nejaká spomienka na toto 
očakávanie v minulosti. Všetci kresťania by mali celým srdcom prežívať každý rok nanovo 

očakávanie Božieho zásahu – príchodu – do svojho vlastného životného príbehu. V živote každého  
z nás je Nazaret, v ktorom sa dozvedáme, aká je Božia ponuka a aké sú jeho očakávania voči nám. 
Rovnako všetci máme svoj Betlehem, plný starostí a vlastných chúťok, kde je potrebné miesto pre 

Boha vytvoriť. Snáď sa naše srdce prebudí očakávaním niečoho veľkého pri pohľade na hviezdu 
žiariacu nie na nebi, ale kdesi okolo nás, uprostred predvianočnej atmosféry plnej svetiel – možno 
v tvárach našich spolužiakov. Možno tou hviezdou si sa stal dokonca aj Ty - pre niekoho, komu si 

urobil dobro, za koho si sa modlil... Advent je teda čas na zmeny. Každá túžba, každé čakanie chce 
zažiť niečo nové. Úlohy každého z adventných dní nám pripomínali, aby sme čakali na dôležité 

zmeny. Nie na nové hračky, oblečenie, tablety ap. Tá najdôležitejšia zmena mohla nastať, keď si sa 
rozhodol deň čo deň spolu s postavami tých prvých Vianoc (starší z nás aj so svätým Františkom, 

Mikulášom, Luciou a s mnohými biblickými postavami) robiť viac to, čo od Teba chce Boh. Ak je tak, 
potom už v Tvojom srdci Vianoce určite začali a v Betleheme svojho srdca si objavil narodeného 

Spasiteľa.

Mgr. Margita Nováková

Každý v sebe nájde odvahu zmeniť svet, 
no len málokto má odvahu zmeniť sám seba.



Noc v škole
Aká bola?O čom bola noc v škole?

E. M. Bujňáková: Prišli sme, súťažili sme, večerali a spali. 

M. Šarišská: O Alici v krajine zázrakov. 

M. Peregrin: O súťažení. 
Čo ste robili?

E. M. Bujňáková: Mali sme klobúky a po splnení úlohy

sme dostali paličku. Nakoniec prečítali mená tých, 

ktorí boli najlepší.Ktorá súťaž bola najľahšia?
E. M. Bujňáková: Obliekať Alicu. 

M. Šarišská: Boj s drakom.

A. Korínková: Triedenie rozprávok.

M. Peregrin: Hádzanie lôpt do draka.

Ktorá súťaž bola najťažšia?
E. M. Bujňáková: Hľadať rozdiely na obrázkoch.

M. Šarišská: Bludisko.

A. Korínková: Premiestňovanie pohára bez rúk.

M. Peregrin: Počítanie.Čo ste raňajkovali?
E. M. Bujňáková: V jednej súťaži sme si vytvorili nátierku a to boli raňajky.

Čo sa vám najviac páčilo?
A. Korínková: Súťaže.

M. Peregrin: Prespávanie

 v našej triede.

Branislav Stanko

Sv. Mikuláš Branislav Stanko

Takmer každý mal na svojej hlave dňa 6.12. 2013 červenú čiapku s bielou 

guľôčkou. PREČO? No pretože bol deň  sv. Mikuláša!!! Od rána sme sa naňho 

všetci tešili. Počas vyučovania navštívil Mikuláš každú triedu a rozdával 

darčeky, ktoré sme mohli niekomu venovať a dať do košíka na vrátnici. 

Anjel aj Mikuláš nikoho nezabudli obdarovať sladkou odmenou.

Cestou cez park ste si mohli všimnúť asi päť vianočných stromčekov, ktoré 

zdobili žiaci sabinovských  škôl. Jeden bol aj náš a zdobili ho prváci, školský 

parlament a pán školník.

Dúfame, že ste sa bavili počas celého dňa, a že ste si doma našli veľa 

sladkostí.

Prváci sa zoznámili s ovečkami, ktoré im v rozprávke povedali, ako veľmi môže byť počítač užitočný, no aj to, aké nebezpečenstvo 
ich pri práci s ním môže postihnúť. Druháci si vyskúšali úlohy na www stránkach, ktoré pre nich vytvorili naši starší žiaci. Tretiaci a 
štvrtáci sa zapojili do Rexíkovej olympiády a snažili sa vytvoriť komiks. Mali sme možnosť zapojiť sa do svetovej a celoslovenskej  
informatickej súťaže iBobor – najúspešnejší riešitelia, ktorým k polročnému vysvedčeniu pribudne aj diplom, sú: Lucia Triščíková, 
Antónia Mária Gernátová, Samuel Birčák, Lucia Sirotňáková, Dominik Mário Šoltýs, Joachim Benedikt Šulik, Mariana Konečná. 
Pozreli sme ukážku robotov – aj keď prezentácia mala svoje chybičky a tímu Primaškolák sa v tomto roku na súťaži nedarilo, veríme, 
že o rok to  bude lepšie. 
Vytvárali sme vlastné stránky, kreslili obrázky svojich počítačov, testovali sme online, na ktoré povolanie sa hodíme, skúšali sme aj 
testy na protidrogovú výchovu. Závislí nie sme, to sme zistili aj v testoch. Tiež sme sa naučili, ako sa pred závislosťou chrániť.

Týždeň digitálnych zručností Mgr. Anna Štofániková



Vianočná koleda„Vždy sa teším na príchod tých krásnych sviatkov, 
                                                                        a odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá im prináleží pre ich pôvod –  ak vôbec možno oddeliť niečo, 

                                                                čo k nim patrí – , beriem ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu; v tom dlhom čase dní celého roka
                                                                je to jediný čas, keď ľudia k sebe pristupujú s otvoreným srdcom, možno chápu,  že aj tí biedni z nich kráčajú 

                                           k tomu istému hrobu, že nie sú o nič horší, že majú rovnaký osud ...“  Ch. Dickens

Školského kola olympiády z ANJ sa zúčastnilo 12 žiakov. V kategórii 1B (8.a 9. ročník) sa umiestnili 

žiaci: 1. miesto Lenka Sirotňáková, 2. miesto Mariana Konečná, 3. miesto D. Semančíková.  

V kategórii 1A  (5.,6. a 7. roč.) súťažilo  9 žiakov,  1. miesto získala Lucia Sirotňáková, 

2. miesto patrí M. Baňasovi  a 3. miesto Z. Semančíkovej.

 Víťazmi olympiády z NEJ v kategórii 1B sú:  Mariana Konečná (1.miesto), Lenka Sirotňáková, 

Z. Hajduková (2. miesto), D. Semančíková (3.miesto);  v kategórii 1A Lucia Sirotňáková (1. miesto), 

M. Baňas, Michaela Konečná, Natália Bujňáková (2. miesto), Z. Semančíková (3. miesto). 

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola súťaže.

13. decembra sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo SJL. Našu školu zastupovala Z. Hajduková, 

ktorá získala pekné 2. miesto. 

Blahoželáme!

Olympiády z jazykov

Najkrajšia vianočná dekorácia
Aj v tomto roku sa v našej škole rozhýbali všetky šikovné ručičky a vytvorili krásne ozdoby, pohľadnice, pozdravy, 

betlehemy, ktorými potešili nielen seba, ale aj nás všetkých. Ocenenými žiakmi sú: E. Tuptová z 3.A (1. miesto), 

A. Jurčiak z 1.A (2. miesto) a N. Karaffová zo 4.A (3. miesto). 



Nový rok 

Časopis pripravili: S. Triščíková, B. Stanko a  p. uč. J. Ondášová.

 
  

 

PRAJEME  VÁM  POŽEHNANÉ  VIANOCE 
A  ŠŤASTNÝ  NOVÝ  ROK!

Pane, vďaka Ti za starý rok,

znamenal pre nás nejeden dlhý krok.

Dlho sme sa mordovali

aj sme sa spolu radovali.

Nech nový rok bude plný krásnych vecí,

nech nás požehnanie Tvoje sprevádza

ako vo dne, tak aj v noci

a nech všetko zlo nás obchádza.

Budeme sa viacej snažiť,

aby sme mohli niečo pekné zažiť.

Otočí sa nová strana,

za nami sa zatvorí stará brána.
žiaci 8.A

 vytvorili žiaci 2. roč. ŠKD

J. Janigová, 1.A

CHRISTMAS RHYMES

Now is snow around me,

who celebrate Christmas? We!

Candles, presents and Christmas 
trees,

so I want to have world in peace!

We love Christmas and New Years 
celebration,

we love this amazing combination!
T. Šulik, 9.A

WUNSCH FUR NEUES JAHR

Altes Jahr fällt ins Grab,

und neues Jahr ist geboren.

Wir wünschen deshalb allen,

Dreihundertfünfundsechzige Tagen,

immer gute Laune,

im neuen Jahr wünschen wir Glück mehr,

wir werden uns bemühen.

8.A

Dobrým ľuďom prajem veľa lásky od Pána Boha, zdravie 

a Božie požehnanie.
T. Lejko

Do nového roku by som chcel popriať našej Zemi čistotu. A našej škole dobrých nových žiakov. J. Straka

              Našej škole by som chcel popriať, aby pevne stála ešte

aspoň 20 rokov, aby sme mali viac výletov a ešte väčšie triedy. D. Žilka

Prajem ľuďom v novom roku veľa šťastia, aby sa im po celý rok darilo, 

aby mali veľa peňazí na živobytie. Na našom Slovensku by sa malo viac

modliť, aby sa nám v našom živote darilo s pomocou Božou. J. Bandy 

Prajem Vám veľa zdravia, šťastia a lásky,

aby ste si oddýchli, aby ste dostali veľa

darčekov, a aby ste si užili rok 2014. J. Tobiaš

Prajem celej triede a všetkým učiteľom a učiteľkám, nech si užijú 

prázdniny, nech na Vianoce dostanú veľa darčekov. M. Skladaný

Prajem každému, nech máte veľa síl, šťastie a hlavne zdravie.

A nech má každý čo jesť a piť. D. Lepáková
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