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MYŠLIENKA SV. TERÉZIE Z LISIEUX

Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.

 SÚŤAŽ ČASOPISU PRIMAŠKOLÁK
Víťazmi 3. čísla časopisu sú: Alicka Korínková z 1.B a Lenka Vargovčíková z 5.A.

V tomto čísle sme pre vás pripravili súťažný kvíz z angličtiny. Vašou úlohou je vyplniť 

vložený pracovný list, dopísať naň meno a priezvisko a vhodiť ho do krabice 

vo vestibule školy.

Víťazi dostanú zaujímavé ceny.

DDDeeeňňň   sssvvv...   VVVaaallleeennntttííínnnaaa   

Deň sv. Valentína sme si pripomenuli nezvyčajne: vyhlásili sme súťaž o najoriginálnejšie valentínske

oblečenie. Najkrajšie oblečenie mali: N. Bujňáková, Lucia Sirotňáková, Lenka Sirotňáková, B. Stanko, 

A. Feščák, M. Bujňák. Súčasťou tohto dňa bolo aj rozposielanie valentínskej pošty. Každý z nás 

mohol komukoľvek poslať poďakovanie alebo aj vyznanie. My, ôsmaci, sme ju rozdávali po celej 

škole. A poriadne sme sa zapotili :)

Súčasťou tohto dňa bolo aj prvé školské rozhlasové vysielanie. Tí, ktorí sa počas veľkej prestávky

dokázali stíšiť a upokojiť, dozvedeli sa veľa zaujímavostí o sv. Valentínovi.

V rozhlasovom vysielaní by sme radi pokračovali aj v budúcnosti. Ak máte niekoho, komu by ste 

chceli zablahoželať alebo za niečo poďakovať, vhoďte svoj text do krabice vo vestibule školy 

a vaše priania budú odvysielané.

Adia Sarah Morshidi, 8.A



Guten Tag liebe Schüler und die 
Schulfreunde!                                           Saška a Majka, 9.A 

Ťažko sa nám vstávalo, ale veľmi sme sa tešili, že zažijeme nové dobrodružstvo. Zo 

začiatku sme vo vlaku vyzerali ako  zombie s našimi kruhmi pod očami, no postupne, keď sme 

sa blížili k Nitre, sa to vylepšovalo. V Nitre sme mali zaujímavý program 

na Univerzite Konštantína Filozofa. Mnohých z nás to natoľko inšpirovalo, že sme sa rozhodli tam 

študovať. Pozreli sme si nitrianske vianočné trhy a dali si punč. V izbe deviatačiek sa večer nacvičovalo 

Let´s dance. Z kachličiek vonku sme si urobili šachovnicu. Nakoniec sme pre veľkú únavu zaspali. A ráno sme sa 

zobudili, aby sme mohli ísť do Viedne. Nestihli sme autobus, lebo chlapcom sa nechcelo vstávať. Autobus nám 

odišiel priamo pred očami. Predsa len sme sa do tej vysnívanej Viedne dostali. Vo Viedni sme sa rozhodli ísť peši. 

Najprv sme mysleli, že ideme správne a neskôr, keď sme sa opýtali v pekárni, sme zistili, že sme pol hodiny išli 

iným smerom. Potom sme blúdili ešte asi dve hodiny, čo malo aj dobré stránky, pretože sme videli asi polovicu 

mesta. Keď sme už boli veľmi unavení, zastavili sme sa v McDonalde, aby sme sa zohriali a načerpali síl. Neskôr 

sme sa dostali na tie najväčšie trhy vo Viedni pred radnicou. Počas cesty sme plnili úlohu od našej pani učiteľky 

 z nemčiny a pýtali sa ľudí na vianočne zvyky a tradície. Užili sme si aj cestu metrom. Cestou späť do Nitry všetci 

spali. :) V Nitre nás čakala veľká pochúťka v palacinkárni HAMI-PAPI. Deviatačky sa ešte predtým zastavili v UPC 

(univerzitné pastoračné centrum) na omši pri sviečkach. Keď sme sa vrátili do ubytovne, o polnoci sme  oslávili 

narodeniny Samka a meniny Slávky (sedeli sme a zaspávali). Nakoniec sa deviatačky votreli do učiteľskej izby a 

spolu s učiteľkami, ako sa na ženy patrí, do rána kecali :D. Nadránom sme zaspali, a potom nás čakala dlhá cesta 

domov.  Ďakujeme pani uč. Milčevičovej a Gajdošovej za krásny výlet NR-WIEN.

   

Sv. Jozef 
19. marec je na Slovensku veľmi známym dňom - pripomínajú si ho všetci Jozefovia, ale aj muži a otcovia, 

pre ktorých je sv. Jozef vzorom. No my tento deň slávime aj z iného dôvodu: sv. Jozef je totiž patrónom

našej školy. Spoločne sme tento deň oslávili sv. omšou, počas ktorej sme sa modlili za našu školu,

rodičov, deti... Veríme, že sa sv. Jozef  za nás prihovorí.

Hviezdoslavov Kubín
V tomto roku oslavuje táto celoslovenská súťaž 60. narodeniny. A nás veľmi teší, že záujem o  súťaž 

je v našej škole stále väčší. Našu školu v okresnom kole súťaže reprezentovali: 

S. Ružbarský, J. Brajerčík, S. Dobrovičová, D. Burgr, 

 N. Urdzíková a M. Konečná. N. Urdzíkovej 

sa podarilo obsadiť 1. miesto, takže v tejto 

súťaži bude reprezentovať našu školu 

aj v krajskom kole.

Držíme ti prsty, Nikola!



Dňa 21.2.2014 bol v našej škole karneval. Nemala som obyčajných spolužiakov ani kamarátov, 

na chodbách som stretávala muchotrávku, lúku, mušketiera, princezné, psíka, motýľa a veľa iných 

rozprávkových bytostí. Boli sme pozdraviť deti v škôlke, a potom sme mali rôzne súťaže a hry. 

Karneval sme ukončili diskotékou a vyhodnotením tých najkrajších masiek. Predsa to len nebol taký 

obyčajný deň v škole.

K R E AA N V L Lucia Triščíková, 2.B

Tento muzikál bol zvláštny. Mne pripadal ako bez konca. Zlo ďalej žije a Holmes musí ďalej 

vyšetrovať. Moriarty každého zabil a naozaj podľa mňa vyjadruje zlo. Holmes bol veľmi komický a  

           vnášal do príbehu trochu vtipu. Watson mi pripadal ako najrozumnejšia postava v celom príbehu. 

Autor sa zrejme snažil naznačiť, že zlo prekvitá. A že sa máme snažiť ho zastaviť. To je podľa mňa 

hlavné posolstvo celého príbehu. Vytrvať a brániť dobrých ľudí.   T. Šulík

...Spomínalo sa tam dievča, ktoré bolo dobré a stále snívalo o tom, že raz príde jej princ na koni.  

 Presne ako v rozprávke. Ten „princ“ prišiel. Medzi nimi bola veľká láska, ale nanešťastie sa to skončilo 

smrťou dievčaťa. Myslím, že v hľadisku nebol človek, ktorý počítal s takým koncom. A práve týmto 

koncom chcel autor poukázať na to, že v dnešnom svete plnom zla nemá šancu už ani taká láska, aká 

bola medzi nimi. Podľa mňa mal autor pravdu, ale nemali by sme zabúdať, že tento svet je taký, aký 

sme si ho urobili my, a aj napriek tomu je v ňom ešte stále veľa dobrých ľudí...  D. Semančíková

 Nespravodlivosť. Nespravodlivosť, ktorá je na tomto svete už veľmi dlho. Ale naozaj sme takí naivní? 

Naozaj si myslíme, že v živote bude všetko spravodlivé? Že nás nezastavia žiadne prekážky? Že život 

nám nikdy nedá päsťou do nosa? Musíme byť pripravení na všetko. Počítajme aj s údermi pod pás. 

Avšak život nie je len o tom zlom! Buďme optimistickí a dúfajme, že keď sa dostaneme do zlej 

situácie, nájde sa niekto, kto nám podá pomocnú ruku. To bude priateľ.   Z. Hajduková

Uvažovanie s muzikálom Sherlock Holmes

Tohtoročná Pytagoriáda sa konala 19.marca v Lipanoch. Ráno, keď sme prišli do školy, pán učiteľ nás 

odviezol do Lipian. O deviatej sme začali písať. Všetci sme  mali úlohy vyrátané po 30 minútach. Najedli

sme sa a išli za svojimi spolužiakmi do prešovského kina. Na druhý deň sme sa dozvedeli výsledky: 

Z. Semančíková získala prvé miesto, S. Triščíková, A. Gernátová a  J. B. Šulik skončili vo svojich

kategóriách tretí a L. Triščíková sa umiestnila na 4. mieste. Sme radi, že sme dopadli tak dobre.

Pytagoriáda Z. Semančíková, 6.A

            Čitateľský maratón
25. marec bol v našej škole dňom maratónu. Nešlo však o beh na dlhé trate, ale o niekoľkohodinové neustále 

čítanie. Každý si vybral svoju obľúbenú knihu a prečítal, koľko chcel. Spolu sa do tohto čítania zapojilo 116 žiakov. 

Chuť čítať by teda bola... ešte popracovať na výdrži a sústredení a budú z vás skvelí objavitelia kúzelného sveta kníh.



Časopis pripravili: S. Triščíková, p.uč. Ľ. Patočková a  p. uč. J. Ondášová.

.

              Lucia Sirotňákov Pozvánka do lesa        á, 7.A

              Ak sa dokážete započúvať do zvukov prírody, prechádzka lesom 

sa môže stať neobyčajne čarovnou.

 Stromy šuchocú zelenými listami, akoby si rozprávali svoje tajomstvá. 

V diaľke môžete začuť červenohlavého okrádača stromov. Avšak stromy netušia , že im len 

pomáha. Medzi listami, ktoré sa snažia dotknúť oblohy, sa predierajú lúče slnka ako prúžky na 

včeľom telíčku. Ak sa pozriete vysoko na konáre, môžete zachytiť oranžovú šprintérku – skokanku, 

ktorá skáče z konára na konár, akoby sa snažila chytiť tie žlté prúžky svetla. Na ďalšom strome sedí 

operená kráľovná, ktorá svojím múdrym pohľadom neprehliadne nič, čo sa v lese deje. Na 

zelenohnedom koberci pokrytom papraďou môžete natrafiť na červenú krásku. Ale podľa bielych 

fliačikov zistíte, že je chorá a najlepšie je nechať ju vyliečiť sa. Len dostatočne tichým ľuďom sa 

podarí natrafiť na dlhonohú rodinku pasúcu sa na lúke.

Aj vy sa vyberte na prechádzku lesom a uvidíte veci, ktoré inde len tak nenájdete.

                            Nikola Urdzíková, 9.ALocked under the ground...  
It was on 27th January 2001. I was twelve. I was playing with my dog – Joggie. He was so nervous. He 

was sniffing the ground, when I said: „Joggie, come on. We are going back to house!“ he started bau-bau 

and kicked the ground. My dad loved preparing his garden. And Joggie was kicking ground in his garden. 

He was kicking for 10 minutes and then he stopped. I said: „Joggie, what is wrong?“ he was putting some 

brown, old paper next to my leg. I picked up this paper, I opened it and I said: „Joggie, you are such a 

good dog!“ He bau-baued and he waved with his ass left-right, left-right... In this paper was a map to 

the gold. And this gold should be under our house. I was going to the cellar, I found this place, but, 

unfortunately, we had floor on the ground. Nobody was at home, so I brought hoe and I broke floor. 

Joggie came to me and he started kicked. And then I was found something. It was chocolate – gold coin. 
My parents came home and they were shouting at me.

Meine Klasse
Ich bin in einer kleinen Klasse,

die ich nicht hasse.
Timka lernt sehr gut,

und sie hat auf die Schule keine 
Wut.

Lucy mit Domino sprechen immer,
immer im Klassenzimmer.
Mit Dorky immer Spaß ist,

sie ist optimist.
Marek immer schläft,

er ist faul zu gehen ins Geschäft.
Zweitter Marek hat immer gutte 

Laune,
er ist leicht wie eine Daune. 

Michaela Konečná, 7.A

Bola raz jedna kravička,

vyrástla pri nej reďkvička. 

Na druhý deň som videla kravičku,

ako žuvala reďkvičku.
K. Nastišinová, 3.A

Dobré jedlo sú zemiaky,

sú ich plné letáky.

Ja mám radšej kaleráb,

vyrastie zo mňa veľký chlap.
    S. Bucko, 3.B

Na svadbe máme kukuricu,

chytíme si holubicu.

Pozor, pozor, holubice,

nehádajte sa o kukurice.

Podobá sa to na malý hrach,

dávaj pozor, veď padá na prach.

Neboj sa o hrach!

A poutieraj prach!

Odleteli holubice!

Máme mnoho kukurice.
D. Karaffa, 3.B

Mám rád mrkvu, kaleráb,

bude zo mňa veľký chlap.

Pretože som ešte malý,

musím jesť aj kus kapustovej hlavy.

Veríte mi a či nie,

zemiak so šupkou, to sa je.

Kukurica mi veľmi chutí,

hneď som ju schmatol do ruky.

Je to super básnička

a toto je chutná reďkvička.

Tým končí moja básnička,

chutí mi moja čili paprička.
J. Brajerčík, 3.A
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