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Aj v tomto školskom roku sa môžete zapojiť do súťaže časopisu Primaškolák. Stačí,

keď rozlúštite úlohy vložené do časopisu, na papier napíšete svoje meno a vhodíte

ho do krabice vo vestibule školy. Na prvej strane sú úlohy len pre prvákov. Druhá

strana je určená pre 2. až 9. ročník. Výhercov odmeníme zaujímavými cenami.

 

Najprv sa to začalo len slovami, ale potom sme z toho vytvorili celú scénku, rozdali sme scenáre      

a začalo sa skúšať. Nakoniec z toho bolo krásne predstavenie pre starých rodičov. Všetci sme boli 

pekne nervózni, ale zvládli sme to s perfektným výsledkom. V tej chvíli som sa cítila úžasne. Babka      

s dedkom sa smiali a boli šťastní a z toho som bola aj ja šťastná.  T. Lipjancová, 5.A

Najlepší boli diváci a scénky. Zo všetkého bol najlepší malý Mirko a koláče. Bol to dobrý deň. 
M. Straka, 5.A

Program pre naše babky a dedkov

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, 

ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.
Johann Wolfgang von Goethe

„Čo je tu toľko ľudí ?“ opýtala sa ma známa idúca okolo Korza vo štvrtok podvečer.                 

„Máme program pre starkých,“ hovorím jej. Babka, dedko, starká, starký, stará mama, starý 

otec — tí všetci niekoľkokrát,  chceli vidieť svoje ratolesti, potešiť sa z nich, popýšiť, čo všetko 

dokážu. A naozaj dokázali. Prváci po prvýkrát vystúpili vo veľkej škole, druháci sa zmenili na hercov            

v modernej Červenej čiapočke či zaspievali na ľudovú nôtu, tretiaci nám popretkávali celý program 

tematickými básňami, zatancovali ľudový tanec a štvrtáci zúročili svoje vedomosti zo slovenčiny     

a oboznámili nás so svojím budúcim povolaním v piesni Smetiari.                                                      

Pri malom pohostení v užšom kruhu tried sme sa ešte porozprávali so starkými o veciach minulých 

aj dnešných a slávnostný večer bol preč.                                                                                        

Ale naša úcta k starším ostáva každý deň medzi nami.
Mgr. Miriam Matisovská

1. stupeň

2. stupeň



               IMATRIKULÁCIA
V telocvični sa niečo chystalo... Nechceli nám povedať, čo to je. Vraj je to 

pre nás pripravené a je to prekvapenie.

Všetkých prvákov rozdelili do štyroch skupín. Museli sme splniť úlohy — poskladať      

z písmen svoje meno, zistiť, kde sa nachádza v škole socha sv. Jozefa, koľko listov je      

na oknách horného poschodia, ako sa volajú pani kuchárky... Mali sme zohnať určené predmety    

od starších žiakov, obkresliť svoju ruku a vytvoriť lúče spoločného slniečka. Podľa zvukov sme 

mali uhádnuť, aké zviera počujeme, a keď sme to všetko zvládli, slávnostná imatrikulácia mohla 

začať. Pani riaditeľka nás pasovala za žiakov súkromnej školy. Museli sme ale sľúbiť, že nebudeme 

behať   po chodbách, budeme sa vzorne správať, usilovne sa učiť a vo všetkom učiteľov poslúchať. 

Odtlačkom svojho palca sme to aj spečatili. Ďakujeme, že ste nás prijali medzi seba!

                           Vaši prváci.

                                                           REDMENKO ŠOU   
                   

 ;          Mgr. Mária Kolárčiková     

       Nádvorie školy sa v jednu slnečnú nedeľu premenilo    

na ozajstné Spievankovo. Namiesto stoličiek boli ekovaky plnené gaštanmi a zavítal k nám aj 

Zahrajkov kamarát Redmenko. Výborne sme sa zabavili, zaspievali a zatancovali. Rodičia mali chvíľku 

čas porozprávať sa s priateľmi pri káve v altánku. Redmenko, tešíme sa, kedy k nám opäť zavítaš! 

Deň úsmevu
Celý druhý stupeň prišiel do jedálne a navzájom sme sa rozosmievali.      

Veď bol Deň úsmevu!     S. Dobrovičová, 5.A

Zaspievali sme si pesničku. Bolo tam veľmi dobre. Bola aj veľmi zábavná 

súťaž.     V. Kravcová, 5.A



               Deň stromov             Mgr. J. Klocová

Dňa 20. 10. 2014 si žiaci našej školy pripomenuli Deň stromov. Prostredníctvom tematického 

vyučovania sa žiaci 1. stupňa oboznámili so stavbou, druhmi stromov, ich významom a ochranou. 

Svoje aktivity následne prezentovali pred žiakmi ostatných tried v telocvični. Vďaka tomu sa 

každý z nás dozvedel niečo nové. Našou odmenou bol potlesk a dobrý pocit z príjemne stráveného 

dopoludnia.  

Deň stromov na 2. stupni bol zaujímavý. Najprv sme si čítali o stromoch, a potom 

sme si išli posadiť náš strom — smrek obyčajný. Potom sme lúštili tajničku 

a vylúštili sme ju dobre. Deň stromov sa mi páčil. N. Karaffová, 5.A

Počas Dňa stromov si každá trieda vybrala stromček, ktorý sme posadili 

do črepníkov. Naša trieda 8.A si vybrala smrekovec opadavý.   D. Šoltýs, 8.A

Do Krakowa sme prišli práve v správny čas. Na námestí sa konal Michalský jarmok. Predávali tam 

krásne, ručne vyrobené výrobky a tradičné jedlá. Po celom námestí a ešte ďalej cválali krásne 

ozdobené kone s mohutnými kočmi. V Krakowe boli aj nádherne vyzdobené kostoly s obrovskými 

pozlátenými oltármi. Z Wawela bol nádherný výhľad na rieku a celé mesto.  L. Sirotňáková, 8.A

V Osvienčime sa mi veľmi páčilo, len škoda, že sme nemali sprievodcu. Bolo veľmi kruté, ako 

tam Židia žili a ako ich tam zabíjali.  M. Ernst, 8.A

Exkurzia Krakow — Osvienčim

ZOZNAMOVACÍ VÝLET                                 Mgr. Mária Kolárčiková

Nová škola, nové prostredie, noví ľudia, nové povinnosti... Čo všetko víri v hlave budúceho prváka? 

Aby bol začiatok roka pre nových prváčikov ľahší, začali sme školský rok už cez prázdniny výletom 

na Šarišský hrad. Cieľom bolo nájsť si nových kamarátov, zoznámiť sa s pani učiteľkami, vyliezť    

na kopec a  prežiť krásny deň v spoločnosti dobrých ľudí. 

Aby to nebolo také jednoduché, počas cesty sme zdolávali aj pripravené úlohy. Nikomu nerobilo 

problém nájsť bylinky, listy či veci drevené, modré, krivé... Ale nájsť šišku v listnatom lese bol už 

tvrdý oriešok. :)

Na hradnom vrchu sme dostali lákavú ponuku — drevo za malú výpomoc, a tak sme vďaka našim 

ockom mohli opekať.

Zoznamovacie hry nám pomohli prekonať počiatočný ostych a už sme si naplno vychutnávali hry, 

maľovanie na tvár, lozenie po skalách a šantenie. 



Časopis pripravili: Všetci uvedení prispievatelia  a  p. uč. Mgr. J. Ondášová.

.

Keď som sa dozvedela, že máme ísť na Integráciu, veľmi som sa potešila, 

lebo som počula, že tam uvidím super spevákov. K. Genčurová, 5.A

Všetci sme cestovali do Prešova v dvoch autobusoch. Keď sme prišli, bol 

som akoby vystrašený, lebo som uvidel toľko detí a toľko dospelých,     

že až. S. Birčák, 5.A

Pekným spevom nás privítala Dara Rolins. Všetci speváci, dokonca aj       

p. uč. Kolárčik, vydali zo seba to najlepšie. T. Lipjancová, 5.A

Najviac som sa tešila na Celeste Buckingham. A nakoniec som sa jej 

dočkala. D. Fecková, 5.A

Potom tam futbalisti hádzali lopty a my sme ich chytali. K. Antolová, 5.A

Najviac sa mi páčil Kuly. Bola som akoby vo sne. Neuveriteľný zážitok.    
N. Mihaliková,5.A

Bol tam aj Lukáš Latinák ako Karol Hůrka a Michal Hudák ako Miki Hric. 

Bola sranda. L. Olejárová,5.A

Celý deň sme tancovali a skákali na pesničky super spevákov. Bol to 

úžasný zážitok pre všetkých a určite chcem ísť aj o rok do Bratislavy. 
M. Konečná, 8.A

Koncert Integrácia

                                  Exkurzia v KošiciachSlavka Triščíková  

V piatok 17. 10. 2014 ráno sme sa siedmaci a deviataci stretli s pani uč. Darákovou a pánom uč. Kolárčikom     

na vlakovej stanici. Nasadli sme na vlak a cestovali sme do Košíc. Keď sme v Košiciach vystúpili, vybrali sme sa 

na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ. Zaviedli nás do laboratória, kde sme začali robiť pokus. Na filtračný papier 

sme si roztokom, ktorý nám pripravili, napísali, čo sme chceli, dali sme to vyschnúť, a potom sme to tam už 

nevideli. Na to sme potom natreli iný roztok a to, čo sme napísali predtým, sa nám zviditeľnilo. Na druhý pokus 

sme použili ovocný čaj červenej farby, kyselinu citrónovú, sódu bikarbónu a sódu na pranie. Čaj  sme si rozliali 

do 3 skúmaviek. Do jednej sme pridali kyselinu citrónovú                                                                                   

a farba čaju sa premenila na sýtočervenú. Do druhej sme pridali                                                                             

sódu bikarbónu, farba sa zmenila na zelenú. Do tretej sme pridali 

sódu na pranie a farba sa zmenila na olivovozelenú. Na tretí pokus 

sme použili manganistan draselný (fialovej farby), ktorým sme 

dokázali redukčné účinky vitamínu C. Do manganistanu draselného 

sme dali vitamín C a jeho farba sa ako keby vyparila a bol iba ako 

čistá voda. Keď sme dokončili pokusy, vybrali sme sa do botanickej 

záhrady.  Celú sme si ju prešli, vyfotili sme si, čo sa nám zapáčilo. 

 Neskôr sme išli do mesta, kde sme si dali rozchod.

  Cestou domov sme sa vo vlaku ešte veľa nasmiali :D
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