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Víťazmi predchádzajúceho čísla časopisu sú: Dan Radvanský, 1. A  a  Dominik Greš, 7. A. 

Ceny si môžete vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov.

Ak chcete aj vy ostatní vyhrať zaujímavé ceny, 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 pre prvákov a druhákov. Druhá strana je určená žiakom 3. až 9. ročníka. 

 

Prajeme Vám príjemné, pokojné a požehnané veľkonočné sviatky!

Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom vždy milostnom. Daj miestečko 

prosbám našim, ochraňuj nás časom každým, vypros milosť domu nášmu, stálu 

svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli, by nás tu 

vždy čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa, to je dnes tu prosba naša, čo sa 

k tebe vrúcne vznáša. Medzi nami tu ostávaj, vtedy bude vždy u nás raj. 

Kľúče domu k tebe dáme, stoj pri nášho domu bráne,

ochraňuj vždy starostlivo, čo by duši poškodilo, skrývaj našich milých 

i nás v srdci Pána po každý čas,

nech žijeme v kraji zemskom, jak ty v dome Nazaretskom, 

by sme ťa večne chválili a s tebou v nebi prebývali.

Svätý Jozef, oroduj za nás!



Exkurzia do Viedne
 

V pondelok 15.12. sa vybrali žiaci — nemčinári — za odmenu na exkurziu 

do Viedne. Ráno sme už o 5:16 hod. cestovali vlakom.

Hneď potom, ako sme sa ubytovali v hoteli, vybrali sme sa do mesta a poobzerali sa, 

čo je naokolo. Navštívili sme Stephansdom a pozreli si obrovský Prater (lunapark).

V utorok sme dostali "bojové" úlohy. Učiteľky nás rozdelili na skupinky po štyroch. Našou 

prvou  úlohou bolo dostať sa na vopred určené miesto — Karlskirche, kde sme sa mali o hodinu 

 a pol stretnúť. Bolo to veľmi zábavné, keď sme s mapami v rukách chodili po Viedni a pozerali okolo,   

  ktorá cesta je tá správna. Bolo super, že sme sa mohli aj ľudí opýtať na cestu. Pri Karlskirche sme 

dostali ďalšiu úlohu — každá skupinka sa mala vyfotografovať s niekým z Rakúska. Nasledovali ďalšie  

                                                               úlohy,  ako napr. každá skupinka dostala indíciu od učiteliek,  

                                                                          kam  má všetkých zaviesť. Boli sme pri múzeách, 

                                                                        pri Staatoper (štátna opera), pri Hofburgu — sídlo               

                                                                   Habsburgovcov a na najväčších viedenských vianočných  

                                                                  trhoch pred radnicou. Večer sme sa už dosť unavení, ale 

                                                                  s množstvom zážitkov,vracali do ubytovne. V stredu ráno  

                                                                   sme si ešte doplnili zásoby v obchodoch a o 11:40 sme  

                                                                cestovali metrom na vlakovú stanicu, no nestihli sme vlak.   

                                                                Šťastím bolo, že o hodinu išiel ďalší. Cestou domov sme sa  

                                                                 veľa nasmiali. Bol to krásny výlet, za ktorý veľmi pekne  

                                                                               ďakujeme p. uč. Milčevičovej a Novákovej.   

Slávka Triščíková, 7.A

Návšteva zo škôlky                                           

Kamaráti škôlkari k nám opäť zavítali, aby sa naučili niečo

nové. Tentokrát  sme si pre nich prichystali manuálnu 

prácu. Zažili našu prácu a snahu počas hodín výtvarnej a 

telesnej výchovy. Tvorili, lepili, strihali a kreslili rovnako 

dobre ako my, školáci! Za výborné športové výkony si odniesli medaily 

a hotové výrobky už krášlia nástenky škôlok. 

              Veď radosť rozdávaním rastie!              

                                                                      Mgr. Mária Kolárčiková

Mne sa veľmi páčili tie vianočné trhy, hlavne to, aké veci na nich boli. Tiež kolotoče, ktoré tam mali, boli 

perfektné! A ešte sa mi páčil ten Stafansdom, bol fakt zaujímavý. Je to najvyššia katedrála v Rakúsku. 

Terka Baňasová, 6.A

Výlet vo Viedni bol úplne super! Jeden z najlepších zážitkov bol hneď v prvý večer. Viedeň v noci je očarujúca. 

Tisícky svetiel osvetľujú chodníky, jednoducho čarokrásne. Boli sme v zábavnom centre, kde sme boli 

na veľkom ruskom kole, z ktorého sme videli celú Viedeň ako na dlani. Ale najpodstatnejšia vec a pre mňa 

najväčšia atrakcia počas celého výletu bola nemčina. Otestovať si tento jazyk v praxi bolo skvelé. Ľudia tam 

boli naozaj priateľskí. Od tejto skúsenosti vnímam nemčinu ako naozaj super jazyk, v ktorom sa chcem stále 

zdokonaľovať. Bol to naozaj krásny výlet a krásne spomienky. Dorota Hviščová, 8.A

Pani učiteľky nám pripravili úlohu — prejsť sami z jedného konca mesta na druhý. Všetci sme ju úspešne 

splnili. Po ďalších zaujímavých úlohách (zistiť obľúbené jedlo Rakúšanov, obľúbené cukrovinky..) sme si 

popozerali  palác, v ktorom žila aj Mária Terézia. Hneď potom sme išli na jedno z najzaujímavejších miest 

výletu — trhy. Počas dvojhodinového rozchodu sme si nakúpili  všetko možné,  od cukroviniek až po vyrezávané 

sošky. Večer sme ešte stihli navštíviť lunapark. Chlapcov asi najviac pobavili preteky na motokárach. 

Braňo Stanko, 6.A



Deň 112
11. 2. 2015 bola 4.A aj 4.B v Prešove, kde bol Deň 112. Dominika

Boli tam záchranári, operátori, hasiči a policajti. Mimko 

Záchranári nám ukázali, čo robiť, keď nájdeme nejakého muža 

ležať na zemi. Benjamín

Teta doktorka nám ukázala prístroj, ktorý sa volá resuscitátor. Tinka

Ukázali nám hasičské auto, hasičský džíp, policajnú dodávku a auto. Martin

Striekali sme vodu a púšťali majáky. Vyskúšali sme si hasičskú prilbu. Marek B.

Hviezdoslavov Kubín
V dňoch 10. — 11. marca sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Záujem

o túto súťaž bol veľký, čo nás veľmi teší. A kto je víťaz? No predsa každý, kto bol ochotný 

venovať svoj čas učeniu sa textov, neustálemu nácviku a zdokonaľovaniu sa v umeleckom prednese. 

Víťazmi sú všetci, ktorí premohli svoju trému, dokázali zmobilizovať všetku svoju energiu a vystúpiť 

pred porotou i spolužiakmi. Je to málo? Len tí, ktorí to vyskúšali, poznajú odpoveď. 

Našu školu v okresnom kole reprezentovali: Šimon Janiga, Norbert Talarovič, Ján Brajerčík, Tamara 

Karaffová, Michaela Konečná a Dorota Hviščová. Ján Brajerčík bude našu školu reprezentovať v krajskom 

kole súťaže. Blahoželáme!

Mgr. Juliána Ondášová

Marec, 

mesiac kníh

„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa 

na celý život.“ Seneca

Niektorí z nás si už našli tú svoju „naj“ knihu, iní ešte hľadajú... Podstatné je, že naša školská knižnica 

nie je prázdna. Stále sa nájde niekto „hľadajúci“. 17. marca sme si precvičili také malé maratónske 

čítanie — vybrali sme si knihu, ktorá nás upútala, prečítali úryvok. Čítať vieme — v rodnej reči aj 

        v tej cudzej. Zaznela  angličtina, nemčina, dokonca aj ruština. Potrebujeme sa už len 

            zdokonaliť v počúvaní, pátraní, objavovaní posolstva kníh. To je ale úloha na celý život!

                                               Mgr. Juliána Ondášová

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...
           Málokto dodržiava zvyky našich predkov. Už im ani veľmi dobre  

            nerozumieme a len hľadáme a čítame, čo asi tými zvykmi naši   

                 dedkovia a babky "chceli povedať". My sme oslavou fašiangov  

                chceli ukončiť zábavy, oslavy a hodovanie a snažili sme sa

                            upriamiť na obdobie pôstu, ktoré po nich nastalo.

                              Tak ako kedysi, aj my sme vytvorili sprievod masiek 

                  a so spevom a rachotom sme sa pobrali ku kamarátom 

                 do škôlok. Porozprávali sme im o týchto zvykoch a vyskúšali 

     sme si ich, ako vedia chodiť na "vysokých nohách", krútiť a hádzať    

    obručami a zavesiť sa na tyč. Naša návšteva mala chutný koniec.  

      Podelili sme sa o naše fašiangové špeciality — fánky a pobrali sme sa 

zabávať na karneval.                             

     Mgr. Mária Kolárčiková



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

Modré pero mi chýba v peračníku.

Vzdal som sa modrého pera.

Poslal som modrému peru modrú tuhu.

Už mám modré pero.

Všetkým rozprávam o modrom pere.

Teraz píšem iba modrým perom.

Modré perá sú tu.

V peračníku mám veľa modrých pier.

K modrým perám dám aj iné.

Teraz mám aj iné modré perá.

Čítal som o modrých perách.

S modrými perami som veľký kamarát.
Erik Malik, 4.B

Dobrá škola
SZŠ je dobrá škola.

Od dobrej školy som dostala veľa cien.

Ďakujem dobrej škole.

Sesternica si vybrala dobrú školu.

O dobrej škole sa mi snívalo.

S dobrou školou sa nechcem rozlúčiť.

Dobré školy sú dôležité.

Bez dobrých škôl sa veľa nenaučíme.

Dobrým školám sa darí.

V meste máme dobré školy.

O dobrých školách je aj film.

Svet je lepší s dobrými školami.
Laura Andrášová, 4.B

Stará mama
Stará mama mi kúpila lízanku.

Od starej mamy som práve prišiel.

Zlatú retiazku dám starej mame.

Mám rád svoju starú mamu.

Vyrobil som knihu o starej mame.

Idem do kostola so starou mamou.

Na pohovor prišli staré mamy.

Prišiel som vyštípaný od starých mám.

Doniesol som koláče starým mamám.

Mám rád staré mamy.

Je reč o starých mamách.

Prišli sme so starými mamami.
Filip Vaňo, 4.A

Vyžla
Išla vyžla, išla,

postretla ju líška.

Jažla, tyžla, onžla,

myžla, vyžla, onižla.

Vysoký
Letel jastrab vysoko,

za ním ďalej sokol.

Jasoký, tysoký, onsoký,

mysoký, vysoký, onisoký,

myška spadla so mláky.

Sokol si ju hneď všimol,

až mu bolo za ňou clivo.
Kristínka Švecová, 4.A

Modré pero

Išla vyžla, išla,

do hotela prišla.

Jažla, onžla, myžla,

tyžla, vyžla, onižla.

Nepustili ju do izby,

lebo tam bol grizly.

Najkrajšia dekorácia Veľkej noci
Milí žiaci, súťažiaci a všetci, ktorí ste si všimli našu malú súťaž o ,,Najkrajšiu dekoráciu Veľkej  

noci“! Vonku sa začína jar a prebúdza k životu nielen rastliny, ale láka na svet aj všetky mláďatká.    

A v tento čas slávime najkrajšie jarné  i najväčšie kresťanské sviatky — Veľkú noc. Ďakujeme 

všetkým za kreativitu a nápady, ktorými ste nám pomohli ozdobiť chodby našej školy veľkonočnými 

dekoráciami. Všetky vaše diela sú krásne, určite si zaslúžia naše uznanie za šikovnosť. No keďže sme 

si sľúbili, že vyhlásime tie najnápaditejšie a najkrajšie, tu máme výsledky, o ktorých sme spoločne 

rozhodli: 

1.miesto: Katka Kovalíková, 1.A,

2.miesto: Alexandra Babjaková, 1.A,

3.miesto: Laura Andrášová, 4.B.

Krásne sviatky 

všetkým deťom i kolegyniam!

Bc. Annamária Antolová

Jakub Tobiaš, 4.A
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