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Beseda so spisovateľkou 

Dňa 24.9.2015 sa žiaci 4. ročníka s pani učiteľkou Klocovou vybrali do Mestskej knižnice v 

Sabinove. Konala sa tam beseda so spisovateľkou  V úvode Zuzanou Csontosovou.
besedy nám pani spisovateľka povedala niečo o sebe, aj to, že veľmi rada číta knihy pre deti. 

Potom sme sa jej mohli opýtať, čo sme len chceli. Okrem iného nám prezradila, že sa večer 

bojí, keď číta detektívky. Prečítala nám úryvok zo svojej novej knihy Madam ježibaba, 

rozdala podpisy a rozlúčila sa s nami. Cesta späť do školy nám ubehla rýchlo. 

Bol to pekný zážitok.
         Lucka Triščíková, 4.B

Ako sme odštartovali nový školský rok?      
                        
                 

      Imatrikulácia prvákov                                                

                                                                                                      

                    

 
V piatok 18.9.2015 bol veľký deň pre našich 

nových žiakov. 

Počas 3. a 4. vyučovacej hodiny prváci a štyria 

starší žiaci plnili úlohy, ktoré vôbec neboli 

ľahké. Museli rozpliesť popletené rozprávky, 

prejsť čarovným lesom, močiarom, odohnať 

čarodejníka, poskladať puzzle, rozlúštiť 

hlavolamy a hľadať heslá na ostrovoch 

kamarátov obra Olivera, kráľa Simeóna, 

bubeníka Bonifáca a nakoniec nájsť poklad. Po 

splnení a zložení sľubu boli žiaci pasovaní 

kráľovnou, pani riaditeľkou, za členov nášho 

kráľovstva, čiže žiakov našej školy. Potvrdili to 

odtlačkom svojho prsta. Ako pamiatku na tento 

deň si odniesli pamätný list a magnetku.

    

    Mgr. Mária Novická         



          

N
ový školský rok sa pre väčšinu žiakov začal úplne nezvyčajne. Krátko po tom, ako 

sme sa v kostole pomodlili za úspešný štart, už sme sa zbiehali na železničnej 

stanici. Čakala nás dlhá cesta do nášho hlavného mesta. Prišli sme až večer a 

starostliví policajti nás posadili (alebo natlačili ) do autobusov, ktoré nás odviedli do vysokoškolského 

internátu. Ubytovanie bolo zaujímavé a pre niektorých aj poučné – zistenie, čo sú internáty, stálo za to. Nič 

nás ale neodradilo a tešili sme sa na druhý deň – na koncert Integrácia. A ten bol naozaj vydarený.          

K
aždý si tam našiel ten svoj štýl hudby či osobnosť. Mali sme možnosť vidieť pána prezidenta 

spolu s ďalšími predstaviteľmi vlády, pozdraviť nás prišlo aj veľa hercov a rôznych spevákov. 

No najväčší úspech zožala slovenská futbalová reprezentácia a aj niekoľko známych 

hokejistov. Tí nás trochu aj sklamali, pretože sme po koncerte čakali na besedu s nimi a ich nikde. Utekali sa 

sústrediť na nastávajúce zápasy. Po koncerte nás policajti opäť odprevadili na stanicu. Bratislavčania museli 

byť nadšení, keď pre to množstvo detí bola odstavená premávka. Cestou späť sme vo vlaku dostali toľko 

jedla (klobásy a koláčiky), že sme ho ani nevládali zjesť. 

 Ďalší koncert Integrácia má byť v Trnave. Ak chcete, aby sme mali možnosť tam ísť, musíte sa 

zapojiť do zberov SABI – viečok a tetrapakov. Ak sa nám ako škole podarí umiestniť, dostaneme vstupenky   

 na koncert. Tak hurá do zberov! 

                      

Mgr. Juliána Ondášová 

   Jesenný festival

 

 V sobotu 3. októbra sa v sabinovskom parku konal 

už tretí ročník Jesenného festivalu. Počasie bolo 

ukážkové a naplno sme si vychutnali atmosféru jesene, 

ktorú dotvárali farebné listy stromov a padajúce gaštany. 

Festival sa niesol v znamení kultúrnych predstavení či 

ochutnávok dobrého jedla. V jednotlivých stánkoch sa 

mohli školy pochváliť svojimi výrobkami, ktoré si mohli 

okoloidúci zakúpiť za symbolické ceny. Naša škola mala jedinečný stánok. Rozdávali sa v ňom 

buchtičky. 

 Za necelé štyri hodiny sa ich rozdalo 1 500 kusov. Prekvapením dňa bol koncert skupiny 

Hrdza a neskôr koncert domácej kapely Čurbesu. Mnohí odvážlivci si pri tónoch piesní aj 

zatancovali. Na konci sa predstavila tanečná hiphopováskupina Real Street, takže aj mladí si 

prišli na svoje a privítali jeseň ako sa patrí.  
              Ivana Semanová 9.A



      Európsky deň jazykov  Lucia Sirotňáková 9.A

  

       Piatok, 25. september sa niesol v znamení   

     jazykových súťaží a kvízov. Vyučujúci si na svojich hodinách 

     spolu so žiakmi pripomínali Európsky deň jazykov. Žiaci ôsmeho 

     a deviateho ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov 

     z prvého stupňa štyri stanovištia, na ktorých znela okrem 

     angličtiny aj nemčina, taliančina a ruština. 

      Deti si potrápili jazýčky na jazykolamoch, učili sa 

     pozdravy v iných jazykoch, súťažili, hádali. Starší žiaci sa 

     dozvedeli nové fakty nielen o iných jazykoch, ale aj o ľuďoch, 

ktorí ich používajú a o ich kultúre. Učia sa tak byť pozornejšími, 

vnímavejšími a tolerantnými. 

          

            

  
  Cezpoľný beh  Dorota Hviščová 9.A      

Aj tento rok sa naša škola zapojila do bežeckej súťaže  s názvom "Cezpoľný beh" v celkovom počte šiestich 

súťažiacich.

 

Za dievčatá školu reprezentovali: 

1. Michaela Konečná 9.A

2. Dorota Hviščová 9.A

3. Ivana Semanová 9.A 

Za chlapcov sa spomínaj súťaže zúčastnili: 

1. Branislav Stanko 7.A

2. Samuel Turák 7.A

3. Dominik Šoltýs 9.A 

Súťaž sa konala začiatkom októbra za účasti základných a stredných škôl mesta Sabinov a jeho okolia. V okolí 

futbalového štadióna bola pripravená bežecká trať o celkovej dĺžke 1 800 metrov pre dievčatá a pre chlapcov 

o dĺžke 2 500 metrov. Celou súťažou sa niesla tá správna súťaživá športová atmosféra, k čomu prispelo               

aj slnečné počasie. Z celkového počtu 9 družstiev sa dievčatá  umiestnili na peknom 7. mieste. 

 Chlapci obsadili 8. miesto. Aj napriek tomu, že nám nepatrili víťazné priečky, s našimi výkonmi    

sme boli nadmieru spokojní a už teraz sa tešíme na budúci rok.



Časopis pripravili: Všetci uvedení prispievatelia  a  p. uč. Mgr. D. Dziaková.

.

 Interview s p.uč. Havrilovou        Antónia Mária Gernátová 5.B

  Kde ste pracovali predtým, než ste prišli na Súkromnú základnú školu? 

Pracovala som na základnej škole vo Veľkom Šariši a aj na ZUŠ vo Veľkom Šariši, kde som viedla 

výtvarný odbor. Na Súkromnú základnú školu som prišla preto, lebo som sa dopočula, že sú tu 

skvelé deti.

  Kde ste sa naučili tak pekne kresliť? 

Kreslenie je dar, ktorý som dostala. 

  Odkiaľ beriete nápady na šperky? 

Z prírody a okolia.  Niekedy stačí malé zašušťanie listov

a múza mi niečo pošepká. 

  Aké ročné obdobie máte najradšej? 

Jar a jeseň kvôli farbám a vôni. 

  Rada chodíte do prírody? 

Áno, veľmi rada na prechádzky alebo túry. Mám rada 

plesá Vysokých Tatier a tiež aj hubačky, ale huby sa mi 

vždy vyhýbajú. 

Z našej tvorby 

Ich schreibe Aufgabe - Zahl. 

Das mache ich manchmal.

Eins, zwei, drei, 

andere Aufgaben sind mir frei. 

Und was mache ich immer? 

Naturlich nicht Schwimmen. 

Ich liebe Fussbal spielen, 

und das mache ich immer

  Braňo Stanko 7.A 

Šikovní nemčinári si pripravili takéto básničky o športe: 

Leute schwimmen gern

sie machen auch Segeln.

Alle machen wir dort

nur laufen wir dort. 

 Michaela Figurová 7.A

Sport ist klein, 

Sport ist mein.

Ich mag Sport,

ich gehe auf den Mond.

 

Tamara Karaffová 7.A
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Kein Lesen,   
 

 
 

aber Schwimmen,

Sport ist am besten,

du kannst sein erster!

 
Samuel Turák 7.A
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