
Súkromná základná škola 

Nám. slobody 100, Sabinov

01.- 04. 2017

www.primaskola.sk

 

 

Fašiangy v SZŠ 

Karneval  Dňa 24.2.2017 sa konal karneval. 

Boli tam rôzne masky: malé i veľké. Mali 

sme veľa súťaží. Zbierali sme cukríky. 

    Za každú triedu vyhrali      

dve masky a dostali pekné 

ceny. Všetky masky boli 

super!

Školský ples 

1. stupeň

2. stupeň

Dňa 24. februára 2017 sa žiaci druhého stupňa zhromaždili v jedálni našej školy, aby plesali na 

druhom ročníku školského plesu. Otvorila ho pani riaditeľka krátkym príhovorom, po ktorom nasledoval 

učiteľský tanec, kedy žiaci požiadali o tanec prítomných učiteľov. Potom sa začala skutočná zábava.    

O hudbu sa postaral Dávid Burgr, o občerstvenie všetci žiaci, ktorí do interaktívnej miestnosti 

poprinášali vlastné koláče, chlebíčky, chipsy a rôzne sladkosti, aby sa podelili so spolužiakmi a dodali si 

síl pri zábave. Pre žiakov bola pripravená aj hodnotná tombola. Hoci nám priebeh niekoľkokrát prerušila 

odstávka elektriny, žiaci sa zabavili aj pri náhradnom programe p. uč. Červeňáka. Spoločne sme si 

zatancovali aj belgický tanec. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník žiackeho plesu. Mgr.Júlia Komarová 



  

   

     

 

Dňa 26.1.2017 sa v Pečovskej Novej Vsi  konala tanečná 
prehliadka  s názvom Tanec v nás.

Predviedli sa tam naozajstné umelecké talenty detí z okolitých 
škôl ŠKD. Táto nezabudnuteľná akcia sa všetkým tanečníkom veľmi 
páčila a odniesli si domov  množstvo nových zážitkov!

Tanec v nás 
Bc. Amika Antolová

Čitateľský maratón

 Aj tento školský rok, tak ako je to u nás pravidelne zvykom, sa uskutočnil 
lyžiarsky kurz v lyžiarskom stredisku na Drienici pre našich žiakov 1.  5. 

ročníka. Keďže sa nám prihlásilo veľmi veľa žiakov, zorganizovali sme až dva 
termíny. Prváci a druhých lyžovali od 13. do 17. februára, tretiaci, štvrtáci a 
piataci zasa od 27. februára do 3. marca. Počasie nám celkom prialo, takže 

sme si nielen výborne zalyžovali, ale slniečko nás aj krásne opálilo. Na 
zjazdovke bolo okrem nás ešte mnoho ďalších žiakov z rôznych škôl, preto 
sme boli stále v pohotovosti, aby sme sa vyhli zraneniam z nárazov. Naši 
žiaci sa však správali veľmi disciplinovane a organizovane, vďaka čomu 

nezaznamenali žiadny výraznejší problém. Posledný deň bola pre všetkých 
zúčastnených pripravená jazda zručnosti na kvalitu prejazdu. Pri 

záverečnom hodnotení inštruktori skonštatovali, že všetci sa počas kurzu v 
lyžovaní zlepšili, preto ju výborne zvládli. Dali sme priestor na hodnotenie aj 

„Bolo to super! Lyžovanie ma baví.“ (Mike, IV. B)

„Zlepšili sme sa v lyžovaní. Celé to bolo super.“ (Alicka, IV. B)

„Vďaka lyžiarskemu sme mali týždeň plný zábavy.“ (Ninka, IV.B)

Bc. Zlatica Miklošková 

Lyžiarsky kurz-Levočská dolina  

29.marca sa v školskej knižnici uskutočnil čitateľský maratón, počas ktorého sa 

mohli žiaci  všetkých ročníkov zapojiť do nepretržitého čítania kníh. Žiaci prvého 

stupňa sa striedali pri čítaní jednej vybranej knihy, na druhom stupni si mohli 

samostatne vybrať z ponuky kníh a čítať tak dlho, ako chceli. Zapojila sa 

každá trieda a čítali sme počas piatich vyučovacích hodín vrátane prestávok.

Mgr. Dominika Vojtašáková

Lyžiarsky kurz - Drienica   



  

   

     

 

 

Nie je ľahké vžiť 

sa do roly niekoho 

iného a  presvedčiť o 

tom divákov. Nie je ani 

ľahké docieliť to, aby sa 

veľká skupina detí 

dokázala spoločne zladiť 

a vytvoriť tóny, ktoré 

pohladia dušu i 

rozveselia. No my sa o to 

pokúšame. Niekedy nám 

to ide lepšie, inokedy 

menej. Nie sme herci ani 

speváci. Tvrdo však na sebe pracujeme:  týždeň čo týždeň sa stretávame, pred vystúpeniami 

máme sústredenia a trénujeme častejšie,  tvoríme, snažíme sa stále zlepšovať. A to všetko 

robíme nie pre seba (pre nás je to občas naozaj veľká obeta a drina), ale pre Vás, našich divákov 

či poslucháčov. Lebo nič nie je lepšie ako pocit, že sme niekoho potešili, upokojili, dojali, 

rozosmiali. Ten pocit stojí za všetku tú námahu. To, ako sa učíme spolupracovať, komunikovať, 

spolu sa tešiť a povzbudzovať, to, ako si pomáhame pri prekonávaní trémy, je úžasné a každé 

Vaše poďakovanie či len úsmev na tvári nás napĺňa ešte väčšou chuťou opäť trénovať a zlepšovať 

sa. Radi privítame každého, kto chce takýmto spôsobom zlepšovať a skrášľovať tento svet. 

Kde dvaja-traja v mene lásky sú...

Mgr. Juliána Ondášová 

 Hoci naša škola zvykne byť v nedeľu 

zatvorená, 2.apríla to výnimočne neplatilo. Dvere 

našej školy boli otvorené pre všetkých, ktorí 

chceli nahliadnuť do jej priestorov a zistiť, čo 

všetko sa v nich  deje. 

 Program začal divadielkom pod 

názvom Ženích pre slečnu myšku, 

pokračoval prehliadkou školy, počas 

ktorej sa návštevníci mohli zapojiť do 

rôznych aktivít, ktoré sme si pre nich 

pripravili. Samozrejme nechýbalo ani 

občerstvenie v podobe koláčikov. Strávili 

sme spolu pekné popoludnie. 

Deň otvorených dverí 

Aj v tomto školskom roku sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a 
prózy  Hviezdoslavov Kubín. Teší nás, že záujem o túto súťaž z roka na rok rastie, naši mladí 

recitátori sa stále viac zlepšujú a svojím prednesom nás vedia 
potešiť, rozveseliť alebo nás len jednoducho prinútia na chvíľu sa 
zamyslieť a upokojiť. Porota sa pri rozhodovaní musela poriadne 

zapotiť, aby rozhodla, kto sa má stať víťazom.                                                 
27. 3. 2017 bolo zrealizované okresné kolo súťaže, v ktorom sa na  

3. mieste umiestnila Anna Havrillová a na 1. mieste skončil Norbert 
Talarovič, ktorý bude našu školu reprezentovať v krajskom kole 

súťaže. Všetkým (oceneným aj neoceneným) blahoželáme a dúfame, 
že sa spolu uvidíme aj o rok.

Hviezdoslavov Kubín Mgr. Juliána Ondášová 



  

   

     

 

 

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

Tohtoročné sústredenie Zimnej časti korešpondenčného matematického 

seminára skrátene „Malynár“ sa uskutočnilo v Juskovej Vôli. Na to, aby som sa tam 

dostal musel som riešiť 12 úloh. Podarilo sa a skončil som na 38. 

mieste čo znamenalo, že som dostal pozvánku na sústredenie. 

Hneď v prvý deň sme sa rozdelili do skupiniek. Názvy skupiniek boli 

rôzne ako napr. Maďarská Ambasáda alebo Omrvinky. Každý deň sme 

riešili súťaže v skupinkách mali sme prednášky a semináre. 

V posledný deň sme stavali iglu kde sa vošlo 22 ľudí.

Najlepšie zážitky boli : Naučiť sa nové veci , mať super prednášky, 

hrať rôzne hry, plnenie questov a napokon skončiť so svojou skupinkou na prvom mieste.

Ako niekto povedal „Bez práce niesú koláče.” tak ja to trošku upravím „Bez počítania nie je odmena.” 

Ďakujem aj škole a pani riaditeľke, za to, že som sa mohol na sústredení zúčastniť.

Sústredenie z Malynára

Tím Primaškolák v zložení A. Jurčiak, M. Kuchár 4. A, 

Anna Štofániková 4. B, Marek Štofánik 6. B a Juraj 

Gabzdil 7. A, tento rok skončil na výbornom 4. mieste zo 16. tímov. 

   Robotická súťaž FLL  alebo prvá lego liga sa konala 

v Košiciach. Ako prvú sme mali tímovú prácu. Našou úlohou 

bolo poskladať pyramídu z plastových pohárov bez toho 

aby sme sa ich dotkli. Zvládli sme to ľavou  zadnou. Mohli 

sme použiť aj gumičky a špagát. Potom nás čakal robot 

dizajn. Tam sme mohli ukázať ako naše programy fungujú a 

bez časového obmedzenia predviesť jednotlivé úlohy. 

Nasledoval výskumný projekt. 

 Tento rok bola téma zvieratá a ľudia a my sme sa 

venovali životu včiel. Náš tím porote ukázal vynález 

robotická ruka nazvali sme ju Beewash, ktorý môžu včelári 

používať pri čistení úľov a rámikov. Najviac sme očakávali 

ako sa nám podaria úlohy v robot game, na ktoré sme mali 

iba 2,30 min. Celkom sa nám darilo.

FLL
Marek Štofánik , 6.B

Prajeme Vám 

pokojné

 a požehnané 

veľkonočné 

sviatky!

Blíži sa Kvetná nedeľa, 

svätíme bahniatka,

Ježiš sa davom prediera,

chystáme si kozliatka.

Maľujeme kraslice, 

chlapci pletú korbáče,

z čokoládky zajace, 

dostaneme koláče. 

Na chvíľu len postoj, 

je tu najmä kostol. 

Baránok a zmŕtvychvstanie

a trojdenné čakanie. 

Šunka, paska, vajíčka, 

poteší vás mamička. 

Nastane aj oblievačka, 

schovávačka, naháňačka.

Martin Kuchár, 4.A
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