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 Tieto fašiangy pre nás vychovávateľky a deti boli veľmi 

výnimočné. V stredu   sme si do našej školy pozvali deti zo 3. 2. 2016

ŠKD, ZŠ v Šarišských Michaľanoch. Prišlo ich neúrekom a s nimi aj 

pani vychovávateľka Eva Radačovská.

 Po obhliadke školských priestorov, ktoré sa im veľmi, veľmi páčili, 

ich  najviac zaujali  prvácke otváracie lavice a renesančný výraz školy. 

Obdivovaním všetkého nového sa deti presunuli až do riaditeľne k našej 

pani riaditeľke Mgr. Silvii Urdzíkovej, ktorá deti srdečne privítala.

Spolu s našimi deťmi sme sa presunuli do jedálne. Deťom sme 

vysvetlili čo sú to fašiangy a aké zvyky sú zachované v našom šarišskom 

regióne. Ako spestrenie sme mali pripravené karnevalové masky, ktoré si 

sami mali vyzdobiť - vymaľovať, nalepiť pierka, trblietky a nakoniec 

paličku. Bolo pripravené aj malé pohostenie a to šišky, tyčinky, perníčky, 

keksíky, ovocie či chutný čaj. 

Pri rozlúčke nás deti pozvali k nim do školy. My sme toto pozvanie 

prijali a veľmi sa tešíme na stretnutie, ktoré bude pravdepodobne v máji. 

Tak začala naša spolupráca so ZŠ v Šarišských Michaľanoch. 

      Mgr. Mária Trávniková

Fašiangy v ŠKD

ento rok je výnimočný viacerými vecami a pre každého trochu inak. Pre našu školu Ta všetkých jej „obyvateľov“ priniesol výnimočné spojenie najdôležitejších a 
najkrajších sviatkov, ktoré spolu prežívame. Všetko to začalo pôstnymi 

predsavzatiami a prípravnou modlitbovou novénou pred sviatkom sv. Jozefa. Tento náš nebeský 
ochranca – patrón našej školy nám svojim sviatkom, akoby takým neviditeľným kľúčom otvoril bránu 
slávenia toho najväčšieho, čo Boh pre nás kedy urobil. Veľká noc je veľkým festivalom Božej lásky. 

Tá LÁSKA   je taká veľká, že ju nezastavil žiadny druh týrania, ponižovania, 
odmietnutia a bolesti. Boh urobil všetko preto, aby ťa presvedčil, že ťa má rád a ako veľmi si váži 
tvoj život. Keď si si nie istý, aký si vzácny, pozri sa na kríž a uvidíš, aká je tvoja cena. Boh zostúpil z 
neba, aby cez kríž našiel svoju stratenú perlu. A ňou si  A nielen aby ťa našiel, ale aby Ti priniesol  Ty.
odpustenie, pokoj a skutočné šťastie. Aby ťa priviedol domov – k   OTCOVI.
  Prajem nám všetkým – žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnancom a vôbec – všetkým 
ľuďom, aby sme to pochopili už túto Veľkú noc.       

             Mgr. Gitka Nováková                 

So svätým Jozefom k Veľkej noci



        

             Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

 touto pesničkou sa prváci a druháci prezlečení v maskách vybrali 

navštíviť našich kamarátov predškolákov v MŠ na ulici 17. novembra. 

Rozprávali sme sa o fašiangoch, ako sa ľudia v minulosti zabávali, 

organizovali svadby a zabíjačky. Súčasťou fašiangov boli aj fašiangové hry, 

v rámci ktorých sa predvádzali rôzne zručnosti v remeslách. Aj predškoláci 

si mohli tieto remeslá vyskúšať. Išlo im to veľmi dobre. Po zvládnutí 

remesiel si s nami zatancovali a zaspievali. Rozlúčili sme sa s typickou 

fašiangovou pochúťkou – šiškami. V škole nás už čakali tretiaci a štvrtáci v 

maskách. Spolu sme sa pustili do súťaženia. Verte či nie, súťaženie v 

maskách je dosť ťažké. Napokon to predsa len všetci zvládli a boli odmenení 

sladkosťou. Nakoniec sme sa všetci zišli v telocvični a vyhodnotili tie 

najkrajšie masky z tried.           Mgr. Mária Novická

Školský karneval

Školský ples

   Cez fašiangy  sme si zaplesali aj my 

 5.2. sa uskutočnil 0. ročník žiackeho plesu SZŠ, ktorý bol otvorený melódiami Združenia Mladí 
umelci, príhovorom pani riaditeľky a scénkou našich šikovných deviatačiek. Tak ako na plese v opere, aj u 
nás sa začínalo valčíkom, pričom neskôr sa vlny tanca zmenili na rozmanitú všehochuť. Aby sme vládali 
tancovať – oddychové chvíle sme využili na malé občerstvenie alebo bohatú tombolu – čo bolo tiež 
pekným spríjemnením plesu. Pevne verím, že bola odštartovaná nová pekná tradícia našej školy, do 
ktorej sa zapojilo aj veľa dobrovoľníkov, ktorým veľmi pekne ďakujem.   
            Mgr. Martina Havrilová 



Lyžiarsky kurz 1. - 2. ročník (Drienica 8.2. – 12.2.2016)

Naši odvážni prváci i už skúsení druháci sa pustili pod vedením 

učiteľov do práce - naučiť sa lyžovať. Počasie počas tohto 

Lyžiarsky kurz 3. - 5. ročník (Drienica 22.2 – 26.2. 2016)

Vybrali ma do skupinky s kamošmi, takže to bolo super. 

Mali sme aj dobrého učiteľa. Moji kamaráti často padali, 

ale ja ani nie. Na vleku som našťastie nespadol ani raz, iba 

Lyžovačka bola super. V stredu napadol 

čerstvý sneh, my sme ho ako prví testovali. Vo 

štvrtok sa mi stalo to, že som zabudol helmu. 

Skoro ju zobrali iné školy, ale našťastie som ju 

našiel. Na konci lyžiarskeho sme si dali 

preteky. Ja som mal čas 30,87. Bol som prvý, 

mal som najlepší čas. Nikdy som ešte nebol 

prvý.            
    Oliver Sedlák, 4.B

Lyžiarský a snowboardový kurz 4.-9. ročník (Vernár 22.2.-26.2.2016)

Hneď ráno sme už o 8:00 boli v autobuse a bezproblémovo sme sa dostali až do nášho strediska výcviku - 

Vernár. Na prvý pohľad sa ubytovňa, strava či svah nepáčila nikomu, no od utorka výcvik nabral druhý 

dych. V noci nasnežilo okolo 10 cm snehu a atmosféra sa oveľa zlepšila, či už na svahu alebo medzi izbami. 

V utorok večer sme mali skvelý školský X-Factor, ktorý vyhrali dievčatá s hádankami a chlapci so 

stoličkovým tancom. Na izbách vznikali nové prezývky (Matrix, Metrikles..) a do piatka sme si tento 

výcvik parádne užili (aj vďaka vytvoreným podmienkam:D ). V piatok sme už voľky-nevoľky dolyžovali       

a po chutnom obede sme sa štastní a unavení vrátili naspäť domov.     

11.2.2016 sme sa vybrali do Prešova na deň 112-ky. 

Prišli tam zdravotníci, policajti a hasiči. Ukázali 

nám svoje autá a tiež sme si mohli vyskúšať 

oživovanie gumených figúr. Potom nám pani 

Deň 112

Lyž
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kur
z týždňa bolo nevyspytateľné. Striedalo sa slnečné počasie s lejakom 

v stredu a aj zo zasneženou krajinkou vo štvrtok a piatok. Aj napriek 

týmto náročným podmienkam môžeme povedať, že lyžiarsky výcvik 

splnil svoj cieľ a každý žiak urobil pokrok v lyžovaní.         
       Mgr. Jozef Červeňák 

policajtka predniesla zaujímavú prezentáciu o bezpečnosti na internete a na 

cestách. Hasiči nám poradili, čo máme robiť, keď vznikne požiar. Bolo to veľmi 

poučné a mali sme z toho zážitok.     
     Tamara Radvanská a Veronika Lichvarčíková, 4.A 

niekedy mi ušla poma. Keď sme sa zoraďovali, tak do mňa nabúral Tomáš, lebo nemohol zastaviť a nabúral 

mi rovno do nohy. Bolelo to, ale ani to mi nezabránilo v tom, aby som ďalej lyžoval.
               Mirko Pekár, 4.B

BraňoStanko, 7.A 



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

.

 

Keď slniečko začína teplejšie hriať, 

budú sa nám lepšie vajíčka maľovať.

Vajíčko má všetky farby jari, 

dám ho oblievačom, keď pôjdu od mamy. 

     (3.A)

Kodu Cup 2016

 Mal som silných súperov, ale veril som do 
poslednej sekundy, kým nevyhlásili výsledky. 
Cestu naspäť som si poriadne užil, lebo som si 
domov odnášal hernú konzolu X box one. Porota 
moju hru ohodnotila výborne a program ako 
veľmi dobrý. Asi sa im hra páčila, bola o 
Microsofte a vývoji operačného systému 
Windows. V supertíme som sa dozvedel nové veci, 
ktoré určite využijem v budúcnosti. V Microsofte v Bratislave som sa cítil 
super, už som to trochu poznal. Zahral som si v Xbox zóne hry, ktoré som 
nepoznal  a ochutnal aj vytúženú microsofťácku čokoládu. Tento rok boli 
na súťaži aj Martin Baňas, ktorú urobil hru Hell Race a Ruslans Nikons s 
hrou 99% IMPOSSIBLE. Ďakujeme všetkým, ktorí  nám fandili. 
        Marek Štofánik, 5.B

 Tím Primaškolák v zložení S. Triščíková, Z. Semančíková, T. Dudičová, N. Bujňáková,                 
M. Kollárová, T.  Lejko, S. Bucko, M. Štofánik  bojoval 12. 2. 2016 o postup do eurpského finále.     

 Svojim výskumným projektom na tém u spracovania odpadu s myšlienkou: „Od plastovej fľaše k 
lego kocke“, sme zaujali porotu už v regionálnom kole. Na V4 kole celá súťaž prebiehala v anglickom 
jazyku a napriek tomu, že sme nepostúpili do ďalšieho kola ,bola to pre nás zatiaľ najvyššia dosiahnutá 
méta v súťaži FLL. Všetkým, ktorý nám akýmkoľvek spôsobom pri príprave na súťaž pomohli, veľmi 
pekne ďakujeme. 
 V robotických súťažiach trénujeme technické zručnosti v konštrukcii a programovaní robotov, 
rozvíjame prezentačné zručnosti a učíme sa komunikácii či tímovej spolupráci. Ak si žiakom druhého 
stupňa, zaujíma ťa robotika, chceš patriť do tímu ešte tento šk. rok a bezplatne sa učiť programovať, 
pozývame ťa,každý piatok od 15.00 – 17.00 do počítačovej učebne v škole.  
            Mgr. A. Štofániková

Stredoeurópske semifinále 

FLL alebo S nami recykluj...

Prajeme Vám pokojné 

a požehnané 

veľkonočné sviatky!
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