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Rozhovor s učiteľkou a výchovnou poradkyňou
Mgr. Annou Tokošovou
Naša pani učiteľka Mgr. Anna Tokošová je na našej škole
už vyše štvrťstoročia. Vyučuje slovenský jazyk a občiansku
náuku. Okrem toho je aj dlhoročná výchovná poradkyňa.
Trošku sme ju „vyspovedali“, dozvedeli sme sa viac z jej
súkromného, ale aj pracovného života.
1. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou?
Vždy som chcela pracovať s ľuďmi. Rozhodovala som sa
o úplne inom povolaní, ale som veľmi spokojná.
2.

Aké

iné

predmety

by

ste

chceli

učiť

okrem

slovenského jazyka a občianskej náuky?
Jednoznačne dejepis. Je to úžasný predmet. Možno ešte
ruský jazyk.
3. Čo je náplňou výchovného poradcu?
Výchovný

poradca

plní

úlohy

školského

poradenstva

v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
detí, ale aj v oblasti prevencie problémového vývinu detí.
Venuje osobitnú pozornosť žiakom nadaným aj talentovaným,
poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri
riešení rôznych problémov, informuje ich o možnostiach
štúdia na stredných školách a pomáha pri voľbe povolania.
Výchovný poradca je tu vždy, keď ho niekto potrebuje.
Poradí, pomôže , ale aj upozorní a usmerní.

4. Čo robíte vo voľnom čase?
Nemám veľa voľného času, ale keď nejaký je, veľa čítam,
rada sa túlam prírodou, obľubujem turistiku. Rada sa
bicyklujem, chodím plávať. A veľmi rada spievam, počúvam
hudbu. Chodievam na muzikály do divadla.
5. Vieme, že ste veľa rokov spievali v zbore, prečo Vás
tam už nevidíme?
Lekár mi predpísal hlasový kľud, ale dúfam, že sa k tomu
ešte vrátim. Mala by som sa už vrátiť ! Milujem hlavne
vianočné koncerty.
6. Aké miesto by ste chceli navštíviť?
Milujem hory, adrenalín, chcela by som vystúpiť na najvyšší
vrch sveta (smiech) . Snažím sa ničoho nebáť a prekonať
svoj strach.
7. Máte obľúbeného spisovateľa?
V súčasnosti najmä mladých spisovateľov, napríklad Roman
Brat. Tie klasické diela mám za sebou.
Ema Balková a Sarah Čajbiková 7. C

Olympiáda z nemeckého jazyka
Na našej škole sa dňa 14. decembra 2015
uskutočnilo školské kolo Olympiády z nemeckého
jazyka.
Žiaci, ktorí majú radi tento cudzí jazyk,

prišli ukázať svoje vedomosti a zasúťažiť si v týchto
okruhoch:
Počúvanie s porozumením
Čítanie s porozumením
Gramatika
Rozprávanie príbehu
Po

skončení

súťaže

všetci

s napätím

očakávali

vyhlásenie výsledkov. Prvé a druhé miesto obsadili žiaci 7. C
triedy. Simon Bačovčin a Ivona Barbaričová. Tretie miesto
získala Barbara Töröková zo 7. A. Víťazi boli ocenení
diplomom a krásnymi vecnými cenami.
Ivona Barbaričová 7. C

Dejepisná olympiáda
V decembri sa uskutočnilo
školské
olympiády.

kolo

dejepisnej
Súťažilo

sa

v štyroch kategóriách, 6. - 9.
ročníky.

Školská olympiáda pozostávala z testu, na

ktorý sme mali približne hodinu.

Na okresné kolo

postúpili prví dvaja z ročníka, ktorí mali najviac bodov
a boli to: Samuel Čurma 6. B, Timotej Jakubov 6. C,
Štefánia Sokolová 7. A, Miroslava Ondrejová 7. A,
Katarína Ondrejová 8. C, Štefánia Petrovčinová 8.
C, Kristína Stemnická 9. B a Mária Jakubová 9. C.

Okresné kolo sa uskutočnilo 9. 2. 2016 na
mestskom úrade. Taktiež sme dostali test, na ktorý
sme mali hodinu a pol. Všetci moji mladší či starší
spolužiaci postupujúci zo školského kola boli úspešní!
Popasovali sme sa s obrovským množstvom faktov,
prečítali encyklopédie i historické listiny, a tak táto
naša príprava neostala bez povšimnutia. Veď sme
získali dve prvé miesta! V kategórii D 1. miesto som
získala ja, Štefánia Petrovčinová a v kategórii E 1.
miesto

získala

Miroslava

Ondrejová.

Krásnym

úspechom je 3. miesto Štefánie Sokolovej.
Všetkým

reprezentantom

blahoželáme

a nám,

víťazkám okresného kola, držte palce v krajskom kole.
Štefánia Petrovčinová 8. C
Geografická olympiáda
V októbri

a novembri

sa

uskutočnilo

školské

kolo

Geografickej olympiády. Čas písania geografických testov bol
85 minút. Monotematická časť bez atlasov trvala 45 minút
a praktická časť s atlasmi 40 minút. Úspešným riešiteľom sa
stáva žiak, ktorý získa 55% úspešnosť.
Úspešní riešitelia a postupujúci na okresné kolo boli:
9. ročník KURŤÁK Dominik 9. A
8. ročník PETROVČINOVÁ Štefánia 8. C
7. ročník TABAKOVÁ Petra 7. A

6. ročník ŽIDZIK Michal 6. B a ŠICHULOVÁ Lívia 6. A
5. ročník CMÁROVÁ Mária 5. A, BETÁKOVÁ Lucia 5. C a
ŽIDZIK Viktor 5 .A
Títo žiaci reprezentovali školu na okresnom kole, ktoré
sa uskutočnilo

4. februára.

Všetkým zúčastneným

blahoželáme!
Diana Lukáčová 8. C

Európa v škole
Dňa 26. februára 2016 sa v Centre voľného času
Dúha uskutočnila slávnostná vernisáž s odovzdávaním cien
detskej

výtvarnej,

literárnej

a multimediálnej

tvorby.

Radosť z vlastnej tvorby a k tomu ocenenie s postupom do
celoslovenského kola nielen mňa, ale aj mojich spolužiakov
veľmi potešil. Čestné uznanie získali : Samuel Onderišin
a Soňa Diničová 7. C
Postup do celoslovenského kola získali :
1. kategória (6-9 rokov) – Alex Taňkoš 3. C
2. kategória ( 10-12 rokov) – Kamil Babjak 7. C
3. kategória (13-15 rokov) – Samuel Koribanič 7. A, Ema
Balková 7. C
Všetkým oceneným a ich učiteľkám gratulujeme
a držíme palce v celoslovenskom kole.
Viktória Šepeľová a Ema Balková 7. C

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 25. februára sa uskutočnilo školské kolo súťaže
v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.
Súťažilo sa v poézii i v próze a to v troch kategóriách:
poézia
2.-4.r.

1. miesto
2. miesto
3. miesto
Diana Dravecká Zuzana Židziková Barbora
(4.B)
(2.A)
Porvažníková (2.B)
Diana
Ema Papajová (3.C)
Tomčišáková(4.C)

5.-6.r.

Sofia Fejková
(5.A)

Marína
Hajíčková (5.B)

Nela Tamara
Todáková (5.B)
Lucia Betáková (5.C)

7.-9.r.

Samuel
Onderišin(7.C)

Diana Lukáčová
(8.C)

Annamária
Petrovčinová (8.C)

próza
2.-4.r.

5.-6.r.

7.-9.r.

Filip Andrejčák Mirka Zara
Alžbetka Piňková(2.C)
(4.C)
Kucanová (4.C)
Alex Taňkoš (3. C)
Ľubka
Katkovčínová(4.B)
Tamara
Holubová
(5. B)
Soňa Diničová
(7.C)

Šimon Hajdučko
(6. B)
Ema Balková
(7.C)

Barbora Töröková
(7.A)

Žiaci

na

prvých

priečkach

školu

reprezentovali 18. marca v okresnom kole,
v ktorom sme získali dve tretie miesta. Diana
Dravecká a Soňa Diničová.
Všetkým

oceneným

aj

zúčastneným

recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme
ešte veľa recitačných úspechov.
Redaktorky 8. C

Matematické súťaže
Švermováci (a samozrejme aj ich učitelia), ktorí sa
,,kamarátia“ s číslami a inými matematickými záhadami, sa po
doterajšej

každodennej

príprave

začínajú

tešiť

z dosiahnutých výsledkov.
Už

v januári

sa

v okresnom

kole

matematickej

olympiády Mária Jakubová, žiačka 9. C, umiestnila na 1.
mieste a na konci marca ju čaká krajské kolo. Želáme jej aj
tam veľa úspechov.
V tom istom čase mali okresné kolo aj piataci. S úlohami
sa popasovali veľmi dobre a úspešnými riešiteľmi sa stali
Lucia Betáková (10.m.), Laura Cichá (10.m.) a Viktor
Židzik (10.m.). Bol to dobrý začiatok v tejto tradičnej
matematickej súťaži.
Šiestaci Timotej Jakubov, Richard Gerboc a Peter
Rudišin a siedmak Samuel Koribanič počas celého školského
roka riešia úlohy z korešpondenčných seminárov MALYNÁR,
MATIK, PIKOMAT. Vo výsledkovej listine v jednotlivých

sériách sa všetkým darí byť v prvej polovici zúčastnených
žiakov. Samuel Koribanič bol po prvej polovici v seminári
MALYNÁR na 14. mieste a v seminári PIKOMAT na 4.
mieste.
8. a 9. marca sa uskutočnilo okresné
kolo

PYTAGORIÁDY.

V jednotlivých

kategóriách súťažili všetci tí, ktorí boli
úspešní v školskom kole. Aj teraz sa im
darilo.

V kategórii

P3

boli

úspešní:

Adamec Matúš (4.m.), Bačovčinová Barbora (9.m.), Sukeľ
Tomáš

(11.m.).

V kategórii

P4

sa

darilo:

Matejovi

Babinskému (10.m). V kategórii P5 sa ukázali dievčence
Lucia Betáková (10.m.) a Lucia Soňa Dolobáčová (13.m.).
Kategória P6 priniesla našej škole veľa radosti. Víťazom sa
stal Michal Židzik (SUPER) a úspešní boli aj Peter Rudišin
(4.m.), Timotej Jakubov (10.m.), Richard Gerboc (12.m.).
V kategóriách P7 a P8 sme sa tešili spolu so siedmakom
Samuelom Koribaničom, ktorý bol v oboch kategóriách na
druhom mieste.
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa elánu
a síl v príprave na ďalšie súťaže.
RNDr. Anna Bočkayová

Exkurzia z techniky
V rámci projektu „ pv odborne“ sa dňa 8.3.2016
siedmaci zúčastnili školskej exkurzie z techniky na SOŠ

technickej v Humennom. Počas exkurzie si

žiaci prezreli

priestory školy i priestory jednotlivých odborov.
V jednotlivých odborných učebniach si mohli vyskúšať svoje
praktické zručnosti, nahliadnuť do sveta elektrotechniky,
elektroniky,
prezrieť

si

automatizačnej
projekty

a výpočtovej

žiakov.

techniky

Zručnosť,

či

technická

predstavivosť a tvorivosť našich bývalých švermovákov –
Borisa Kakutu a

Lukáša Stemnického, potešili našich

súčasných žiakov, keď zavítali do učebne tretiakov odboru
mechanik elektrotechnik. Zaujala ich aj prehliadka učebne
grafických systémov s názornou ukážkou úpravy digitálnej
fotografie, počítačovej 2D a 3D grafiky, programovanie CNC
strojov a tvorba výkresov v rôznych grafických programoch.
Zaujímavé bolo naživo vidieť ukážku práce na CNC stroji, ale
aj technológiu ručného obrábania kovov v dielni. Medzi
úsmevné aktivity patrila návšteva odboru biotechnológia
a farmakológia pri pokusoch s minerálnymi vodami

a s

červeným roztokom na filmové sfarbenie krvi.
Naše poďakovanie patrí vedeniu školy, učiteľom a
majstrom za ich odborný výklad a odpovede na množstvo
zvedavých otázok našich žiakov počas exkurzie.
Ing. Mária Taňkošová

Biblické olympiády a súťaže
Dňa 10. marca 2016 sa uskutočnili okresné kolá
biblických olympiád. V rímskokatolíckej farnosti Sťatia sv.
Jána Krstiteľa na Ul. SNP sa zišli zástupcovia základných aj

stredných škôl nielen z Humenného, ale aj zo Sniny a Vranova
nad Topľou. V konkurencii 6 družstiev základných škôl naši
zástupcovia – Kristína Stemnická 9. B, Viktória Turiková 9.
C a Šimon Hanzal 8. A získali krásne 3. miesto.
Družstvá grécko-katolíckeho náboženstva nezaostali
a v silnej

konkurencii

v zložení

Jakub

Ferjak,

Lenka

Gajdošová, Rebeka Rebyová získali 3. miesto (žiaci 1. a 2.
roč.), Tamara Lokšíková, Matúš Charitun, Veronika Vašková
získali 6. miesto (žiaci 3. a 4. roč.) v Biblickej súťaži.
V olympiáde dievčatá Tamara Čopová

8.

A, Štefánia

Petrovčinová 8. C a Soňa Meždejová 8. A získali krásne 5.
miesto z desiatich.
Štefánia Petrovčinová 8. C

Basketbal
4. marca sa uskutočnilo obvodné kolo
v basketbale dievčat. Dievčatá v zložení: Mária
Jakubová 9. C, Nina Kollarčíková 9. C, Lesanka
Chalupková 9. B, Milena Kobaková 9. A, Tamara Balejová 9. A,
Veronika Kopčáková 9. A, Juliana Macková 9. A, Hana
Hrišová 9. A, Soňa Meždejová 8. A,. Petra Murinčáková 8.
A a Tamara Čopová 8. A obsadili pekné 3. miesto.
16. marca sa uskutočnilo obvodné kolo v basketbale
chlapcov, ktorí nezaostali za dievčatami a tiež obsadili
bronzovú priečku v zložení: Adam Balogáč 9. C, Kristián
Revák 9. C, Filip Fic 9. B, Patrik Štim 9. B, Filip Marcinčák 9.

B, Viktor Fedák 9. B, Boris Dinič 9. A, Tomáš Jenčík 9. A,
Patrik Mihalčin 9. A, Gabriel Štetka 9. A, Pavol Tamáš 9. A,
Daniel Baláž 8. A, Jakub Matiščák 8. B, Jakub Packo 8. B,
Filip Špitálik 8. B.
Diana Lukáčová 8. C

Chemická olympiáda
Na

Strednej

odbornej

škole

technickej sa 10. marca 2016 uskutočnilo
okresné kolo chemickej olympiády. Aj tento
rok

sme

zaznamenali

výrazný

úspech.

Mária Jakubová (9. C) z celkového počtu
100 bodov získala 93 bodov a jednoznačne obsadila prvú
priečku a postúpila na krajské kolo, kde jej budeme držať
prsty.
Majke a pánovi uč. Typčukovi srdečne blahoželáme.
Annamária Petrovčinová 8. C

V mesiacoch december až marec sa
uskutočnili aj tieto podujatia:
17. decembra sa v popoludňajších hodinách
uskutočnilo Posedenie s Ľ. Štúrom pre žiakov 8. ročníka.
Každú triedu reprezentovali dve družstvá – dievčenské
a chlapčenské. Zvíťazili dievčatá z 8. C, pred chlapcami z 8.
B a 8. A

29. januára pre žiakov 1. stupňa uskutočnil karneval
5. februára sa uskutočnil Ples ŠKD
12. februára žiacky parlament predával srdiečka z lásky –
perníky za symbolické euro. Celá akcia mala charitatívny
podtón, lebo vyzbierané peniažky sa darovali trom rodinám
s chorými detičkami.
29. februára sa uskutočnila prednáška a test o vesmíre pod
názvom „(Ne)bezpečný vesmír“ v rámci projektu S
ďalekohľadom na cestách 1. miesto získala Annamária
Petrovčinová 8. C, ďalšie umiestnenia Timotej Jakubov 6. C,
Natália Košútová 7. B
6. – 11. marca sa uskutočnil lyžiarsky výcvik žiakov 7.
ročníka v Bachledovej doline
16. marca žiaci ŠKD vynášali Morenu až do Laborca
16. marca sa uskutočnilo súťažno-zábavné popoludnie pre
žiakov 5. -7. ročníkov pod názvom Deň ľudovej rozprávky
16. marca sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády.
Kristína Stemnická 9. B sa stala úspešnou riešiteľkou
a postúpila na krajské kolo.
Natália Cholpová a Ema Hrubovská 6.C

Kto druhému jamu kope...
Opäť je tu september a po prázdninách znova zvoní
školský zvonček. Všetci spolužiaci už sedia na svojich
miestach, v triede vládne šum, každý je zvedavý, kto kde
trávil prázdniny.
Vtom vojde do triedy naša triedna učiteľka a za ňou
kráča chlapec nižšieho vzrastu.
„Je to váš nový spolužiak Zlatko!“
„Zlatko? Aké smiešne meno,“ pomyslel som si.
V triede máme aj drzého Fera, ktorý hneď vybuchol
smiechom. Zlatko len mlčky sklopil zrak. Viac som mu
pozornosť nevenoval, až v jeden deň som si všimol, že Zlatko
usedavo plače v šatni práve po hodine telesnej výchovy. Nik
tam už okrem neho nebol, iba ja som sa vrátil po sveter.
Nechcel mi povedať, čo sa mu stalo, tak som ho nechal tak,
nech si plače. Možno mu uleteli včely!
Doma som sa od našich dozvedel, že jeho rodičia sa
rozviedli, Zlatko sa s mamou musel presťahovať k babke do
nášho mesta. Bol tichý a nikoho tu nepoznal, čo zneužil práve
náš hlúpy Fero. Rád rýpal do slabších a zlostil aj učiteľov, tak
potom sme mali zavarené všetci.

Ani nie o mesiac to Fero znova prehnal a Zlatka po škole
tentoraz zbil tak, že Zlatko skončil v nemocnici. Bolo to asi
pre Zlatka aj šťastie. Fero dostal pokarhanie riaditeľom
školy, zápis triednou učiteľkou a neviem, čo ešte... čo sa
Ferovým rodičom nepáčilo a Fera, chvalabohu, preložili na inú
školu.
Všetci z triedy, chalani aj dievčatá, sme sa vybrali za
Zlatkom do nemocnice a podpísali sme sa mu na sadru, ktorá
mu spevňovala a skrášľovala pravú ruku. Takto sme mu dali
vedieť, že aj keď je s nami krátko, začal nám v kolektíve
chýbať a keď sa vráti, bude ho čakať bezpečná stolička
medzi nami.
Zlatko to určite nemal ľahké a keby som bol vtedy
v šatni vedel, že je obeťou šikany, určite by som o tom
niekomu

dospelému

povedal

a nemusel

neskôr

skončiť

v nemocnici. Na druhej strane som rád aj kvôli Ferovi,
dúfam, že sa z toho poučí a nebude viac nikoho šikanovať.
Lebo kto druhému jamu kope, neskôr do nej aj sám spadne.
Kamil Babjak 7. C

Patrik
Milý denníček!
Dnes nám prišiel nový spolužiak. Volá sa Patrik a je
celkom pekný. Má 14 rokov, hnedé vlasy a modré oči. No keď
som sa dozvedela, že nemá matku ani otca, veľmi som ho
ľutovala. Jeho rodičia zahynuli pri autonehode spolu s jeho
sestrou Terezkou, ktorá mala len 4 roky. Teraz býva so
svojou starou mamou. Nemá veľa kamarátov. Nemajú ani veľa
peňazí. No hneď som sa sním začala rozprávať. Bol fakt
super chalan, bral život taký, aký je. Všetci sme si ho
obľúbili.
23. 9. – streda
Patrik prišiel do školy veľmi smutný. Skúšala som zistiť,
čo sa mu stalo. Nič nepomohlo. Nakoniec som to z neho
dostala. Povedal mi, že babka je veľmi chorá a bojí sa o ňu.
Vôbec som nevedela, čo mu mám na to povedať. Vtom vtrhli
do triedy deviataci. Neznášam ich. Prišli k Patrikovi, zobrali
mu desiatu a zošity vyhodili do koša. A ešte mu povedali, že
smrdí. Patrik sa ihneď rozplakal. Išli sme za učiteľkou, ale tá
nás odbila, že sme si to vymysleli.
24. 9. – štvrtok
Dnes nám učiteľka oznámila, že budúci týždeň sa v škole
koná ples. Mohli sme si zakúpiť tombolu. Kúpila som 6
tombolových lístkov. 3 som dala Patrikovi a 3 som si nechala.
29. 9. – utorok

Dnes bol ples. Bolo to úžasné, veľká sranda a zábava.
Vyhrala som prvú cenu. Bol to počítač. Spomenula som si na
Patrika, prišla k nemu a darovala som mu ho. Viem, že oni si
to nemôžu dovoliť a ja mám svoj doma. Tak načo ďalší? Bol
neskutočne šťastný.
30. 9. – streda
Patrik sa mi zdôveril. Povedal, že mu niekto na internete
napísal, že je chudobný a smrdí. Povedala som mu, aby to
nechal tak.
2. 10. – piatok
Och, toto nie! Patrikovi sa vyhrážajú a šikanujú ho. Tí
deviataci vytvorili stránku, kde dávajú Patrikove fotky. Na
stránku odfotili aj nožík, ku ktorému napísali, nech sa Patrik
teší do školy.
5. 10. – pondelok
Patrik neprišiel do školy. Bojím sa oňho. Neviem,
čo mám robiť. Povedať to rodičom? Neviem...
6. 10. – utorok
Stretla som Patrika, na ulici pri moste. Povedal mi, že
babka zomrela a chcel skočiť z mosta. Dokonca aj tí
deviataci mu zobrali počítač. A povedal mi, že sa už nikdy
neuvidíme, lebo už nemá nikoho, kto by sa oňho postaral.
Musí ísť do detského domova. Rozplakala som sa Doma som
sa zdôverila mame. Patrika som zavolala k nám prespať.
8. 10. – štvrtok
Dnes mám narodeniny a naši mi oznámili tú najlepšiu
správu na ceeeeelom svete. My si Patrika adoptujeme. To je

ten najlepší darček, aký som mohla dostať. A rozplakala som
sa opäť, tentoraz od radosti.
12. 10. – pondelok
Patrik už je u nás doma. Čaká nás veľa vybavovačiek, ale
dúfame, že sa to podarí. Patrik je šťastný, ja som šťastná
a vlastne sme všetci šťastní, že sme mu takto podali pomocnú
ruku. Ak to vyjde, stane sa novým členom našej rodiny.
Ema Balková 7. C

Náš veľký brat
Polročné prázdniny skončili.

Veď trvali až jeden

upršaný deň. Krásna odmena za päť mesiacov driny v škole!
Perinbabka je tiež tento rok akási skúpa. To sa predsa na
rozprávkovú bytosť nepatrí...
Moja nová školská taška ma ráno v autobuse skoro
privalila. Mal som veľké šťastie, lebo vedľa mňa stál jeden
ujo. V poslednej chvíli ma schmatol a nejakou zvláštnou rečou
mi povedal, aby som dával pozor. Zagánil som naňho... akože
ĎAKUJEM... Divný chlapík.
V škole klasika. V šatni krik, na chodbe rev, už som sa
tešil do triedy. Som zvedavý, či Samo ozaj dostal za
vysvečko nový mobil... Pred triedou ma však čakala

naša

triedna. Usmievala sa, divné. A potom spustila... Že vraj
máme nového spolužiaka, volá sa Rasťo a že ho dala sadnúť
ku mne. Fíha, raketová rýchlosť. Nestihol som povedať ani
„...bré ránko“ a už som sedel vedľa Rasťa. Spolužiaci zazerali
a ja som ešte spolovice neprebudený začul... nech sa ti u nás
darí, tvoj sused sa volá Hugo a je to skutočne milý chlapec.

Že aký to som? Jasné. Igorovi som nevrátil zaucho
a nepovadil sa so Sandrou, tak som teraz dostal odmenu.
Rasťo bol veľmi tichý. Aj na môj vkus až príliš. „Ahoj,
som Hugo,“ vyšlo zo mňa, „odkiaľ si?“ Dve veľké čierne oči na
mňa hľadeli. Rasťo sa nesmelo ozval. Rozprával pomaly a jeho
zvláštny prízvuk mi pripomenul chlapíka z ranného autobusu.
Až teraz som si všimol, že Rasťo je o niečo starší ako my.
A aj jeho pleť je trocha tmavšia. Skamarátili sme sa a aj
ostatní z triedy si k Rasťovi časom našli cestu. Volali sme ho
„náš veľký brat“ a on sa z toho len smial. Slovenčina mu
robila problémy, a tak sme sa cez prestávky mordovali
s ypsilonmi. Vybrané slová – horšie ako mamino lečo v sobotu
na obed... Zato v matike bol super. Učiteľka ešte ani
nedopovedala príklad a on už z hlavy sypal výsledok. Natrel
to aj nášmu super Samovi. Tak mu treba, aspoň sa už nebude
tváriť ako superhrdina. A aj tí namyslení piataci nám už dali
pokoj. Rasťo je naším skutočným veľkým bratom. Nikto si na
nás už nedovoľuje.
V slovenčine sa zlepšil. Učiteľka povedala, že urobil
riadny pokrok. A mňa ťahá z matiky. Možno na konci roka
dostanem od našich mobil aj ja. A to je fakt super!
Alex Taňkoš 3. C

Zatváraj dvere potichu...
Vianočné prázdniny sa tento rok skutočne vydarili.
Teda, aspoň čo sa dĺžky týka. Určite nezačnem protestovať
proti takejto tradícii, len to časové vákuum ma občas
dohnalo na gauč pred telku.

Prepínať kanály s neustále sa opakujúcimi rozprávkami,
to vás baví istú chvíľu. Keď však zazriete Popolušku po
tretíkrát, aj tá najhumánnejšia myšlienka z vás jednoducho
vyprchá a vy zostanete bezducho civieť do prázdna... Vitajte
v klube! Zažil som to na vlastnej koži. V takejto agónii som si
zrazu uvedomil, že gauč vedľa mňa už nie je prázdny, že sa
tu v plnej svojej kráse uvelebil ocino a sleduje svoj
najobľúbenejší program. Televízne noviny!!! To som si teda
zavaril! Viac než polovica spravodajstva bola o rôznych
konfliktoch, vojnách, nešťastí v celom svete. Ale prebralo ma
to. Správy sú teda reálne, na môj vkus možno až príliš.
Všímam si výrazy ľudských tvárí, strach v očiach malých
detí, neistotu ľudí bez domova... Uvedomujem si desivú
pravdu – to už nie je rozprávka, dávno sme stratili istotu, že
nakoniec dobro zvíťazí nad zlom...
„Oci, prečo je toľko vojen vo svete?“
Otec mi začal vysvetľovať mocenské boje, geopolitické
rozloženie sveta a obrovskú túžbu „homo sapiens sapiens“ po
bohatstve. Nie všetkému, čo sa mi

snažil vysvetliť, som

rozumel. Aj keď ocina táto téma skutočne zaujíma a veľa
o nej vie. Otočil som sa teda k mame, aby mi to vysvetlila
„tak polopate“. Mama sa na mňa usmiala – tak krásne to iba
ona vie – a povedala len jednu vetu: „... lebo nezatvárame
dvere potichu.“ Tak tomuto som už nerozumel vôbec. Mama
si všimla otázniky v mojich očiach: „Zamysli sa nad tým, ako
ty sám môžeš prispieť k tomu, aby bol tento svet lepší...“ Tak
toto ma ozaj dostalo. Začať od seba, neobviňovať druhých

ešte aj z toho, že vonku nesneží... Prestať fňukať, ľutovať
sa a neustále sa sťažovať. Život je boj a treba sa ho snažiť
vyhrať. A to aj takými maličkosťami, ako sú ohľaduplnosť,
taktnosť,

rešpekt

či

úcta.

Práve

pre

nedostatok

ohľaduplnosti a vnímania potrieb iných vznikajú vojny.
„... preto vždy, keď budeš zatvárať dvere, dbaj na
to, aby si tým nikoho nevyrušil.“
Samuel Koribanič 7. A

Jar
Slnko vyšlo spoza mraku,
lúčom hľadá každú mláku.
Chce vysušiť celú zem,
bude teplo, ja to viem !
Kvietkom je tiež dlhá chvíľa,
čakať toľko na motýľa .
Dosť si vládla pani zima!
Máme radosť, je nám príma!
Tešíme sa novej jari,
prezradí nás úsmev v tvári.
Zuzana Bartková 6. C

Nezbedníčka Labka
Chvostom vrtí na dve strany,
pozerajte, milé dámy.
S loptičkou si šantí rada,
do kresla si často sadá.

Klbko gúľa do kúta,
potichu si hudie.
Kam to klbko ide?
Mačička je veľmi hravá,
chce byť ona ozaj zdravá.
Mliečko pije , chlebík papká,
malá nezbedníčka Labka.
Eva Onderišinová 1. C

Tam kdesi...
Tam kdesi za kopcom
sadlo si slniečko
znavené blúdením.
Ach, to bol ťažký deň.
Presvetliť celú zem
je ozaj umením.
Poštekliť najmenších,
poláskať kvetiny,
či zohriať údy starkej
uprostred dediny.
Rozdávať teplo
a nádej života
je ozaj lopotná,
lopotná robota.
Samuel Onderišin 7. C

chlpatý kvet
všetko naokolo
nepríjemný hmyz
pampy a ...
pretvárka
vajíčko ryby
tropický orech
24. 12. sú ...
opak malého
Láska ja častokrát ... (tajnička)
pineapple
opak vernosti
opak veselá
Soňa Diničová 7. C
sláčikový hudobný nástroj
Humenné je ...
prasatá chováme pre ...
meniny má 4. 6.
prvý deň v týždni
60 minút
značka krému N....
skratka toalety
šijeme ňou
nápoj podobný pepsi-cole
modrina
Lenka Tomková 6. C

Včera som zmenil ... (tajnička)
a o hodinu prišiel sused, či sa
mu pozriem na počítač, lebo
mu nejde internet.
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Amsterdam, Atény, Aš,
Brusel, Moskva, Minsk,
Rím, Praha, Bratislava,
Londýn, Viedeň, Brno,
Berlín, Boon, Oslo, Kodaň,
Havana, Paríž,

Škola je miesto, kde za minimálnu dobu ... (tajnička)
Sára Čajbiková 7. C
zviera s hrbom
zviera podobné kačke
pestrofarebný vták
samec husi
hlúpe zviera
zviera žijúce pod zemou
zviera s parohami
zviera s dlhými ušami
pruhované zviera
zviera s domčekom
lietajúci hmyz
morské zviera s chápadlami
druh opice
Katka Ondrejová 8. C

Keď je vo februári mokro,
v ... (tajnička)

Perličky z hodín...
chybu oka možno upraviť bioptrickou (spojnou) šošovkou
základné časti mikroskopu sú: okulár a modulár
(objektív)
Ako sa nazýva liečba pomocou koní?
Chemoterapia (hipoterapia)
Pomocou čoho môžeme skypovať?
Pomocou ďalekohľadu (skypu).
Čo je autoportrét? Portrét v aute (vlastný portrét,
obraz).
V slovnom spojení v mnohých uliciach urč pád : ženský
(lokál)
To má tak trčieť?

(trčať)

dnes tu mám kondejsku

(termosku)

trpký (trpný) rod
jej končatiny (končiny) valný Dunaj vlaží - recitácia
básne Mor ho!
futbalistová (futbalová) hviezda
mama vlčica a otec vlčic (vlk)
komická (kozmická) loď
Anna zo Zeleného domu vyzerala ako škriatka (strašiak)

Čo je to asertívne správanie? „Vypadlo mi to.“
Učiteľka: „Tak si to zdvihni!“
redaktorky 7. C
meniny má 29. 3.
zadná časť tela
tvrdé y
Banská B...
meniny má 23. 2.
kocúr a ...
ihla a ...
malé kopyto
rieka
prestížne filmové
ocenenie...
zhoda slabík na konci
verša
potomok rodičov
12 ... v roku
letné ...
Ak chceš niekoho milovať, miluj ho aj...
Bibiana Darašová 8. C

Hádanky
 Berieme ho, ťaháme ho za uši a predsa sa nehnevá.
 Neje a nepije, bez farbičiek maľuje.
 Čo má guľa na konci?

 Sukne, sukne, samé sukne, zaplače kto na ňu kukne.
 Stojí pani na streche, rozťahuje prsty, a čo chytí
v povetrí, do izby nám v pustí.
(MRÁZ , ANTÉNA, HRNIEC, PÍSMENO A, CIBUĽA)
Diana Lukáčová 8. C
chrám
podarúnok
Harry Potter a ... komnata
súčasť hromu
sviatok v decembri
malý Laco
známa včielka
minca
zadná časť chodidla
druhý cudzí jazyk
Viete, prečo je jedenie čínskymi paličkami životu
nebezpečné? Lebo hrozí, že ... (tajnička)
Zuzana Bartková 6. C
M Z I M A E M O D DZ zima, dom, pes, obloha,
K O B E R E C B I N
Á O R L E V O L S K lev, okno, koberec,
D S K N Ý S A O T A krava, sob, zásuvka,
L A K N D O S H R L kalendár, strecha, osa,
E Á U Ň O B O A E E
lak, mačka, kus, láska,
Z Á S U V K A Ž CH N
M A Č K A S E P A D sova, delfín
S O V A A V A R K Á
Bibiana Darašová 8. C
D E L F Í N IE N ☺ R

3.

2.

4.

6.

1.
5.

7.

9.

8.

Môžeš mať všetky peniaze sveta, ale je tu vec, ktorú
nikdy nebudeš mať (tajnička)

1.

2.
5.

3.

4.

6.

Kto si myslí, že je dokonalý, dokonale (tajnička)
Marína Hajíčková 5. B

japonský šport
nástroj na okopávanie
malý zub
Leerdammer je ...
stroj na stláčanie
riadi lietadlo
„Dnes je dobrý deň, aby si to ....,“ povedal Qussimodo Zvonár u Matky Božej
Miro Karpeľ 8. C
najväčšia hviezda
obloha
mláďa kobyly
... plátková aj dražé
červený chrbát a čierne
bodky
zdrobnenina od slova kvet
čuchový orgán
dáva mlieko
meniny má 12. 9.

Prvý jarný kvet......
Katka Kovalíková 5. A

meniny má 8. 3.
opak optimistu
hromada
posielame cez ňu listy
viera moslimov
sadíme doň kvety
Ráno budú veci vyzerať lepšie Mauglí-kniha džunglí
Damian Chmura 8. C
meniny má 6. 6.
dopravný prostriedok
padá v zime
potreba turistu
škatuľa
kocúr a ...
kopija
nástroj na šitie
sirup
morský rak
dravý vták
trojhlavý ... (rozprávková bytosť)
medikament
pokrývka hlavy
kartová hra
podobný psovi

„Tobias, kde je tvoje vysvedčenie?“ pýta sa mama svojho
syna.
On jej na to odpovie: „To som požičal Michalovi. Chce totiž ...
(tajnička).

samica gunára
meniny má 24. 6.
teta a ...
Suchý marec, mokrý máj bude žito ako ...
Michaela Cholpová 5.A

odpadkový ...
dvojhrbé zviera
najpopulárnejší šport
chodíme sa tam modliť
meniny má 13. 6.
kúzlo
posledný deň v týždni
... možno nájsť aj v najväčších dobách temna, ak
vieš prikázať svetlu svieť ! Amblus Dumbledore - Harry
Potter a väzeň z Azkabanu.

začiatok týždňa
stratená rybka
vychovali ho vlci
orgán zraku
opak muža
tropické ovocie
vyrobené z dreva
„Nič nie je.... “ povedala Kľúčka od dverí - Alica v
krajine zázrakov.
Rišo Sukeľ 8. C

... a Metod
opak čierny
naše hlavné mesto
drahý kov žltej farby
druhý deň v týždni
„Ak nevieš, kam chceš ísť, je úplne jedno, akú ... si
vyberieš,“ povedala Mačka Škľabka - Alica v krajine
zázrakov.
Vilo Lipovský 8. C
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kniha, spisovateľ, brko, dej,
papyrus, básnik, bájkar,
strana, príbeh, román, sci-fi,
novela, dramatik, text, rým,
kníhtlač, veta, verš, titul

Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ... (tajnička 12
písmen)
Sarah Čajbiková 7. C

bozk
prvý po anglicky
plaz
symbol lásky
ročné obdobie
mačkovitá šelma Sev. Ameriky
sad
priateľ
Valentínku, láska moja, Tebe ja dnes posielam, aby si
vedela, že pre Teba stále miesto v ... (tajnička)
Marína Hajíčková 5. B

meniny má 8. 2.
pauza medzi hodinami
slovenský jazyk
hovorovo
počty
rysovanie
zemepis
puzdro po anglicky
zosobnenie
údržbár
školy od bubon
zdrobnenina
zrakový
orgán
časť ruky
kreslený
príbeh
učiteľ náboženstva
opak škaredého
Učiteľ národa je ... (tajnička)
oči, uši, ústa a ...
obrázkový príbeh
denná tlač
priateľ človeka
muži a ...
inžinier skratkou
natierame na chlieb
Prvýkrát sa objavil v diele Alica v
krajine zázrakov...

Viktória Šepeľová 7.C

pusa
ťavy majú
ťahá sa s tým obočie
jeden riadok básne
hlavné mesto Talianska
hazardná kartová hra
strunový brnkací nástroj
malá flauta
alkoholický nápoj z vína
malý kôň
les
Thomas Carlyle: „Vlastnou univerzitou nášho života je...
(tajnička)“
Ema Tkáčová 5. B
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slnko, obloha, lúč, tráva,
voda, vetrík, hviezda,
snežienka, jar, púčiky,
lístočky, živočíchy,
včela, oko, mravčeky,
pavúky, búdka

Na svätého Gregora, idú... (tajnička)
Sarka Čajbiková a Emka Balková 7. C
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kotrmelec, kniha, kobyla,
kocka, Košice, Kriváň, krokodíl,
kačka, Krištof, kredenc, kohút,
kôň, kôš, klišé, kosa, komár,
kaluž, ker, kôl, krt, kel, krík,
kilo, krk
„Nemilovať knihu znamená
nemilovať múdrosť a kto
nemiluje múdrosť, stáva sa
... .“ Ján Amos Komenský
(tajničku tvorí 8 písmen)
Ema Hrubovská 6. C
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ananás, pero, papier, buk ,
ryba, sob, pštros, syseľ, sneh
šum , kniha, med, um,
umenie, krása, kryha, euro,
krb, rak, kuk, krk, denník,
auto , drevo
Buď vôľa tvoja, aj keď iná
ako moja buď to ...
(tajnička)
Soňa Diničová 7. C
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