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Ahojte, ŠVERMOVÁCI!
Prihováram sa Vám na začiatku nového školského roka
2017/18 trochu netradične. Konečne hovorím sám za seba.
Po dvojmesačných prázdninách som sa na Vás veľmi tešil.
Tešil

som

sa

na

nových

mladých

redaktorov,

ktorí

plnohodnotne nahradili minuloročné deviatačky.
Som nadšený a so zvedavosťou sledujem, ako mi moji
redaktori zapĺňajú prázdne listy postupne jeden za druhým.
Ste

hotoví

nesmiernou

novinári!

No

radosťou

nielen

vytvárate

to.

Sledujem,

množstvo

s akou

zaujímavých

tajničiek, osemsmeroviek či spisujete perličky z hodín
a spoločne sa smejeme na „múdrych“ výrokoch od Vás i
o Vás.
Som

veľmi

pyšný

na

úspechy

i víťazstvá,

ktoré

dosahujete v rôznych predmetových súťažiach, olympiádach,
ale aj v rôznych športových súťažiach a ja ich môžem
s hrdosťou uverejňovať na mojich stránkach. No nielen to.
Mapujem školské výlety, exkurzie... S obľubou čítam aj Vaše
básničky či príbehy, ktoré ma často nielen pobavia, ale aj
mnohé dojmú.
Pýtate sa, prečo sa Vám prihováram? No mám už
štrnásť rokov, teda som správny tínedžer a vekom patrím k
najstarším žiakom školy. Tí majú právom sa k veciam, ktoré
sa ich týkajú vyjadrovať. Teda prečo sa Vám neprihovoriť?
Vidíme sa pri mojom ďalšom vydaní.
VÁŠ ŠKOLSKÝ ČASOPIS
(Viktória Šepeľová, 9. C)

Rozhovor so školskou psychologičkou
Mgr. Annou Dudovou
1. Čím ste chceli byť v detstve?
V detstve

som túžila byť najskôr úradníčkou a neskôr

učiteľkou. O ľudské telo a psychiku človeka som sa začala
zaujímať až počas štúdia na gymnáziu.
2. Ako sa vám pozdávajú žiaci na tejto škole? Máme
veľa problémových žiakov?
Na túto otázku je náročné odpovedať. Čo znamená veľa?
Príčiny problémov u žiakov sú rôzne. „Problémovými“ žiakmi
sú často nazývaní žiaci s poruchami správania, s poruchami
učenia a žiaci, ktorí si vyžadujú individuálny prístup. Takíto
žiaci sa nachádzajú na každej škole.
3. Chodia k vám aj žiaci, ktorí nemajú problémy?
Samozrejme. Chodia ku mne aj žiaci, ktorí sa ma prídu len
opýtať, ako sa mám a popri tom mi porozprávajú, aký deň
mali zase oni. Alebo si prídu len tak „ pokecať “ o hocičom. 
4. Čo je pracovnou náplňou školskej psychologičky?
Poslanie a činnosť školského psychológa je veľmi rozsiahla.
Psychológ je tu nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov
a rodičov. Poskytuje individuálne konzultácie, realizuje
diagnostiku a zameriava sa na informačnú a preventívnu
činnosť. Konkrétne na našej škole sa táto činnosť realizuje
prostredníctvom nástenky vo vestibule školy a formou
preventívnych programov v triedach, prednášok a besied so
žiakmi. Pri činnosti psychológa však netreba zabúdať na to,
že psychológ nie je šaman ani liečiteľ. Nevie čítať

myšlienky, nepozná všetky riešenia na každý problém a nie je
ani sudcom. Poskytuje pomocnú ruku pri riešení problémov
a je tu stále pre tých, ktorí ho potrebujú. Dá sa povedať, že
hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah
založený na dôvere a rovnako aj mlčanlivosť psychológa.
5. Čo robíte vo voľnom čase? Aké sú vaše koníčky?
Veľmi rada čítam odbornú literatúru, ale aj oddychovú. Rada
spoznávam prírodu, chodievam na turistiku a trávim čas
s najbližšími.
6. Máte vtipnú príhodu zo školského prostredia?
So žiakmi sa na hodinách často smejeme. Pre mňa bola vtipná
situácia, keď som žiakom ako motiváciu aby sa naučili báseň
spamäti, navrhla, že sa ju s nimi naučím aj ja. Nakoniec som
ju musela pred celou triedou predniesť. 
7. Odkiaľ beriete inšpiráciu na projekty so žiakmi?
Čo

sa

týka

preventívnych

programov

realizovaných

v triedach, snažím sa vychádzať z aktuálnych potrieb žiakov,
tried

a celej spoločnosti. Zúčastňujem sa konferencií

a kurzov, ktoré mi poskytujú nový náhľad
do problematiky. Konzultujem s rôznymi
odborníkmi.

Chce

to

veľa

štúdia

a odbornej literatúry.
8. Aké je vaše obľúbené jedlo?
Veľmi mi chutia špagety a vo všeobecnosti sú to cestoviny.
9. Mohli by ste na záver niečo odporučiť našim žiakom?
Tých odporúčaní by bolo mnoho, ale každý žiak je jedinečný
a každý žiak je osobnosť. Mne osobne by však urobilo

radosť, ak by sme si viac všímali toho druhého, nielen seba
a svoje potreby. Skúsme byť k sebe ľudskejší a viac sa na
seba usmievať. 
Otázky

vytvorili

a pýtali

sa

Lenka

Tomková

a Ema

Hrubovská, 8.C

Exkurzia na Čističke odpadových vôd v Humennom
Dňa 22. septembra 2017 sa žiaci 6. A a 6. B triedy
s učiteľmi fyziky p. Ing. Máriou Taňkošovou a p. Mgr.
Mariánom
odpadových

Karpáčom

zúčastnili

vôd

v Humennom,

exkurzie
ktorá

na

Čističke

predstavuje

najmodernejšiu čistiareň vo východnej časti našej republiky.
Vďaka odbornému výkladu pána Ing. Lukáča sme sa
dozvedeli o tom, čo treba urobiť s odpadovou vodou, aby sa
opäť mohla stať súčasťou kolobehu vody v prírode a
neohrozila pri tom život organizmov v našom Laborci i v
priľahlých potokoch.
Prezreli sme si celý proces čistenia vody, ba aj celý
areál.
Lenka Tomková 8. C

Zo struny na strunu
Dňa 13. októbra sa konal festival detských
ľudových spevákov „Zo struny na strunu“. Do
finálového kola postúpilo 51 spevákov z okresov Humenné,
Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou. Našu školu
reprezentovali dve speváčky, Mirka Chomová z 8.B a Zuzka

Krídlová zo 6.C. Mirka sa stala Laureátkou tohto festivalu.
Za prípravu oboch dievčat patrí poďakovanie pani učiteľke
Kormucikovej. Mirke srdečne blahoželáme a prajeme ešte
veľa, veľa speváckych úspechov.

Športové bleskovky
Dňa 13.

októbra sa konalo krajské kolo

cezpoľného behu v meste Stará Ľubovňa, na ktoré postúpil z
okresného kola aj náš žiak

Kristián Barančík z 9.C a svoj

bežecký talent zúročil tentoraz krásnym 3.
Kristiánovi blahoželáme

miestom.

a prajeme ďalšie skvalitňovanie

svojho športového potenciálu a pánovi učiteľovi Čerevkovi
ďakujeme za prípravu .
Dňa 20. októbra sa uskutočnil aj 18. ročník športovobrannej

a vedomostnej

súťaže

žiakov

humenských

základných škôl. Súťaž už tradične organizuje Mestský
úrad v Humennom spolu s Oblastným výborom Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom.
družstvo

Naše

v zložení: Nina Čerevková z 9. A , Sofia

Cenknerová z 9. B, Damián Hudák zo 7. A, Jakub Kokorďák
z 9. A a Martin Butala z 9. B,
Šikovnému

družstvu

získalo cenné 1. miesto.

blahoželáme

a pánovi

učiteľovi

Čerevkovi patrí poďakovanie za jeho prípravu.
redaktori

Súťaž v prvej pomoci
Aj tento rok si môžeme povedať: „Na Švermovke sa
môžeme cítiť bezpečne...“ Prečo? Lebo aj tohto roku tu
máme najlepších záchranárov!
Úspešný tím v zložení Ema Balková, Kristína Veterná
a Samuel

Onderišin, všetci z 9.C sa dňa 24. októbra

zúčastnili už tradičnej súťaže v prvej
organizovala

Stredná

zdravotnícka

škola

pomoci,

ktorú

v Humennom.

Podujatia sa zúčastnilo 10 škôl z okresu Humenné a naši
zdravotníci si priniesli zaslúžené 2. miesto, pričom od
prvého ich delili len body za čas, nakoľko v teoretickom
teste aj v praktickom riešení stanovíšť získali najvyššie
bodové ohodnotenie.
Našim zdravotníkom srdečne blahoželáme a ďakujeme
pani učiteľke Adriane Bačišinovej, ktorá ich na súťaž
svedomito pripravovala.
redaktori

Dejepisná exkurzia očami našich deviatakov...
V skorých ranných hodinách sme sa 27. septembra
vybrali na výlet do Bratislavy, na ktorý sme sa všetci
neskutočne tešili.
V autobuse bola úžasná atmosféra, a preto sme niektorí
počas celej cesty ani oka nezažmúrili. Cestou sme mali zopár
zastávok. Videli sme naše krásne Tatry a navštívili tiež
rozprávkové mesto Habakuky. „Konečne sme tu!“ vykríkli
všetci, keď sme okolo jedenástej hodiny dorazili do

Bratislavy. Navštívili sme množstvo historických pamiatok,
prechádzali sa Starým Mestom a vdychovali starobylú
atmosféru nášho hlavného mesta. Po zaujímavom dni sme sa
ubytovali v hoteli.

Aj sme sa snažili byť tichučko, no nie

vždy nám naše predsavzatia vyšli úplne ... Na druhý deň po
raňajkách sme ihneď vyrazili do Viedne. Neobišla nás ani
colná prehliadka...prekvapko, ale dopadlo to dobre. Vo Viedni
nás veľmi zaujala návšteva zámočku Schönbrunn. Obdivovali
sme skvostné budovy, múzeá a pamiatky. Už z diaľky sa
vypínal unikátny Dóm sv. Štefana, kde sme mali aj krátky
rozchod na občerstvenie či nákup suvenírov. Tesne po
polnoci sme docestovali domov.
Ostali nám krásne spomienky a tiež fotky... Ďakujeme
našim učiteľom, že to s nami vydržali... 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Dňa

23.

októbra

2017

sa

uskutočnil

v poradí už 10. ročník školského kola

Olympiády

zo slovenského jazyka a literatúry.

Na

olympiáde sa stretli 15 deviataci, ktorí boli odhodlaní zmerať
si sily a uspieť. Úspech to naozaj bol! Na prvom mieste sa
umiestnila Ema

Balková, na druhom Kristína

Veterná

a tretie miesto patrilo Samuelovi Onderišinovi, všetci traja
z 9. C. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj : Natália Košútová, 9.
B, Martin Mandzák, 9. A a Soňa Diničová, 9. C
Všetkým úspešným aj zúčastneným blahoželáme!
Ema Hrubovská 8. C

Minca mesta Humenné
Dňa 10. novembra 2017 sa vo Vihorlatskej
knižnici

v Humennom

konalo slávnostné vyhodnotenie

výtvarnej a literárnej súťaže pri príležitosti 700. výročia
prvej písomnej

zmienky o meste Humenné pod názvom „

Minca mesta Humenné“.
V 1. kategórii v poézii získala Evka Onderišinová z 3.C
krásne 2. miesto v poézii.
V 2. kategórii zase Tamarka Ištoková zo 6.D pekné 3.
miesto v próze a Stelka Konradová zo 6.D čestné uznanie.
V 3. kategórii sa na 2. mieste

umiestnila

Soňa

Diničová z 9.C v poézii a na 3. mieste v poézii Samuel
Onderišin

tiež z 9.C

a Natália Košutová z 9.B získala

čestné uznanie za prózu.
Témou výtvarnej časti súťaže bolo vytvorenie návrhu
2D alebo 3D makety pamätnej mince mesta Humenné. Ani
v tejto časti sme neostali bez ocenenia.
V 1. téme Vytvorenie 2D návrhu v 3. kategórii získala
Marína Hajičková zo 7.B čestné uznanie.
V 2. téme Vytvorenie 3D makety získala v 3. kategórii
3. miesto

Vanesa Orečná zo 7.B, ocenili aj Máriu

Cmárová zo 7.A čestným uznaním.
Navyše naše žiačky Hana
Halaganová

Lukačínová

a Michaela

obe zo 7.B získali aj hlavnú cenu, Cenu

riaditeľky školy.

S raketou to vieme...
Našim žiakom sa v bedmintone skutočne
darilo. Okresné kolá na pôde ZŠ Pugačvovej
priniesli dievčatám i chlapcom najcennejší kov.
Družstvo dievčat v zložení Karin Ferjaková zo 6.B ,
Sofia Meždejová

z 8.B a Diana Dravecká z 6.B sa

s obrovským odhodlaním pustilo do prvého zápasu. Ten sme
vyhrali

a vyhrali

sme

aj

ďalšie.

Vďaka

bojovnosti

a húževnatosti sa podarilo dievčatám vyhrať celý turnaj
a získať fantastické 1. miesto.
Ani chlapci nezaostávali, práve naopak, zvíťazili nad
každým, kto sa im postavil do cesty. Svojim súperom nedali
žiadnu šancu, vyhrali všetky zápasy, a tak náš tím v zložení
Edo Sopirjak, Michal Drobný a Tadeáš Ištok, všetci z 9.A
získali zaslúžené zlato.
Našim

športovcom

srdečne

blahoželáme,

p.

uč.

Belejovej a p. uč. Čerevkovi ďakujeme za prípravu.
Lenka Tomková 8. C

Stolný tenis
Dňa 22. novembra sa v Centre voľného času Dúha
uskutočnilo okresné kolo družstiev v stolnom tenise. Naše
družstvo v zložení Dávid Babinec z 9.B, Tadeáš Ištok
z 9.A ako aj Miško Šalata

a Adamko Marcinčák obaja

z 5.A vyhralo a postúpilo na krajské kolo ! To sa uskutoční
v marci

v Spišskej

Starej

Vsi.

Našich

šikovných

„pingpongistov“ pripravovala p .uč. Kirňáková, za čo jej patrí
naše veľké ďakujem. Chlapcom držíme na KRAJI palce !
Lenka Tomková 8. C

Hrnček medu
Posledný novembrový piatok, teda 24., sa
v CVČ Dúha uskutočnila vedomostná súťaž
o mede.

Štvorčlenné

družstvo

šiestakov

v zložení Kristína Andrásová, 6. A, Matej
Babinský, 6. B, Tamara Ištoková a Jozef Jakubov obaja
6. D súperili s ďalšími šiestimi školami. Odpovedali na
otázky, skladali puzzle, poznávali medonosné rastliny a tiež
živočíchy. Okrem anatómie včely medonosnej šiestaci museli
zvládnuť aj vedomosti týkajúce sa práce včelárov počas roka
či informácie o včelárskych produktov.
Zo súťaže sme si odniesli krásne 1. miesto, za čo patrí
naše poďakovanie nielen družstvu šiestakov, ale aj p. uč.
Babjákovej za trpezlivosť pri príprave družstva.
Ema Hrubovská 8. C

Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 4. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo
olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 27 žiakov
v dvoch kategóriách.

V kategórii

miestach umiestnili:
1. miesto Samuel Sokol 7. B
2. miesto Samuel Ďuraško

1A sa na prvých troch

3. miesto Marco Sorokáč,
V kategórii 1B sa umiestnili na prvých troch miestach:
1. miesto Hugo Herman, 9. B
2. miesto Martin Butala, 9. B a Samuel Onderišin, 9. C
3. miesto Klára Zoubková, 8. A
V okresnom kolo nás budú reprezentovať chlapci
umiestnení

na

prvých

priečkach.

Všetkým

súťažiacim

srdečne blahoželáme a učiteľkám anglického jazyka – p. uč.
Gabákovej, p. uč. Krídlovej, p. uč. Porvažníkovej, p. uč.
Sukeľovej, a p. uč. Čelovskej -

ďakujeme za realizáciu

školského kola.
Natália Cholpová 8. C

Okresné kolo Technickej
olympiády
Technická
každoročne

priestor

mladým

olympiáda

školákom

dáva

prejaviť

svoju

zručnosť a tvorivosť v oblasti technickej činnosti. Dňa 30.
11. 2017 sa v priestoroch ZŠ Jána Švermu v spolupráci CVČ
Dúha v Humennom uskutočnil 8. ročník Technickej olympiády.
Okresné kolo TO sa uskutočnilo v dvoch častiach.
Teoretická časť prebiehala formou riešenia vedomostných
testov z oblasti techniky, technológií či vzťahu človeka a
prírody.

Praktická

časť

bola

zameraná

na

tvorivosť

a zručnosť žiakov. V kategórii A mali žiaci podľa priloženého
technického výkresu zhotoviť z pripraveného materiálu
Kŕmidlo pre vtáčiky, v kategórii B mali zhotoviť Drevenú

poličku na stenu. Časový limit na vyhotovenie výrobku bol
stanovený na 90 minút.
Odborná porota vo výsledkovej listine potvrdila, že
tohtoročnými víťazmi okresného kola v kategórii A sa stali
naši

žiaci:

Richard

Klanica

a Sebastián

Lichvan

z 9.

A triedy. Chlapci postupujú do Krajského kola TO, ktoré sa
uskutoční v Prešove.
Chlapcom

a p.

uč.

Taňkošovej

Márii

srdečne

blahoželáme!
Viktória Šepeľová 9. C

Dejepisná olympiáda
Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo
dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v štyroch kategóriách.
Olympiáda pozostávala z testu, na ktorý sme mali približne
hodinu. A takto sme dopadli:
V šiestom ročníku na prvých troch priečkach sú:
Matej Babinský, 6. B
93 b
Nina Mindová, 6. C

87 b

Laura Pľuchtová, 6. A

81 b

Daniel Ivanič,6. C

81 b

V siedmom ročníku na prvých troch priečkach sú:
Stela Turiková, 7. A
96 b
Matúš Sudzina, 7. C

90 b

V ôsmom ročníku na prvých troch priečkach sú:
Michal Židzik, 8. B
84 b

Emma Lukáčová, 8. B

75 b

Ľubomíra Galandová, 8. A

71 b

V deviatom ročníku na prvých troch priečkach sú:
Miroslava Ondrejová, 9. A
91 b
Vladimír Pančišin, 8.

B

85 b

Na okresné kolo postupujú prví dvaja z ročníka. Všetkým
zúčastneným

olympionikom

srdečne

blahoželáme

a dejepisárom ďakujeme za realizáciu školského kola - p. uč.
Marcele Taňkošovej a p. uč Gibasovi. Postupujúcim do
okresného kola držíme palce.
Viktória Šepeľová 9. C

Geografická olympiáda
V mesiaci

november

sa

uskutočnilo

školské

kolo

geografickej olympiády.
Úspešní riešitelia školského kola:
9. ročník: 1.miesto Viktória Marcinová,9.C
2. miesto Petra Tabaková, 9. A
3. miesto Ema Balková, 9. C

postup na OK
postup na OK
úspešný riešiteľ

8. ročník:1. miesto Ľubomíra Galandová,8.A postup na OK
2. miesto Timotej Jakubov, 8. C

úspešný riešiteľ

3. miesto Michal Židzik, 8. B

úspešný riešiteľ

7. ročník: 1.miesto Manuel Sninčák, 7. B
2. miesto Mária Cmárová, 7. A

postup na OK
úspešný riešiteľ

3. miesto Lucia Betáková, 7. C

úspešný

riešiteľ
6. ročník: 1. miesto Matej Babinský, 6.B

postup na OK

2. miesto Veronika Vašková, 6. C

postup na OK

3. miesto Zuzana Krídlová, 6. C

úspešný riešiteľ

5. ročník: 1. miesto Liana Krivjanská, 5. B postup na OK
2. miesto Alžbeta Fedurcová, 5. A postup na OK
3. miesto Luca Andrea Zanini, 5. A postup na OK
Všetkým

zúčastneným,

úspešným

i

postupujúcim

v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a ďakujeme
za realizáciu školského kola p. uč. Petrovajovej a p. uč
Čelovskej. Postupujúcim do okresného kola držíme palce!
Kristína Biľová, 6. C

V mesiacoch september až december sa uskutočnili
aj tieto podujatia:
18. októbra sa stala naša telocvičňa miestom, kde sa bývalí
škôlkári „pasovali“ za skutočných (Švermováckych) prvákov.
20. októbra sa v našej telocvični uskutočnil (ako každý rok)
Uchaľak piatakov, ktorí sa (konečne) stali ozajstnými
piatakmi!
25. októbra sa žiaci 8. ročníka zúčastnili divadelného
predstavenia Ronja, dcéra lúpežníka v ŠD v Košiciach.

2. novembra sa konal na našej škole druhý ročník kvízu
o svätcovi. Tento rok bol venovaný saleziánovi Titusovi
Zemanovi. Zúčastnili sa ho siedmacké a ôsmacké triedy v 3členných družstvách.

Najúspešnejším družstvom sa stalo

družstvo 7.B triedy v zložení: Tamara Holubová, Nela
Todáková a Vanesa Orečná. Druhé miesto patrí triede 7.A
a tretie

miesto

obsadili

žiaci

z 8.B

triedy.

Srdečne

blahoželáme!
10. novembra sa uskutočnila spevácka súťaž – Slávici
z ulice. Zlaté pásmo si vyspievali: Veronika Lecáková
z 2.C, Miška Balážová zo 6.B, Viktória Lacová zo 7.C
a striebornou slávicou sa stala Mirka Chomová z 8.B.
Veroniku pripravovala p. uč. Lacová a druhostupniarky p. uč.
Kormuciková, za čo im obom patrí poďakovanie a speváčkam
- sláviciam naše veľké uznanie. Blahoželáme!
21.novembra

sa

uskutočnil

viacboj

všestrannosti.

Osemčlenný tím malých športovcov si počínal vynikajúco. 1.
miesto získali Alexandra Horvátová z 1. B

a Róbert

Barnišin z 2. C, 2. miesto obsadil Martin Gogo z 1. C a 2.
miesto patrí Simone Lipovej z 2. C. Pekné výkony podali aj
Alexandra Hirjaková, František András, Sandra Šutková
a Lukáš Lipa. Srdečne blahoželáme!
v novembri sa uskutočnila súťaž iBobor - najúspešnejší
riešitelia sú:

v kategórii Drobec: Petra Valisková 3. B, Martin Cap 3.
A, Samuel Joščák 2. D
v kategórii

Bobrík:

Jana

Orlejová

5.A,

Jakub

Terefenko 5. B, Nina Anna Betáková 5. C
v kategórii

Benjamín:

Manuel

Sninčák

7.B,

Lucia

Betáková 7. C, Kristián Kužma 7. B
v kategórii

Kadet:

Martina

Jakubkovičová

8.

B,

Timotej Jakubov 8. C (obaja percentil 100%), Richard
Klanica 9. A, Nina Radová 8. B, Samuel Koribanič 9.A
Všetkým riešiteľom blahoželáme a ich učiteľom p. uč.
Radovej, p. uč. Salokovi, p. uč. Mocákovi, p .uč. Coganovej a p.
uč. Katunincovi ďakujeme za prípravu.
28. movembra sa žiaci 5. ročníka zúčastnili bábkového
predstavenia Sloník v Bábkovom divadle v Košiciach.
4. decembra sa uskutočnilo vyhodnotenie 25. ročníka
literárnej súťaže Ruže mojej duše. V 1. kategórii 2.
miesto v poézii získala Evka Onderišinová z 3. C. V 2.
kategórii 1. miesto v poézii získal Samuel Onderišin z 9.
C a v próze nám patria všetky tri priečky v poradí Samuel
Koribanič z 9. A, Samuel Onderišin z 9. C a Alex Taňkoš
z 5. C. Niektoré z víťazných prác vám ponúkame v tomto
čísle.
Viktória Šepeľová 9. 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

najhumánnejšia

po

tretíkrát,

myšlienka

z vás

aj

tá

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 9.A

Dúhová
Láme sa dúha napoly,
na poli jej tiene neboli.
Siahali leda po rieku,
hľadali cestu ďalekú.
Z oblohy padli nechcene,
azda ich vietor poženie.

Lámu sa farby ostošesť,
čo – ktorá tej druhej
chce len riecť?
Lámu sa ,
trieštia skielka dúhové,
v odtieňoch farieb pozhoviem.
Pohladím dúhu na líce,
pozliepam sklíčka tisíce.
Dúhová.
Samuel Onderišin 9. C

Ako sa plnia sny...
O čom snívam ako dieťa?
S kým je veľká zábava?
Vy, rodičia, netraste sa,
to je moja predstava!

Ochutnávka v daždi...

Na záhrade veľká búda
a v nej šteká ten môj sen.
Milovaný vrtichvostík,
Beny, Bendžo, Benko len...

kvapky,

Ráno - večer postarám sa,
len chcem šancu maličkú.
Od radosti roztápam sa,
psej lásky chcem trošičku.
Hav, hav, šteká moje psíča,
naplnená predstava.
Tak v rodine našej malej

V jesennom ošate
daždivá hudba znie.
Cupitajú, lopotajú,
tie sa so mnou hrajú.
Lákajú ma
tie ich vnady,
ochutnať ich
do záhrady
utekám...
Samuel Onderišin 9. C

Beny navždy zostáva.
Eva Onderišinová 3. C
Náš dom...
V dome nikdy nie som sama,
naporúdzi je mi mama.
V kuchyni je kráľovnou,
večerom je vždy so mnou.
Aj tatík náš býva s nami,
zabáva nás príhodami.
Na gitare rád hráva,
úsmev, radosť rozdáva.
Samko je môj veľký brat.
Nie vždy je však tomu rád,
keď obsadím jeho izbu,
usadím sa na posteli
a mu velím.
Všetci spolu - silná štvorka!
Učenie, hry, zábavu
k tomu štipku lásky
do hrnčeka dáme,
zanesieme teplý čajík
ockovi a mame.
Eva Onderišinová 3. C
Mamka
„Neverím.

A o opaku

ma

skúste

presvedčiť,“

usmial som sa na našich a vybehol som hore schodmi do izby.
Zobudil

som

sa

na

nezvyčajný

ruch

v našom dome. „Čo to?“ prebleslo mi hlavou,
„veď som stále v posteli... a jedine ja dokážem

tomuto domu pridávať decibely...“ To už tatino z povaly
znášal našu lyžiarsku výstroj. Teda svoju a moju.
„A ide sa nakupovať!“ zvolal taťko s takým nadšením, že
mi v tom okamihu pripomenul kamoša Nora, keď dosiahol
Arenu 8 v super hre Clash Royal. Ešte stále som stál vo
dverách v super „mekvínovskom“ pyžamku – darček od babky
na Vianoce, ktorá si asi myslí, že

môj virtuálny vývoj sa

zastavil v piatich rokoch...
A pritom už aj moja mama bola nachystaná. No teda! Príprava
dokonalého účesu a mejkapu jej trvala kratšie ako jeden
clashroyalovský zápas...
„Ružová nie, zelená tiež... ale táto modrá vetrovka
s čiernymi nohavicami, to si celá ty,“ tatino podával mame do
kabínky vetrovku za vetrovkou. Až vtedy som to pochopil.
Moja mama to tento rok s lyžovačkou myslí skutočne vážne.
A keď farebne ladili aj lyže s lyžiarkami, bolo mi jasné, že
mamina urobila rozhodnutie svojho života...
Veľmi svoju maminku ľúbim, ale dostať ju do lyžiarok,
to bol teda skutočne superhrdinovský výkon. „Čaká nás
krásnych päť dní lyžovačky,“ dodal tatino a sprisahanecky na
mňa žmurkol.
„Akože nebudete pri mne?“ mamin hlas preskakoval
z tóniny do tóniny a jej modré oči som mal pred sebou ešte
aj

vtedy,

keď

pomaly

„odkrokovala“

s inštruktorom

lyžovania... Moja maminka, moja statočná maminka!
Alex Taňkoš 5.C

pushchair po slovensky
kokos po anglicky
drez po anglicky
svetlo po anglicky
muž po anglicky
ľudia po anglicky
láska po anglicky
soap po slovensky
počúvať po anglicky
vyrobiť po anglicky
rainbow po slovensky
bin po anglicky
ruka po anglicky
fľaša po anglicky
Nevyčítaj si to, čo si vyskúšal, ale to,... (tajnička)
Ema Hrubovská 8.C
vety sa skladajú zo ...
vianočné voľno
materská, ... škola
písomná skúška
žiaci v triede
ohodnotenie žiaka
stôl pre žiakov
zrakové vnímanie textu
budík nás musí ...
Človek sa stane človekom, len ak sa bude ....

Viktória Šepeľová 9.C
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nanuk, summer, pás,
rybník, smiech, osy, kino,
Michal, luk, oko, úľ, pes,
Je to ťažké a nič to
neváži. Čo je to?
Ema Balková 9. C
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raketoplán, tester, mak,
Aneta, noviny, dom, slovo,
slamka, okres, syr, Emil, Rasťo,
lev, kolo, harfa, sféra, tovar,
eso, mrak, os, Maroko,

Veda zaoberajúca sa odtlačkami prstov... (tajnička)
Mária Cmárová 7.A
1. samohláska
spojka
opak nie
automobil
súbor máp
čierny svetadiel
Severná a Južná ...
štvornohá zver
Zuzana Onuferová 5. C

kozmonaut

1.

10.

3.

2.
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František Vláčil: „Kto chce, hľadá spôsob. Kto nechce...“
Natália Cholpová 8. C
Anglická tajnička- slová prelož do angličtiny
nos
žena
džús
smiešny
záchranca, hrdina
Človek sa líši od živočíchov azda už len tým, že cez leto
putuje...
Ema Balková 9. C

verím
meniny má 22.11.
pádová otázka
živí sa bylinami
zvuk kohúta
spíme na ...
kotrmelec
rad písmen
dobrovoľná pomoc iným
cirkusový stan
emócia
nástražná výbušnina
pole
neviditeľné strašidlo
lekár stromov
mobilný telefón
príbytok
Október je trochu chladný mesiac, no skrýva v sebe asi
najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami a
padajúcim farebným lístím. Zároveň je aj mesiacom ...
Zuzana Onuferová 5. C
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V drobných veciach sa
spoliehaj na rozum...
Soňa Diničová 9. C

11 23
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11 17 22

5 22 7 16 12

meniny má 21.10.
meniny má 8. 9.
meniny má 3. 10.
meniny má 24. 6.
meniny má 12. 9.
meniny má 24. 12.
meniny má 1. 6.
meniny má 14. 10.
meniny má 20. 3.
Soňa Diničová 9. C
Perličky
Obojaké e – široké ä
Dvadsaťpäť krokov? - rokov
Brošňa na puloveri – pulóvri
Na zvrátených kopcoch – zatrávnených
Učiteľka sa pýta na biológii: „ Aké sú agregáty?“
„Nepekné.“ (nedokonalé)
Okopávanie výrazu – opakovanie
Jedno dieťa, dve dieťatá – deti
Kvety kvetnú – kvitnú
...a v srdci stoly robotných otcov... – stony
...je hlas nebeský v ženskom ohlase ... – zemskom
V rozprávke sú čarovné dejiny – deje
Ema Hrubovská 8. C

pokrýva povrch tela
naša planéta
zviera s chobotom
kuchárske umenie
Bratislava ja hlavné ...
meniny má 17. 5.
Merkúr, Venuša sú ...
má 100 nôh
najdlhšia rieka
pokrývka krku
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Len vďaka

Natália Kuľhová 7. A
Chyby sú dôkazom toho,...
P O S O L O R O
Okno, lenivosť,
I CH Ý M Á Ó V
lopta, moreplavec,
N Í L O P T A C
svokra, Ukrajina,
E N E R O Á A
C M N E R V Y E
otrava, slon, líce,
I E I P E N A U
orech, opál, okres,
N V L K U B K
Nora, nervy, lev,
Ž A O A D O Y R
reč, Eva, svet, vlk,
O S V O K R A
N S Ť E R R T J
ryba, pena, Nero,
V L Í C E E E I
mních, tichý,
A O I Č CH S V N
nožnice, záložka,
O N O K A A S A
osol, Norika, koža,
chorobe....
Vojto, mozog, pole,
oáza, výr, ovca, pór,

Mária Cmárová 7.A

nos, Alza, jar
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Bez usilovnej pracovitosti nie je ani .....
Michaela Cholpová 7.A
Vo vetách nájdi krstné mená
Sused oral babke pole.
Prečo to máš v ruke.
Húska gága, bo nevie ináč.
Chcem, aby sa urobil poriadok.

V triede máme milé spolužiačky.
Spali capy na lúke.
Drevorubač kráti borovicový les.
Mal lak a tkanivo.
Syr niva na tanieri chutí výborne.
Zviera je živý tvor.
Modrý sveter i kabát si neber.
Biele labute plávali po rybníku.
Lyžovať začni na menších lyžiach.
V záhrade lastovičky nenájdete.
Počkajte, hlásim o najkrajšom sviatku v roku.
redaktori
Vtipy
Po prehratom zápase utešuje tréner boxera: - A vieš, že si
ho v druhom kole poriadne vystrašil?
- Naozaj???
- Hej. Myslel si, že ťa zabil.
Pýta sa otec malého syna: - Rád chodíš do školy?
- Áno, veľmi. Aj rád sa z nej vraciam. Len to nemám rád, že
tam musím medzitým zostať.

Príde učiteľka do triedy a hovorí žiakom: - Dnes budeme
počítať s kalkulačkami.
Deti sa začnú tešiť a učiteľka ďalej hovorí: - Koľko je 590
kalkulačiek a 790 kalkulačiek?
Beží vojak vpred s bielou zástavou a kričí: - Mier! Mier!
A na druhej strane ostreľovač hovorí: - Veď mierim, len sa
toľko nehýb!
Učiteľ sa pýta žiaka: - Čo sú to múmie?
- Sušení Egypťania
Miška Cholpová 7. A
opak nie
samica psa
škatuľa na cestovanie
zväčšovacie sklo
hrubý povraz
najznámejší vyhľadávač
plechový dychový nástroj
eden
24 hodín
najlepší priateľ človeka
opak hlúpeho
dolná končatina
osol
zem
talianske jedlo
poštár roznáša ...
tkanina
hora

Stretnú sa dvaja vo výťahu: „Aj vy idete výťahom?“
„Čo mám robiť, keď ... (tajnička).“
Tomáš Sukeľ 5. C
meniny má 30. 10.
meniny má 5. 7.
meniny má 16. 1.
meniny má 10. 7.
meniny má 3. 5.
meniny má 1. 7.
Edmund Percival Hillary: „To nie je hora, nad čím sme
zvíťazili, ale... (tajnička)."
Kristína Biľová 6. C
pomenovanie miesta s bazénmi
vták otáčajúci hlavu okolo
svojej osi
tvoria ju kartografi
produkt včiel
spôsobujú ju baktérie a vírusy
súčasť kúpeľní
Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad k ...
(tajnička).
Lenka Tomková 8. C

sladkosť na paličke
vrch
rata!
zamrznutá voda
automobil
stará mama
vlak v meste
meniny má 12. 9.

Október ... (tajnička).
Samuel Kuľha 5. B
autobus hovorovo
telefón
nachádzať, pátrať
dolná končatina
televízia skratkou
buzola
fotoaparát hovorovo
Jackie Chan: „Môžeš mať všetko, za čo si ochotný ...
(tajnička)."
Viktória Šepeľová 9.C

časť počítača
operačný systém
čierny vták
syn a ...
výr
hlavná ingrediencia rizota
vzor podstatných mien
krstné meno Andersena
vzdušný vír
meniny má 29.9.
Harry ...
Hans Christian Andersen: „Všetky knihy zožltnú, ale
kniha prírody má každý rok... (tajnička)."
Natália Cholpová 8. C
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