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ŠKOLOVINY 



Rozhovor s úspešnými deviatakmi 

V tomto zaujímavom interview vám chceme 

predstaviť našich deviatakov, ktorí sú z nášho 

pohľadu úspešní a zaujímaví. Patria k nim Mirka 

Ondrejová, Samuel Koribanič, Natália Košútová, 

Vlado Pančišin, Soňa Diničová, Ema Balková 

a Samuel Ondešišin. Všetci títo žiaci po skončení ZŠ 

v septembri nastupujú na  Gymnázium arm. gen. L. Svobodu. 

1. Čím by ste chceli byť v dospelosti? 
2. Poďme naspäť k našej škole. Aké úspechy si ceníte 

najviac? 

3. Ktorý z predmetov je, resp. bol váš neobľúbený 

a obľúbený? 

4. Aký máte najvtipnejší zážitok zo školských lavíc? 

5. Na ktorých učiteľov budete najviac spomínať? 

6. Akému predmetu ste venovali najviac svojho voľného 

času? 

7. Ktorý ročník by ste si chceli zopakovať a prečo? 

8. Čo by ste chceli odkázať žiakom tejto školy? Akú radu 

by ste im dali? 

 

Mirka niekoľko rokov reprezentovala školu v dejepisnej 

olympiáde. 

1. Ešte neviem, čím by som chcela byť, ale verím, že to bude 

niečo, čo ma bude baviť. 



2. Cením si všetky úspechy, no asi najcennejšia je pre mňa 

účasť a získanie 4. miesta na celoštátnom kole dejepisnej 

olympiády. 

3. Obľúbený je dejepis a neobľúbený predmet nemám. 

4. Všetky zážitky so spolužiakmi v triede, na výletoch či 

exkurziách. 

5. Spomínať budem na všetkých učiteľov. Najviac asi na 

tých, 

    ktorí s nami trávili najviac času a pripravovali nás na      

    testovanie, súťaže, ale aj do života. 

6. Najviac som sa venovala dejepisu. 

7. Asi 9. ročník, kvôli príprave na testovanie. 

8. Neučte sa preto, že musíte, ale preto, že sa chcete  

niečo nové dozvedieť. 

Samuel K. reprezentoval školu v matematických súťažiach, 

vo fyzikálnej olympiáde, ale aj v recitačných 

či literárnych súťažiach. 

1. Zatiaľ neviem presne, ale určite niečo v súvislosti 

s matematikou. 

2. Zúčastnil som sa viacerých matematických a fyzikálnych 

súťaží. V danú chvíľu bola pre mňa každá rovnako dôležitá, 

pretože pre úspech v nej som musel vynaložiť určitú 

námahu. Samozrejme, že umiestnenie na krajských 

súťažiach v matematike a fyzike má pre mňa vysokú 

hodnotu. Tiež som získal úspechy v recitačných súťažiach 

a v literárnych aj na celoslovenskej úrovni. Ani som 

nevedel, čo vo mne je.  



3. V podstate neobľúbený predmet nemám, najobľúbenejší je 

samozrejme matematika. 

4. No neviem či najvtipnejší, ale určite budem spomínať na 

to, ako ma p. uč. Bočkayová „zachraňovala“ pred každou 

matematickou súťažou – priniesla mi pravítko, uhlomer ..., 

a to dokonca aj v deň testovania! 

5. Určite budem spomínať na svoju prvú učiteľku Mgr. 

Bačišinovú, pretože bola pre mňa obrovským motivátorom, 

objavila vo mne túžbu súťažiť a mať radosť zo získaných 

vedomostí. S vďakou stále budem spomínať na skvelú 

matematikárku RNDr. Bočkayovú, ktorá ma pripravovala na 

rôzne matematické súťaže v priebeh celého druhého 

stupňa . Venovala mi množstvo hodín aj mimo  

vyučovacieho procesu. Ďakujem jej za individuálny prístup 

a ochotu.  

6. Určite matematike, pretože ma to bavilo. 

7. Vrátil by som sa do prvého ročníka, aby som sa naučil 

pekne písať. 

8. Žiakov našej školy by som ubezpečil, že študujú na 

kvalitnej ZŠ so super učiteľmi a nemusia sa báť, že pôjdu 

na SŠ nepripravení.   

Natália sa venovala literárnym a recitačných 

súťažiam a pracovala v školskom parlamente.  

1. V budúcnosti, ešte nie som stopercentne rozhodnutá, ale 

určite by som chcela pracovať s ľuďmi, láka ma 

psychológia. 



2. Okrem úspešného zvládnutia testovania si najviac cením 

literárne úspechy. Nie je ich až tak veľa, ale vždy ma 

veľmi potešilo, keď práca nad ktorou som strávila veľa 

času uspela a páčila sa aj ostatným. 

3. Môj neobľúbený predmet je určite fyzika, pretože jej 

skoro vôbec nerozumiem. A obľúbený? Asi matematika, 

lebo sa na nej nikdy nenudím. 

4. Raz sme si v triede hádzali papierové lietadielka a veľmi 

sme sa báli, že nás prichytí triedny. Keď nás potom naozaj 

prichytil, hádzal si s nami. 

5. Spomínať budem na nášho triedneho p. uč. Typčuka, p. uč. 

Kuľhu, p. uč. Taňkošovú – slovenčinárku, p. uč.  Petrovajovú 

a p. uč. Tokošovú. 

6. Najviac voľného času venujem nemčine. Je to asi jediný 

predmet, na ktorý sa pripravujem z hodiny na hodinu. 

7. Určite deviaty. Byť najstarší na škole je naozaj skvelý 

pocit. Pravdupovediac, celý zhon okolo T9 a stredných škôl 

bol vtipný. 

A to nás ešte čaká večierok! 

8. Učte sa, naozaj. Potom sa to ťažko doháňa. Hlavne si tu 

užite každú sekundu, aj keď viem, že by sme niekedy šli 

najradšej domov. Zapájajte sa do rôznych školských 

aktivít, verte mi, nakoniec to bude super. Budete na to 

dlho spomínať. 

Vlado viackrát reprezentoval školu 

v astronomickej súťaži Čo vieš o hviezdach. 



1. V minulosti som túžil byť lekárom, no v súčasnosti to už 

neplatí. Teraz naozaj neviem, čím by som chcel byť. 

2. Uf, najviac si cením dve krajské kolá  súťaže „Čo vieš 

o hviezdach“ , ale nezabúdam ani na okresné kolá olympiád 

z dejepisu či geografie. 

3. Obľúbené predmety sú dejepis a geografia.  

4. Bolo to tuším minulý rok. Polovica triedy chýbala a my 

ostatní sme sa rozhodli, že si zo stoličiek postavíme 

pyramídu. 

5. Určite budem spomínať na nášho triedneho učiteľa p. 

Typčuka, s ktorým bola vždy zábava. Ďalej na p. uč. 

Taňkošovú a p. uč. Kuľhu, ktorí nás pripravovali na T9. 

6. Najviac úsilia som vynaložil  do prípravy na T9. 

7. Zložitá otázka, ktorý ročník by som si rád zopakoval. 

Určite viem, že deviaty by to nebol. 

8. Mladším by som rád odkázal, aby neflákali prípravu zo 

slovenčiny a matematiky. 

Samuel O. reprezentoval školu vo všetkých 

súťažiach - literárnych, recitačných 

i rétorickej. K tomu pridal súťaže športové 

i zdravotnícke. 

1. V dospelosti by som chcel vyštudovať medicínu a stať sa 

lekárom. 

2. Najviac si cením vedomosti, ktoré mi Švermovka dala, 

spokojný som bol aj s umiestnením na celoslovenských 



súťažiach Štúrov Zvolen, Literárny Kežmarok, Dúha 

a naposledy umiestnením na Štefánikovom behu. 

3. Nedá sa povedať, že niektorý predmet bol mojím 

neobľúbeným, skôr na niektorých bola občas nuda, zasa 

naopak mám rád matematiku, slovenčinu, chémiu, cudzie 

jazyky, dejepis, telesnú a v neposlednom rade geografiu, 

kde bolo vždy veselo s pani učiteľkou. 

4. V našej triede je sranda stále, nenudil som sa celých 9 

rokov. 

5. Najviac budem spomínať na p. uč. Typčuka, ktorý ma 

naučil neponáhľať sa na písomkách a radšej si všetko 

viackrát skontrolovať.   

6. Zo vzdelávacích predmetov asi slovenčine, pretože na 

všetkých plaveckých sústredeniach a súťažiach som sa na 

izbe alebo  básničku učil, alebo ju písal. Ale aj telesnej, 

nakoľko športujem každý deň. 

7. Po 21. marci aj ten deviaty. 

8. Učenie nebolí, aj keď občas vám zaberie veľa času. Chvíle 

prežité na našej Švermovke sú pre mňa nezabudnuteľné, 

spoznal som tu veľa skvelých kamarátov a jedinečných 

učiteľov. Na vás všetkých si odnesiem krásne spomienky. 

Soňa reprezentovala školu v literárnych i recitačných 

súťažiach. Ako jediná si vybrala gymnázium v Michalovciach. 

1. Keďže som si vybrala modul s rozšíreným vyučovaním 

prírodovedných predmetov, chcela by som sa pobrať touto 

cestou. Samozrejme, mám plány a vízie o svojej 



budúcnosti, no tie si chcem ešte nechať pre seba. Nik 

z nás nevie, čo preň nachystal osud   

2. Cením si každý jeden úspech rovnako. Umiestnenie či 

odmena zaň je len čerešničkou na torte za vynaložené 

úsilie. No predsa len najviac si cením (pre mňa azda 

najväčší úspech a pocta), že som sa mohla  

zúčastniť školskej akadémie ako jedna z hlavných postáv.  

3. Obľubujem chémiu, biológiu, no taktiež jazyky - ruský 

a slovenský. V nižších ročníkoch som 

neobľubovala hudobnú výchovu (čo je vtipné, lebo 

som absolventkou v hudobnom odbore), stále som 

radšej hrala, ako učila sa teóriu  

4. V triede sme super kolektív, čiže zábava graduje stále. 

Spomínam na lyžiarsky výcvik, kde som so spolužiačkou 

zlomila posteľ, takže ona spala s ďalšími spolužiačkami na 

manželskej posteli a ja vo vani. 

5. Snáď na každého. No ako prejav vďačnosti by som chcela  

predsa len spomenúť pár mien.  Veľmi pekne ďakujem pani 

učiteľkám Onderišinovej, Dobrovolnej, Petrovajovej a p. 

učiteľom Gibasovi, Typčukovi nielen za vedomosti, ale za 

to, že mi ukázali, akým smerom sa mám pobrať, ako ďalej.  

No osobitne by som sa chcela poďakovať pani učiteľke 

Pavlinskej. Dala mi do života asi najviac. 

6. Určite chémii. Keďže nám pán učiteľ stále opakoval: 

„Chémia je celok.“ Niekedy bolo treba nazrieť aj do zošita 

zo 6.ročníka a „oprášiť“ staré vedomosti. 



7. Siedmy kvôli lyžiaraku  a ôsmy kvôli výletu v Poľsku 

(smiech). 

8. Stále sa pozastavím nad tým, ak mi môj rovesník povie, že 

nevie, čo chce v budúcnosti robiť. Stanovte si svoje ciele. 

Práve tie vás   budú motivovať a hnať za väčšími 

vedomosťami a úspechmi.  

PS: Nie každá prehra je prehra. 

Ema reprezentovala školu v literárnych, recitačných, ale aj 

zdravotníckych či biologických súťažiach.  

1.  Ešte to presne neviem. Musí to byť niečo, čo ma bude 

baviť    

    a nebudem to robiť kvôli peniazom. Chcela by som sa stať         

    herečkou. Chcela by som napísať knihu a určite nejako  

    pomáhať. 

2. Cením si každý maličký úspech, pretože aj ten dal     

    zabrať. Určite si najviac cením úspechy v    

    literárnych súťažiach, pretože to ma veľmi baví.  

3. Obľúbená je angličtina a bola aj slovenčina (ale nie     

    v 9.ročníku)    a neobľúbená je asi fyzika a chémia. 

4. Každý deň v škole je niečím výnimočný . Každý deň sa      

    smejeme. Naši chlapci sú naozaj vtipní a každý deň niečo     

    urobia. 

5. Všetci učitelia mi budú chýbať, ale asi najviac naša pani    

    učiteľka triedna Coganová a pani učiteľka Dobrovolná.      

    S ňou som trávila najviac času a do života mi toho dala 

veľa.                     

    No a samozrejme p. učitelia Gibas a Typčuk.  



6. Najviac som sa venovala asi slovenčine a angličtine, lebo 

ma     

    bavia. 

7. Chcela by som si zopakovať celý druhý stupeň. 

8. Mladším by som odkázala,  aby sa v 9. ročníku naozaj 

snažili,    

    aby sa zapájali do súťaží, aby si užívali každý deň v škole.      

    Sú to tie najkrajšie zážitky. 

 Ema Hrubovská a Natália Cholpová  8.C 

 

Dejepisná olympiáda 

 Krajské kolo dejepisnej olympiády v Prešove sa konalo 

hneď na druhý deň po Testovaní 9, teda 22. marca. Zvládnuť 

takéto náročné dni, psychické vypätie i obrovské množstvo 

učiva dalo zabrať aj našej Mirke Ondrejovej z 9.A.  

Napriek všetkému však ukázala, že vyrovnanosť, rozvaha a 

poctivá dlhodobá práca sa vyplatia. Na krajskom kole sa s 

 prehľadom umiestnila  na priečke najvyššej – získala 

nádherné prvé miesto. Okrem diplomu a spoločenského 

uznania získala aj pozvánku na celoštátne kolo do Smoleníc. A 

aj tam naša Mirka potvrdila, že je kráľovnou histórie, akú 

Švermovka už dlhší čas nemala a umiestnila sa síce na 

nepopulárnom, ale krásnom 4. mieste, kde od 2. miesta ju 

delil len jeden jediný bod. Krásny úspech, Mirka! 



 Našu školu na kraji taktiež reprezentoval ôsmak Michal 

Židzik z 8.B, ktorý sa popri silnej konkurencii umiestnil na 

peknom 11. mieste a stal sa tak úspešným riešiteľom. 

 Obidvom našim žiakom zo srdca blahoželáme 

a ďakujeme za reprezentáciu školy. Naše poďakovanie patrí 

aj p. uč. Gibasovi, ktorý sa svojim zverencom neúnavne 

venoval a dokázal u nich vzbudiť lásku k histórii.  

Natália Cholpová 8. C 
 

Matematické súťaže 

 Najvyšším kolom matematickej olympiády na základnej 

škole je jej krajské kolo v kategórii deviatakov. Tohto roku 

sa konalo 24. marca v Prešove.  Aj v ňom potvrdil svoje 

nadanie a usilovnú prácu deviatak Samuel Koribanič krásnym 

druhým miestom.  Svoje vedomosti potvrdil  aj 18. apríla, 

keď sa v krajskom kole Fyzikálnej olympiády  umiestnil na 

zaslúženom  2. mieste. Za jeho dlhoročnú odbornú  prípravu 

patrí poďakovanie p. uč. Bočkayovej. 

Pre šiestakov, siedmakov a ôsmakov, ktorí majú radi 

matematiku, je vrcholom ich snaženia účasť v okresnom kole 

matematickej olympiády. 18. apríla si v tejto súťaži 

víťazstvo vybojovali Matej Babinský zo 6.B aj Michal 

Židzik z 8.B. Úspešnými riešiteľmi  okresného kola boli aj  

ôsmaci Samuel Čurma 8.B, Richard Gerboc  a Peter 

Rudišin 8.A, siedmačky Lucia Betáková a Lucia Dolobáčová 

7.C. Všetkým našim multitalentom a logickým hlavám 



srdečne blahoželáme a ich vyučujúcim ďakujeme za odbornú 

prípravu. 

Lenka Tomková 8. C 

Noc s Andersenom 

 Noc, keď spíme sladko doma, je úplne iná, ako tá, ktorá 

nesie meno  známeho rozprávkara Hansa Christiana 

Andersena. Dňa 20. apríla 2018 sme sa rozhodli aj my 

stráviť noc v škole s rozprávkami tohto velikána.  

 Program začal úvodnou prezentáciou so stručným 

životopisom o Andersenovi. Dozvedeli sme sa mnoho 

zaujímavých vecí z jeho života, o počiatkoch písania, 

o detstve. Po nej sme sa pustili do čítania  rozprávok (veď 

ako ináč?) Slávik, Statočný cínový vojačik, Cisárove nové 

šaty, O škaredom káčatku, O dievčatku so zápalkami a iné. 

Riešili sme rôzne zábavné úlohy, ale aj tajničky či 

osemsmerovky. Nakoniec sme si zahrali divadielko s trošku 

vtipnejším prevedením. Môžem povedať, že sme zažili kopec 

srandy. 

 Veľké ďakujem patrí učiteľkám, slovenčinárkam, ktoré 

nám umožnili zažiť tak úžasný večer. Pani kuchárkam  za 

vynikajúce špagety a výborný čaj, po ktorých sme sa všetci 

olizovali až za ušami. Ďakujeme aj všetkým zúčastneným 

šiestakom, ktorým táto akcia bola venovaná a deviatačkám za 

pomoc. 

Ema Balková 9. C 

 



Kukučínova literárna Revúca 

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej 

v spolupráci s Maticou slovenskou v záujme 

vyhľadávania najmladších literárnych talentov 

vyhlásilo už 14. ročník celoslovenskej súťaže pre 

žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl pod názvom 

Kukučínova literárna Revúca. 

Mladí literáti súťažili v troch kategóriách – poézia, 

próza a publicistika. Naše literárne talenty nesklamali, ale 

nadviazali na predošlé krásne úspechy v tejto súťaži. Veď 

posúďte sami... 

Ema Hrubovská 8. C – zlaté pásmo v kategórii poézia 

Strieborné pásmo v kategórii  poézia získali: Natália 

Cholpová 8. C , Martina Jakubkovičová 8. B, Lívia Šichulová 

8. A a Simona Triľová 9. A. Natália Košutová 9. B a 

Ľubomíra Galandová 8. A získali strieborné pásmo 

v kategórii próza.    

Samuel Onderišin 9. C – získal  strieborné pásmo 

v kategórii poézia a bronzové pásmo v kategórii próza. 

Ema Balková 9. C- získala strieborné pásmo v kategórii 

próza a strieborné pásmo v kategórii publicistika. 

Oceneným literátom srdečne blahoželáme. Ďakujeme aj 

ich  učiteľkám – p. uč. Dobrovolnej, p. uč. Onderišinovej 

a p. uč. Marcele Taňkošovej za prácu a správnu motiváciu 

svojich žiakov. 

Soňa Diničová 9. C 

 



Dúhový rok 2018 sa začal veľmi úspešne 

Literárna cesta zaviedla  švermováckych poetov 

a prozaikov do dúhového mesta Stará Ľubovňa, kde sa 4. 

mája konalo vyhodnotenie 22. ročníka 

celoslovenskej súťaže Dúha. Samuel 

Onderišin, trojnásobný laureát Dúhy, získal 

mimoriadnu cenu - Cenu predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja. Spoločnosť mu robili sestra Evka 

Onderišinová, 3. C, ktorá získala najcennejšie 1. miesto v  2. 

kategórii - poézia. Na 3. mieste vedľa nej stála Barborka 

Porvažníková, 4. B a 3. miesto do Humenného doniesol aj 

Michal Židzik, 8. B v 3. kategórii - próza. Nechýbalo ani 

čestné uznanie Alexa Taňkoša, 5. C, ktorý uzatvoril päticu 

našich talentov.  

Našim skúseným literátom srdečne blahoželáme. 

A ďakujeme aj ich pedagógom, ktorí im vedia pomôcť, 

poradiť a vytvoriť im priestor pre ich tvorbu. Poďakovanie 

patrí  p. u č. Lacovej, p. uč. Prokopovej, p. uč. 

Dobrovolnej,  p. uč. Onderišinovej, a p. uč. Taňkošovej. 

 

Športové úspechy 

Dňa 10. apríla sa uskutočnilo okresné 

postupové kolo v basketbale starších žiakov. 

Náš chlapčenský tím v zložení Edo Sopirjak, 

Tadeáš Ištok, Michal Drobný všetci z 9.A, Matúš Hrubý 

a Ján Šepeľa z 9.B, Samuel Onderišin z 9.C, Tomáš 



Krajňák, Samuel Capcara a Adrián Vasiľ z 8.A, Timotej 

Jakubov z 8.C, Samuel Ďuraško zo 7. C a Sebastián Karoľ 

zo 7.B získal zaslúžené 3. miesto. Chlapcom srdečne 

blahoželáme a za ich prípravu ďakujeme p. uč. Čerevkovi. 

  10. mája  sa uskutočnil Štefánikov beh. 

Pretekalo sa v štyroch kategóriách dievčat a chlapcov. 

1. miesto v kategórii 2 chlapci získal náš žiak Adam 

Baláž z 5. A 3. miesto v kategórii 4  chlapci získal Samuel 

Onderišin z 9. C 

Našim bežcom Adamkovi  a Samkovi srdečne blahoželáme 

a p. uč. Čerevkovi a p. riaditeľovi Šalatovi ďakujeme za 

prípravu. 

V okresnom kole v malom futbale získali naši chlapci 

v zložení Adam Baláž, Dalibor Dědič, Timotej Gavrecký 

z 5.A, Martin Čerhit, Nikolas Vasilenko zo 6.C, Timotej 

Ficko, Samuel Kendereš, Sebastián Lelko a Matej Střelák 

zo 6.D, Marian Kalanin a Adam Štim zo 7.A ako aj 

Samuel Matiščák zo 7.C .... 3. miesto medzi základnými 

školami. 

Starší žiaci nezaostávali, ba práve naopak. Futbalisti 

v zložení Michal Drobný, Edo Sopiriak z 9.A, Alan Baník, 

Ján Šepeľa z 9.B, Simon Bačovčin, Kristián Barančík 

a Oliver Lukacko z 9.C, Adrián Vasiľ z 8.A, Filip Karas 

z 8.B a Timotej Jakubov z 8.C  získali krásne 1. miesto 

v okrese a postúpili na kraj. Obom družstvám srdečne 

blahoželáme, chalanom držíme palce na kraji a za prípravu 

ďakujeme p. učiteľovi Čerevkovi. 



V mesiacoch apríl až jún sa uskutočnili aj tieto  

podujatia: 

 krajskom kole Čo vieš o hviezdach?, ktoré sa uskutoční 25. 

apríla v Prešove Vladimír Pančišin. Vladovi a p. uč. 

Coganovej blahoželáme 

 19. apríla 2018  sa pod vedením p. učiteľky Bočkayovej 

a p. učiteľky Coganovej uskutočnila pre deviatakov 

fyzikálna exkurzia  v Steel Parku v Košiciach. 

 25. apríla  sa uskutočnilo školské kolo rétorickej súťaže 

Štúrov Zvolen. V 1. kategórii si prvenstvo odniesla Miroslava 

Zara Kucanová  6. B, ktorá nás reprezentovala aj na 

regionálnom kole. Na ďalších priečkach sa umiestnili Terézia 

Ištoková  6 D, Samuel Kuľha 5. B a  Tomáš Sukeľ 5. C. V 2. 

kategórii prvá priečka patrí Samuelovi Onderišinovi 9. C, 

druhá bola Martina Jakubkovičová 8. B a tretí sa umiestnil 

Michal Židzik 8. B. 

 25. apríla sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik Slovenska. 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: Kristína 

Štenková 2.A, Zuzana Krídlová 6. C a Miroslava Chomová 

8. B 

 4. mája sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hliadok 

mladých záchranárov. Našu školu reprezentovalo družstvo v 

zložení Oliver Juraj Lukacko, Viktória Šepeľová, Soňa 

Diničová, Ema Balková, Kristína Veterná, všetci z 9. C. 

Družstvo sa umiestnilo na krásnom 2. mieste. Mladým 



zdravotníkom srdečne blahoželáme a poďakovanie za 

prípravu patrí p. uč. Bačišinovej. 

 9. a 15. mája sa pod vedením p. uč. Pažurovej uskutočnili 

pre šiestakov exkurzia z občianskej náuky v Uličskej doline, 

kde si pozreli  unikátne drevené kostolíky zo 17. storočia.  

 16. mája sa piataci Alex Taňkoš a Pavel Korba obaja 5. C 

zúčastnili regionálneho kola 9. ročníka Botanikiády 

v Botanickej záhrade  UPJŠ v Košiciach. Kým šikovní žiaci 

presádzali a súťažili, ich učitelia privoňali k aromatickým 

druhom rastlín či spoznávali nové aplikácie. O tento príjemne 

strávený deň sa postarala p. uč. Bačovčinová.  

 30. apríla sa uskutočnila súťaž JA ČITAJU...pre žiakov 7. 

ročníka. Žiaci súťažili v umeleckom prednese básne 

a v bezchybnom čítaní vylosovaného textu na čas. Víťazmi sa 

stali: Lea Golembiovská 7. B  a Viktória Čižmárová 7. C, 2. 

priečka patrila Kristíne Ondiskovej 7. C a Emme 

Krokkerovej 7.A, bronz Vaľovi 7.B. Víťazom gratulujeme, 

za prípravu súťaže ďakujeme p. uč. Pavlinskej. 

 7. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej 

literárnej súťaže Literárny Kežmarok. Opäť sme bodovali. 

Alex Taňkoš 5. C v poézii získal krásne 2. miesto. Čestné 

uznanie, teda pomyselné 4. miesto získali v poézii Evka 

Onderišinová 3.C, Natália Cholpová 8.C a v próze Samuel 

Onderišin 9. C.  Poďakovanie patrí  p. u č. Lacovej, p. 

uč. Dobrovolnej,  p. uč. Onderišinovej, a p. uč. 

Taňkošovej. Srdečne blahoželáme!  



 15, júna  sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie výsledkov 

regionálnej súťaže Literárne talenty. Ocenených bolo 16 

žiakov !  

V poézii umiestnenie získali v 1. kategórii 3. miesto Eva 

Onderišinová 3.C. V 2. kategórii 1.miesto Samuel 

Onderišin 9. C a 2. miesto Alex Taňkoš 5.C.  

Čestné uznanie – Simona Valachová 4. , Ivan Čerevka 4. , 

Timotej Gavrecký 5.A, Dominik Foltán 5.C, Stela 

Konrádová 6.D, Viktória Petrovčinová 7.A, Samuel Petrák 

7.B. 

V próze umiestnenie získali v 1. kategórii 2. miesto Klaudia 

Turčíková. V 2. kategórii 1.miesto Samuel Onderišin 9. C, 

2. miesto – Radka Bajcurová 9.B, 3. miesto – Michal 

Židzik 8. B 

Čestné uznanie – Lenka Gajdošová a Natália Košútová 9. C 

 

Viktória Šepeľová 9. C 

Tunel 

 Dlhé roky sme túžili po psíkovi. Jediné zvieratá, ktoré 

sme mali doma, boli sliepky a akváriové rybičky. Raz na jar sa 

nám naše prianie splnilo. Zaobstarali sme si čistokrvného 

labradora Aresa. Ares náš život urobil zaujímavejším. Vďaka 

nemu sme zažili veľa zábavy, ale raz sa dostal do 

nepríjemnej situácie. 

 Bola zima a s bratom Viktorom sme do veľkej kopy 

snehu vyhĺbili tunel. Bol dlhý viac ako tri metre a ja som mal 

byť prvý, kto ho vyskúša. Doplazil som sa asi do polovice, 

keď vtom začal Ares liezť z druhej strany. Snažil som sa 



cúvnuť, ale zasekol som sa. „Čo teraz?“ Vpredu pes, vzadu 

úzky tunel, jednoducho bezvýchodisková situácia. Chytala ma 

klaustrofóbia. Tunel bol tmavý, úzky, sneh pôsobil akoby sa 

chcel na mňa každú chvíľu zosypať. Zamyslel som sa. Tunel 

za mnou nerozšírim, teda musím nájsť spôsob, ako sa dostať 

cez Aresa. Spomenul som si, ako veľmi psy neznášajú fúkanie 

do tváre. Tak som začal!  

 Fučal som, fúkal, funel naňho, až kým nezačal 

ustupovať. No sláva! Lenže asi meter od konca Ares zastal. 

Zjavne ho už nebavilo ustupovať a podriaďovať sa mi, 

pretože vyceril tesáky, začal vrčať a štekať.  

 Je pekné, že labrador je obľúbený, milý a priateľský 

psík, ale to je posledné načo myslíte, keď na vás cerí zuby 

dvadsaťpäťkilogramová obluda a vy ste bezbranní. V panike 

som začal cúvať a skončil som tam,  

kde som začal. V strede tunela. Vtedy som naozaj začal 

panikáriť. Nenapadal mi žiaden spôsob, ako sa dostať von 

z tunela.    

 „Mišo, Mišo, nemám začať kopať do steny?“ znela 

bratova otázka. 

 „Nech ťa to ani nenapadne,“ kričím na Viktora, 

„nechcem skončiť pochovaný pod snehom na vlastnom dvore!“ 

Po niekoľkých minútach som si to rozmyslel. Viktorovi som 

neveril, tak som začal hrabať sám. Pomaly som sa pretočil 

a rukami som začal ohrabávať strop. Netrvalo to tak dlho, 

ako som predpokladal. Po chvíli som sa živý a zdravý vynoril 

z tunela. To však nebol koniec!  



 Ako som vyliezol z rozhrabaného tunela (a nerobil som 

to práve najcitlivejšie), steny sa zrútili a odrezali Aresovi 

oba východy. 

 „Čo si to urobil? Veď si tam nechal zasypaného Aresa!“ 

kričal Viktor ako zmyslov zbavený.   

 Šokovaný som sa obrátil na brata, ale hneď som sa 

spamätal a začal bratovi pomáhať. O Aresa som sa naozaj 

bál, ale nebol na to dôvod. Bol síce trošku vydesený, ale 

rýchlo sa spamätal. Vyskočil na mňa a asi po desiatykrát mi 

strhol čiapku z hlavy. To má v zime vo zvyku. Nechcel som, 

aby mi zničil čiapku, tak som ho začal naháňať.  

 Niekde som počul, že vďaka psovi má človek dvakrát 

viac pohybu. Po tom, čo som ho takmer hodinu naháňal po 

dvore tomu naozaj verím.  

 Čomu už neverím, sú tunely. Tie u mňa skončili. Ten 

nepodarený, úzky a tmavý priestor, ktorý sme pred rokom 

vytvorili bol prvý a posledný (ak nerátam Branisko a jemu 

podobné), do ktorého som kedy vošiel a Ares sa odvtedy tiež 

nezmenil. Stále je úplne šibnutý, ale všetci ho máme radi, 

pretože robí náš život pestrejším. 

Michal Židzik 8. B   
 

Vážení rozhlasoví poslucháči! 
Je mi veľkou cťou privítať v našom štúdiu 

rodáka z Oravy a  jedného z najúspešnejších 

slovenských literátov pána Pavla Országha 

Hviezdoslava. Vitajte medzi nami, majstre!  



Vieme o Vás, že Vaše literárne začiatky siahajú do 

mesta Miškovec (Miškolc) a prvé básne ste písali 

v maďarskom jazyku. Spomínate si na svoje literárne 

začiatky?  

Áno, veľmi dobre, ako by to bolo iba včera. Literatúru som 

miloval. Rád som čítal, zoznamoval som sa s dielami 

maďarských básnikov Petöfiho a Aranya. Takže nečudo, že 

moje prvotiny boli v maďarskom jazyku, ale aj v nemeckom 

jazyku. Obrat k slovenčine nastal počas mojich kežmarských  

štúdií. Odvtedy sa mi podarilo napísal mnoho diel, ale to ste 

sama nepýtali. (úsmev)  

Áno, máte pravdu. Rada by som sa zastavila ešte pri 

prvotinách. Tie Vám vyšli pod pseudonymom Jozef 

Zbranský. V polovici 70. rokov ste sa rozhodli používať 

básnické meno Hviezdoslav. Prečo ste si zvolili práve 

Hviezdoslav? 

Je to veľmi častá otázka.(smiech) Nebolo to náhodou. Splnil 

som si sen 

z detstva. Od mala som bol neskutočne ohromený počtom 

hviezd na 

oblohe a rád som sa pozeral na nočnú oblohu a hviezdy.  

Veľmi ma to 

fascinovalo. „Vy, nadšene nado mnou plápolajúce hviezdy, váš 

pohľad noc tak utešenou robí, ach, vás vídam, vídam vždy 

rád, vo vás od mladosti zvyknem sa kochať. Od vás si meno 

slávne požičam, vedzte, že zvem sa Pavol Hviezdoslav.“ 



Čo by ste odkázali svojim fanúšikom alebo začínajúcim 

básnikom? 

Píšte od srdca, nech písanie je pre vás zábavou. Inšpirujte sa 

životom okolo seba. Inšpirujte sa národom, prírodou.  Toto 

bola moja skutočná studnica inšpirácie. Vrelo Vám ju 

odporúčam. 

Veľmi pekne Vám ďakujeme a vážime si, že ste si našli 

čas pre 

našich rozhlasových poslucháčov, pre nás začínajúcich 

autorov 

i budúcich autorov.  

I ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ako som už povedal: 

„ Byť kráľom času, nepoznali by sme, čo je lúčenie. Už 

zdvíhame čašu, zdráhame sa sĺz... Život je veľké umenie. “ Na 

to nezabúdajte! Ďakujem. Veľmi si vážim všetkých, ktorí 

čítajú moju tvorbu... 

Ema Balková, 9. C 

Šarik 

Náš pes Šarik – super psík, 

futbalista aj poľovník. 

Telo ako klobáska, 

rád sa s deťmi poláska. 

 

Chvostom vrtí opreteky, 

poďte ku mne, malí-veľkí. 

Uškom dlhým zaveje, 



človekom až zachveje. 

 

Veselé očká, ostré pazúriky, 

s loptou dokáže super triky. 

Prihrajte mu len loptu maličkú, 

 rád urobí zo seba cvičenú opičku. 

 

Šarino je jazvečík, 

šibalský a verný psík. 

Len čo búdu otvoríme, 

veselo si  zašantíme. 

 

Rýchlo trieli záhradou. 

Kam? To je veru záhadou. 

Žiadny plot mu nie je stopkou, 

otvára si brány labkou. 

 

Keď však hvizd náš zaznie mu, 

vráti sa hneď za bránu. 

V revíri je ako doma, 

neutečie mu diviak, srna. 

 

V lese veľkým pánom je, 

čo uloví, prinesie. 

Prekutrá sám každú noru, 

lesné zvieratá postaví do pozoru. 

 



Za odmenu kosť si pýta, 

nevítaných hostí  víta. 

Šarik – dobrý kamarát, 

každý ho má veľmi rád. 

 

Šibal je to dozaista, 

hneď si vaše srdce získa. 

Barborka Porvažníková, 4.B, 
 

Strom 

Zasadil ma chlapec. 

Zalieval ma, chodil ku mne. 

Vyrástol som. Na kopci stojím jediný. 

Nepohnem sa ani na jedinú minútu. 

Stojím nepovšimnutý, sledujem 

zvieratá, ako sa voľne pohybujú. 

Čas plynie... 

Stojím 

storočie, 

chlapec 

nechodí. 

Kôra 

schne, 

listy tiež. 

Nevládzem... 

Natália Cholpová 8. C 
 

 



Nespokojná kukurica 

Kukurica parádnica 

tiež by chcela 

plné líca. 

Štíhla však je na poli, 

šaty pre ňu neboli. 

Kamoš bocian  

ten ju tíško chlácholí: 

„Vydrž, kráska,  

ešte chvíľu!“ 

Bocian veru pravdu mal. 

„Ku podivu, 

strúčky blednú,  

dozrievam.“ 

Eva Onderišinová 3. C 
 

HAVKÁČ 

Môj chvost ho teší veľmi, 

vládnem preto medzi zvermi. 

Doma nemám páru, ver mi. 

 

Len sa hnevá pánko môj, 

keď kosťami zdobím dvor. 

Nechápavý som ja tvor? 

 

Tú najkrajšiu kostičku 

vopchal som pod stoličku. 



Potešiť ho trošičku... 

 

Hryziem deku, to je moje. 

Skúmam blchy dvoje, troje, 

nech zakryjem nepokoje. 

 

Radosť mi do srdca skáče, 

úsmev – známe to maskáče. 

...má on slabosť na „havkáče“. 

Alex Taňkoš 5. C 

Perličky 

 Ľudia uverejnili  - uverili 

 Detvan a Jánošíkov podklad – poklad 

 s lysou na hlave – lysinou 

 správca žumpy – župy 

 prístavové mesto – prístavné 

 stretnúť po hlave – tresnúť 

 zostavujem sa z choroby – zotavujem 

 „Ak sa rak riečny vyskytne vo vašej rieke v Chlmci, aký 

je?“ 

             Žiak: „Zatúlaný!“- bahenný  

 „Vysvetli výrok Šalamúnova múdrosť!“ 

     Žiak: „ Mozgová kapacita !“ – mimoriadna rozumová        

                                   schopnosť 



 Wikipédia je internetová encyklopédia, v ktorej 

možno voľne upratovať  - upravovať 

Ema Hrubovská 8. C 

          

          

          

          

          

          

          

          

           

Najčastejšia veta po prázdninách : Mali ste na to celé 

prázdniny a vy sa to aj tak ... (tajnička) ! 

Natália Cholpová 8. C 
 

              

              

              

              

              

               

 

Aj keď si len (tajnička) v oceáne, môžeš byť takou, 

ktorá sfarbí oceán. 

Lenka Tomková 8. C 
 

 

predáva sa v kníhkupectve 

sníva sa v spánku 

potrava včiel 

sedadlo 

sveter, mikina 

zviera, ktoré mňauká 

okamih 

je sa z neho 

lesná šelma 

cesto torty 

meniny má 20. 10. 

orech v podlhovastej kôre 

sladká ozdoba nielen na torty 

prístroj na zvýšenie hlasitosti 

bioindikátor čistej vody 



 

          

          

          

          

          

          

          

           

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

        
 

         

         

         
 

(tajnička) ... je vlastne násilie, ktorého  obeťou je láska. 

Ema Hrubovská 8. C 

 

 

sitko 

má kmeň 

6,7,... 

potreba na rezanie 

rušeň 

zviera s dlhým krkom 

dáva mliekom 

Zuzana  Onuferová 5. C 
vozidlo 

 

vec na žutie 

meniny má 8. 7.  

žijú tam klokany 

pestuje sa najčastejšie v Číne 

sedembodkový hmyz 

potreba na šitie 

skočil z veľkej ... 

zrakový orgán 

chrlí lávu 

zviera s hrbom 



        
 

         

         

         

         

         

         

         

          

Viete, čo je najväčšia drzosť? Nasadiť na cintorín ... 

(tajnička) 

Tomáš Sukeľ 5.C 
 

         

         

         

         

         

         

        
 

         

         

         

         

         

         

          

Žofia víno upíja a ...(tajnička).  

Samko Kuľha 5. B 
 

pokrývka tela  

žije v iglu 

opakom starého je... 

opakom nového je... 

obuv 

najteplejšie ročné obdobie 

deň 

zadná časť chodidla 

plaz 

somár 

značka chem. prvku kobalt 

surovina zo stromov 

sval pod kolenom 

voda v tuhom skupenstve 

prehra v šachu 

výbušná nášľapná nálož 

šarkan 

kaštieľ 

tv prijímač 

pracuje pod zemou 
 

 

 



 

        
 

         
         
        

 

        
 

        
 

         
        

 

         
        

 

        
 

        
 

        
 

        
 

         
        

 

        
 

          

 

          

 

 

 

Chlapík hovorí svojmu priateľovi: „Nehovoril som s manželkou 

18 mesiacov.“ 

„Prečo?“ 

„Nerád ... (tajnička) ! “ 

Ema Hrubovská 8. C 

          

          

         
 

          

          

          

          

          

          

          

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

15. 

14. 

obuv 

množné číslo 

žije v iglu 

dolná končatina 

muž, chlap 

skladá sa z písmen  

najlepší priateľ človeka 

pijeme vodu z ... 

deň a ... 
 

 

 



Tento rok sme oslávili deň matiek ...(tajnička) mája.  
 

        

 

 

      

       
 

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

Tento rok bol deň otcov ... (tajnička) júna.  

Tomáš Sukeľ 5. C 

 

Zasmejme sa... 

- Mami, deti sa mi smejú, že mám veľké nohy. 

- Ale nemáš. Daj si topánky do garáže a poď     

  obedovať. 

 
 

 

 

najbližšia hviezda 

kód 

prikrývka 

8. číslo (a nie je to 8) 

najmenšie 7-ciferné 

číslo 

čuchový orgán 

les 

návšteva 

chalupa 

teplé ročné obdobie 

bodky na tvári 

zviera s chobotom 



 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

Čmeliak by podľa všetkých gravitačných zákonov nemal 

lietať. 

Tak prečo lieta? Lebo ... (tajnička). 

Tomáš Sukeľ 5.C 
 

 

 

 

vila 

zväčšovacie sklo 

zadná časť chodidla 

žreb 

hrubý povraz 

žije v Iglu 

... a šíp 

automobil 

4. fáza mesiaca 

opak starého 

hora 

spevohra 

dolná končatina 

nápoj s kofeínom 

naša planéta 

číra tekutina 

možno 

najbližšia hviezda 
 

 

 

 



B R A T A N S K Á K 

B A Á M O R I C E Á 

B E R Z K H O R O V 

Š L N Á U O M O Č O 

Á I A D T S K Y A K 

V P K Ž O H O P P Č 

O K O U K V O N E Í 

T A V C L O Á V K R 

U Ľ Á R K A V Á Á U 

F O Č M K E Š U D Ď 
 

 

Tomáš Sukeľ 5. C 
 

 

 

 

 

 

S T R O M R A J C P 

K N Ž I V O T L O R 

O A E K O L Á Č N V 

Š R O Ž A S K Á Á O 

Í C L T I I O B K S 

K I Č V Č E I R Ľ I 

A S Í A Č A N O E E 

M K J Y D O H K V N 

I A A O K U R Č A K 

Z A V K L O B Á S A 
 

 

Zuzana Onuferová 5. C 
 

 

Baráthová, Blažková, Bendová, 

Brat, Šikula, Futová, Ďuríčková, 

Rázus, Tanská, Smrek, Moric, 

Horov, Repko, Roy, Čapek, Lipka, 

Kováč, Dušek, Kráľ 

Oscar Wilde: „ Smiech nie je 

zlým začiatkom priateľstva, 

ale je jeho najlepším ... “ 

 

Snežienka, strom, narcis, 

zajačik, voda, prvosienka, 

vajíčko, korbáč, koláč, 

košík, Veľká noc, jar, život, 

kurča, klobása, zima, hody 

(tajnička 10 písmen) 



N A N T I L O P A V 

N E T I G E R A K Ť 

M O T O K Á Ň Ž D A 

A U S O V A R A N V 

Č Y F O P U M A P A 

K P R L R I K Ý B B 

A E E R Ó O E A A A 

V S T D U N Ž R P R 

Ň Ô K R A V A E A A 

A N A K O N D A C N 
 

 

Ema Hrubovská 8. C 
 

 

 

 

 

K E Č N O V Z M F L 

A O R G O V Á N I E 

R R N U O J O A A V 

A CH A V Ž U N R L A 

F I A G A A Á C K N 

I D I A Á L P I A D 

Á E L P M T I S S U 

T A A I A K K N A Ľ 

L O Ľ L CH U U  K A 

CH R Y Z A N T É M A 

 

Zuzana Onuferová 5. C 
 

 

netopier, nosorožec, býk, muflón, 

antilopa, žaba, ťava, tiger, rak, 

mačka, puma, fretka, pes, tokáň, 

anakonda, krava, kôň, varan, cap, 

baran 

Winston Churchill: „ Len deti, 

blázni a veľmi starí ľudia si 

môžu dovoliť hovoriť ... “ 

 

konvalinka, orchidea,  mach, 

chryzantéma, orgován, narcis, 

karafiát, zvonček, ruža, 

tulipán, levanduľa, ľalia, 

fialka, agát, lipa,  

Alicia Keys: „Moja mama je 

určite ...“ 



          
 

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

Vedeli ste, že 30.júl je medzinárodný deň ..... (tajnička) 

Ema Balková 9. C  

 

 

M K O M Á R N O P B 

H I O R Z Í I L I R 

P U CH Š N M T O A A 

O R M A I T R M K T 

P E E E L C A O O I 

R V S Š N O E U N S 

A Ú N Ľ O N V C I L 

D C I O S V E C Z A 

T A N I L A V A E V 

V O A R A H A R P A 
 

 

Samuel Kuľha 5. B 

 

namyslený 

hľadanie 

asi obľúbený deň v týždni 

...tenis 

egoista 

zamrznutá voda  

návnada 

meniny má 5. 12. 

pohonná látka 

... za pozornosť 

Michalovce, Prešov, Nitra, 

Humenné, Bratislava, Poprad, 

Praha, Linz, Rím, Ilava Rio, 

Košice, Komárno, Pezinok, Snina, 

Revúca, Olomouc,  

Aristoteles: „Nič nie je 

v živote také potrebné ako ...“ 



 

         
 

 

          

           

           

           

          
 

 

 

 

 

 

„Človek sa líši od živočíchov azda už len tým, že na juh 

....v lete.“ 

Natália Cholpová  8.C 

 

               

       
  

       

               

               

               

               

               

               

               

                

 

Vedeli ste, že 21.jún je ..... (tajnička) 

Ema Balková 9. C 

 

4.  

1.  3.  

2.  

6.  

5.  

... jazyky 

dedina 

čuchať 

krasopis 

očkovacia látka 

elektronická pošta 

nadanie 

lev anglicky 

opak zatvoriť 



        
 

         

         

         

         

         

        
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Marguerite Gardiner (írska spisovateľka): ,,Materská 

láska! Ach tá nepozná hraníc! Je to fontána, ktorej ... 

(tajnička).  

Tomáš Sukeľ 5. C 
 

 
           

            

            

            

            

poď ihneď nazad 

časť tela pod hlavou 

možno 

malý dom 

modrá planéta 

hornina 

najmenšie číslo 

žije v iglu 

číra tekutina 

príbytok 

opak starého 

najlepší priateľ človeka 

pisknutie 

papuľa zvierat 

opak nového 

muž 

opak áno 

ôsme číslo 
 

 

 

 

Maďarsko 

Čína 

Nórsko 

Írsko 

Alžírsko 

Michaela Cholpová 7.A 



Kto neskoro chodí, sám sebe.. 
 

L I Z C J A U R A Y L 

I N O Ť E CH É K I N E 

B T V I L U Ú A K L T 

O E G V E M C A O Á O 

M R L A Ň Á L Ž N B A 

R N E R R A O O I O T 

T E Ň P H L V E E L I 

E T O O E H U J C G Š 

Č T CH R N Á V O G R O 

Ú V O D A V R A N A Z 

S M D H V I E Z D A Y 
 

Je vedecky dokázané, že fajčením si skracujete 

...(tajnička).  

Mária Cmárová 7.A 

 

Š U M O D Á K O V A 

Š K Š K R O Z U M T 

Š K R O O Y R E Č R 

Š L R E P E N I A Z 

M A Á V Č L O V E K 

A I L G P O D B E Ľ 

S E N V E I K O G U 

T Ú K Č I R N A R D 

R M V O H A I A E I 

A D N O K A N A Š A 
 

 

Leonardo Da Vinci : „Chváľ priateľa verejne, ale karhaj 

ho medzi ...(tajnička).“ 

Natália Cholpová 8.C 

leňochod, more, zošit, súčet, 

voda, orgován, hviezda, vrana, 

práca, opraviť, voz, internet, 

mobil, globálny, koniec, juh, 

jeleň, leto, hala, lož, mucha, 

lov, múka, nov, niké  

škrečok, škrupina, šláger, šalvia, 

šum, avokádo, sen, drop, oko, 

astra, rozum, peniaz, zrno, 

človek, anakonda, reč, podbeľ, 

ľudia, egreš, kút, ahoj 



Humenné 
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