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ŠKOLOVINY 



Rozhovor s úspešnými deviatakmi 

Aj v tohtoročnom interview Vám, milí čitatelia, chceme 

predstaviť deviatakov, ktorí našu školu niekoľko rokov 

úspešne reprezentovali a šírili jej dobré meno. Boli to: 

Richard Gerboc, Michal Židzik, Samuel Čurma a Timotej 

Jakubov. Navštívili sme ich v triedach a položili sme im tieto 

otázky. Vďačne nám na ne odpovedali. 
1. Medzi ktorými strednými školami ste sa rozhodovali? 

Akú ste si vybrali ? 

Rišo: Rozhodoval som sa medzi štátnym gymnáziom 

v Humennom a gymnáziom v Košiciach na Poštovej ulici 

s rozšíreným vyučovaním matematiky. Jednoznačne u mňa 

vyhralo gymnázium v Košiciach. 

Mišo: Od začiatku deviateho ročníka som bol pevne 

rozhodnutý pre Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu 

v Humennom. Považujem ho za lepšie ako cirkevné.  

Samo: Rozhodoval som sa medzi Gymnáziom arm. gen. L. 

Svobodu a Gymnáziom Pavla Horova v Michalovciach. Nakoniec 

som si vybral GAGLS, lebo na GPH by som musel každé ráno 

cestovať. 

Timo: Rozhodoval som sa medzi štátnym gymnáziom 

v Humennom a SOŠ technickou. Uvažoval som aj nad 

športovým gymnáziom, ale rodičia hovorili, že by ma tam bola 

škoda. Rozhodnutie tak nebolo ťažké, lebo som vedel, že 

chcem ísť aj na vysokú školu. Preto som sa rozhodol pre 

gymnázium. 



2. Čím by ste chceli byť ? 

Rišo: Určite programátorom. Programovanie ma baví a pri 

programovaní sa dá vytvoriť čokoľvek. Je to práca mojich 

snov. 

Mišo: Ešte zatiaľ neviem, čo chcem v budúcnosti robiť. 

Dúfam, že počas štúdia na gymnáziu na to prídem a raz si 

nájdem prácu, ktorá ma bude baviť a v ktorej budem dobrý. 

Samo: Chcel by som sa stať politikom, lebo politika ma veľmi 

zaujíma. 

Timo: Rozmýšľal som nad mnohými povolaniami. Právnik, vojak, 

lekár alebo učiteľ. Je to ťažké rozhodovanie 

a pravdupovediac ešte ani sám neviem, čo zo mňa bude. Aj to 

je jeden z dôvodov, prečo som si vybral gymnázium, aby som 

mal viac času na rozhodnutie.  

3. Ktorý je Váš najobľúbenejší predmet? 

Rišo: Matematika a hneď po nej informatika. 

Mišo: Nepamätám si, aký predmet ma bavil na prvom stupni, 

ale od piateho ročníka ma postupne stále viac bavila 

matematika. Postupne som sa v nej zlepšoval a dosiahol aj 

nejaké úspechy. teraz je to môj najobľúbenejší predmet 

a dúfam, že budem mať možnosť ďalej sa v matematike 

zlepšovať.  

Samo: Môj najobľúbenejší predmet je jednoznačne 

matematika, ktorá ma baví, som v nej dobrý. Každý rok som 

chodil na matematickú olympiádu. 

Timo: Jednoznačne telesná výchova. Mám ju najradšej vďaka 

pohybu na hodine. Ale ak by som si mal vybrať z vyučovacích 



predmetov, tak matematika. Tieto dva predmety ma naozaj 

bavia a mám ich rád aj vďaka učiteľom, ktorí ma ich naučili, 

lebo vždy  to bola úžasná hodina plná srandy.  

4. Akému predmetu ste venovali najviac voľného času ? 

Rišo: Matematike. Bez prípravy by som nedosiahol výsledky, 

ktoré som dosiahol. 

Mišo: Tohto roku slovenčine a matematike. Okrem toho som 

veľa času venoval príprave na Matematickú olympiádu. Riešil 

som úlohy z minulých ročníkov olympiád, ale venoval som sa aj 

riešeniu úloh z matematického seminára s názvom Matik. 

Samo: Najviac voľného času som venoval fyzike a dejepisu, 

pripravoval som sa na olympiády. Z fyziky som sa dokonca 

dostal na krajské kolo. 

Timo: Najviac asi matematike. Ešte v piatom ročníku sa mi 

podarilo vyhrať OK MO.  Preto si ma vybral pán učiteľ Kuľha 

a často sme spolu s ním aj s inými chlapcami počítali príklady 

a učili sa nové veci.  

5. Na koho budete radi spomínať?  

Rišo: Na všetkých mojich spolužiakov a aj na všetkých 

učiteľov. Za  deväť rokov som tu zažil veľa zážitkov so 

spolužiakmi  aj s učiteľmi. 

Mišo: Mám veľa spolužiakov, na ktorých budem rád spomínať 

a ktorí mi budú chýbať. Dúfam, že aspoň s niektorými budem 

chodiť do triedy aj na gymnáziu. 

Samo: S radosťou budem spomínať na mojich spolužiakov, 

hlavne na tých, s ktorými mám veľa zážitkov a na učiteľov, 



ktorí ma učili, lebo bez ich pomoci by sa mi v škole ani na 

olympiádach nedarilo tak ako doteraz. Som im vďačný za to, 

že sa mi toľko venovali. 

Timo: Určite na učiteľov. Som veľmi rád, že som dostal práve 

týchto učiteľov, lebo oni sa snažili všetkých nás niečo naučiť 

a bolo už len na nás, či si niečo z toho vezmeme. Taktiež 

budem veľmi rád spomínať na spolužiakov, ktorí sa v piatom 

ročníku stali mojimi priateľmi. Oni boli každý deň so mnou aj 

keď sme sa niekedy nezhodli. Určite mi za nimi bude smutno. 

Najviac budem spomínať na Alexa, Paťa, Braňa, Majku, Mimku 

a hlavne Viktora. 

6. Prezraďte najvtipnejší zážitok z lavíc. 

Rišo: Za tých deväť rokov sa ich nazbierala kopa a nedokážem 

si z nich vybrať jeden najvtipnejší. 

Mišo: V našej triede sa každý deň stávajú vtipné príhody 

a spoza dverí sa stále ozýva smiech. 

Samo: Z lavíc mám veľa vtipných zážitkov, no neviem si 

vybrať ten úplne najvtipnejší. Nedá sa vybrať len jeden.  

Timo: To je asi najťažšia otázka. Za tých päť rokov ich bolo 

neúrekom. Na každom z nich by som sa zasmial aj teraz. 

Myslím si, že  najdôležitejšie je to, s kým zážitky prežívam 

a nie to, čo prežijem. Ale ak by som si mal nejaký vybrať, tak 

asi vtedy, keď Denis stlačil Viktorovi fľašu a celého ho oblial 

a smiali sme sa všetci, vrátane  ich dvoch. Ale vtipný bol pre 

mňa každý jeden výbuch smiechu s Viktorom a následne 

s celou triedou hoci aj počas hodiny.  



7. Čo by ste chceli odkázať mladším spolužiakom? Akú radu 

by ste im dali ? 

Rišo: Venovať sa slovenčine a matematike. Koľko času tomu 

budete venovať, toľko sa vám pri Testovaní 9 vráti. Ak sa 

podarí nad 90%,  máte o dosť starostí menej. 

Mišo: Pre Váš i môj budúci život je vzdelanie veľmi dôležité, 

preto je potrebné sa pripravovať ako najlepšie vieme.  

Samo: Učte sa a nepodceňte prípravu na Testovanie 9. 

Timo: Treba sa učiť. Určite sa treba venovať aj kamarátom, 

rodine, športu a podobne. Ak sa budete svedomito 

pripravovať, pred testovaním 9 nebudete musieť stresovať, 

ale hravo to zvládnete. 

Timea Figeľová 6. C 

 

 

Chemická olympiáda 

Po nádhernom 1. mieste v okresnom kole Viktor Židzik 

z 8. A nás 26. apríla reprezentoval aj na krajskom kole. 

Okresný úrad v Prešove odbor školstva mu udelil krásne 2. 

miesto. Nášmu chemikovi Viktorovi srdečne blahoželáme a za 

prípravu ďakujeme pánovi učiteľovi Typčukovi. Viktor, si 

skvelý, pretože si obstál po okresnom kole aj na kraji v silnej  

konkurencii deviatakov. 

Hana Lukačínová 8. B 

 
 

 



Matematická olympiáda 

Potešili nás aj múdre matematické 

hlavičky, V uplynulom období sa uskutočnilo aj 

okresné kolo olympiády. V kategórii 

MOZ 6 sa na krásnom 1. mieste umiestnil 

Adam Macko, žiak 6. B. Úspešnými  riešiteľmi boli 

Nina Anna Betáková a Tomáš Sukeľ, obaja zo 6. C na 

štvrtom mieste a Liana Krivjanská zo 6. B  taktiež na 4. 

mieste.   

Vo vyššej kategórii MOZ 7 nás potešil  krásnym  1. 

miestom Matej Babinský zo 7. B.  

Tiež sa uskutočnilo krajské kolo  MOZ 9 s týmito 

výsledkami. Michal Židzik z 9. B sa umiestnil na 5. mieste 

a Richard Gerboc  z 9. A na 10. mieste, čím obaja chlapci 

potvrdili nielen svoje matematické vlohy, ale aj kvality.  

Menovaným žiakom srdečne blahoželáme. Poďakovanie 

za prípravu našich matematických talentov patrí pani 

učiteľke Bočkayovej a pánovi učiteľovi Kuľhovi. 

Tamara Holubová 8. B 
 

 

Dúhový rok 2019 sa začal veľmi úspešne 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky aj tento rok vyhlásilo 

celoslovenskú súťaž výtvarnej a literárnej tvorby detí 

DÚHA 2018/2019. V Starej Ľubovni sa 3. mája 2019 

uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie už 23. ročníka tejto 



prestížnej súťaže. Tak ako každý rok mala porota aj v tomto 

ročníku veľmi zložitú úlohu, aby dokázala vytvoriť poradie 

spomedzi tých najlepších dielok. Dôkazom toho, že dobrých 

prác bolo naozaj veľa, svedčí aj množstvo krásnych ocenení.  

 Švermovácke literárne talenty obhájili svoje kvality 

aj tento rok. V 3. kategórii (5. – 9. ročník) sme získali dve 

prvenstvá. V próze krásnu prvú priečku obsadila Bibiana 

Ficková z 5. C a v poézii si pomyselné zlato domov priniesol 

Alex Taňkoš zo 6. C. Tretie miesto si svojou tvorbou získala 

Tamarka Holubová z 8. B a Stelke Turikovej z 8. A pridelili 

čestné uznanie. Evka Onderišinová, naša najmladšia 

účastníčka, získala mimoriadnu cenu predsedu prešovského 

samosprávneho kraja.  

Naša početná posádka absolvovala slávnostný ceremoniál 

odovzdávania cien samotným primátorom mesta Stará 

Ľubovňa. Zápisom do miestnej kroniky decká zvečnili svoje 

úspechy a následnou vernisážou výstavy v galérii ešte 

pookriali ich umelecké srdiečka. Švermováci sa teda 

v poetickom svete určite nestratia. Decká, nech vám to tvorí 

aj naďalej! Srdečne blahoželáme! A  touto cestou chceme 

poďakovať aj pani učiteľkám Dobrovolnej, Onderišinovej 

a  Lacovej za prácu so svojimi talentovanými zverencami 

a pani učiteľke Marcele Taňkošovej, ktorá našich zverencov 

na ceste za dúhovou slávou do Starej Ľubovne sprevádzala 

a dopriala im vychutnať si úspech. 

Marína Hajičková 8. B 



Florbal 

Dňa 25. apríla  sa uskutočnilo v telocvični na ZŠ 

Laborecká okresné kolo vo florbale starších žiakov. Turnaja 

sa zúčastnilo šesť základných škôl humenského okresu. 

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Naši chlapci 

v skupine porazili ZŠ SNP 4:0 a ZŠ Hrnčiarska 2:0 a stali sa 

víťazmi skupiny. O prvé miesto na turnaji sme sa stretli so 

ZŠ Košarovce, ktorú sme vo výbornom zápase zdolali 2:1 

a stali sa majstrami okresu a postúpili na krajské kolo do 

Prešova.  

Našu školu reprezentovali títo úspešní florbalisti: 

Samuel Kelemeca a Timotej Jakubov z 9. C. Filip Karas z 9. 

B, Adrián Vasiľ, Stanislav Miľo, Kristián Rada, Tomáš 

Krajňák a Lukáš Mochnáč všetci z 9. A, Samuel Šimon zo 7. 

C, ako aj Adrián Šuľak z 8. A a Lukáš Šuľak zo 6. C. Našim 

chalanom srdečne blahoželáme a poďakovanie za ich skvelú 

prípravu patrí pánovi učiteľovi Čerevkovi. 
 

3. mája usporiadala ZŠ Laborecká  okresné kolo vo 

florbale aj pre dievčatá. Dievčenských florbalových zápasov 

sa zúčastnili štyri školy. Naše dievčence, ktoré z obvodného 

kola postúpili z 1. miesta,  bojovali ako levice. Predviedli 

skutočnú tímovú prácu a s hokejkami narábali ako 

profesionálky. Podarilo sa im zvíťaziť nad 

dievčatami zo ZŠ Laborecká, no so ZŠ a MŠ 

Košarovce a ZŠ Ohradzany prehrali len o jediný 

gól. 



Bojovnosť a vytrvalosť našim florbalistkám nemožno 

uprieť, no vo florbale majú rozhodujúce miesto góly. Nakoniec 

sa naše družstvo umiestnilo na peknom 3. mieste. 

Dievčatám v zložení Anna Mária Ufnárová, Annamária 

Demková, Lucia Soňa Dolobáčová všetky z 8. C, Michaela 

Halaganová, Olívia Němcová, Kristína Bačová, Lívia 

Baulovičová všetky z 8. B, Noemi Savarijová z 8. A, Lýdia 

Gladysová a Rebeka Štofová z 9. B ako aj Zuzana Bartková 

z 9. C blahoželáme. Naše poďakovanie patrí aj pani 

zástupkyni Ivete Belejovej, ktorá sa našim šikovným 

športovkyniam neúnavne venovala. 
 

Tamara Holubová 8. B 

 

Exkurzia v CEPT 

Dňa 2. 5. 2019 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili na exkurzii 

v Centre edukácie a popularizácie techniky (CEPT) na 

Fakulte humanitných a prírodných vied  PU v Prešove. Žiaci sa 

oboznámili s fungovaním interiérových a exteriérových 

domácich spotrebičov, ako je napríklad mikrovlnka, fén, 

elektrická zubná kefka, senzor pohybu a dymu, kosačka, 

krovinorez a reťazová píla. Na vybraných modeloch mali 

možnosť prakticky vidieť ako pracujú vybrané prvky 

domácich systémov – voda, kanalizácia, kúrenie a klimatizácia. 

V miestnosti B si prakticky vyskúšali rôzne technológie 

trieskového obrábania technických materiálov – sústruženie, 

frézovanie, vŕtanie, brúsenie a gravírovanie. Najviac ich však 



zaujalo gravírovanie a 3D tlačiareň.  Aj preto mnohí z nich 

odchádzali domov s vlastnoručne vyrobenými prsteňmi na 3D 

tlačiarni a vygravírovanými menovkami.  

Poďakovanie za prípravu ako aj hladký priebeh exkurzie 

patrí pani učiteľke Márii Taňkošovej. Ďakujeme. 

 

Marína Hajičková 8. B 
 

Štúrov Zvolen 

Dňa 6. mája  sa uskutočnilo 

v Humenskom zámku okresné kolo súťaže 

Štúrov Zvolen. Žiaci I. kategórie (4. - 6. 

ročník) mali v priebehu troch minút 

prerozprávať a samostatne dotvoriť koniec 

príbehu, ktorý si vyžrebovali. Žiaci  II. 

kategórie (7. - 9. ročník) súťažili v dvoch 

kolách. V prvom sa  predstavili s doma pripravenou 

ľubovoľnou úvahou, no a v druhom si vyžrebovali tému  a 

v priebehu 5 minút vyjadrili svoj názor. Hodnotila sa 

originalita spracovania témy, prednes, ale aj celkový dojem. 

Porota to naozaj nemala ľahké, lebo vybrať zástupcu okresu 

do Zvolena je náročné. Nakoniec však  určila poradie 

a postupujúcich do celoslovenského kola. 

Skúsená ôsmačka Tamarka Holubová z 8.B v druhej 

kategórii získala nádherné tretie miesto.  Pri svojej premiére 

a v silnej konkurencii si piatačka Alžbetka Piňková z 5.C 

v prvej kategórii vybojovala skvelé prvé miesto a postup do 



celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo 5. a 6. júna  vo 

Zvolene. 

V silnej konkurencii 15 súťažiacich z celého Slovenska sa 

Alžbetka nestratila, ba naopak, získala krásne 3. miesto. 

Dievčatám a ich učiteľkám p. Onderišinovej a p. 

Dobrovolnej srdečne blahoželáme a ďakujeme za prípravu.  

Ema Papajová 6. C 
 

 

 

V mesiacoch apríl až jún sa uskutočnili aj tieto 

podujatia: 

 Pri príležitosti Dňa narcisov, sme sa aj my zapojili do 

finančnej zbierky, ktorá sa  použije na podporu programov a 

projektov pre onkologických pacientov a ich rodiny na celom 

Slovensku. Aj vďaka Vám všetkým sme prispeli peknou sumou 

takmer 355 eur, za čo Vám všetkým patrí naše veľké 

poďakovanie. 

 Uprostred mesiaca máj naši štvrtáci  absolvovali 

týždennú „Školu v prírode“ v Tatranskej Lomnici. Veľké 

poďakovanie patrí triednym učiteľkám štvrtákov, pani 

učiteľke Bednárikovej, pani učiteľke Tilňákovej a pani 

učiteľke Lacovej, ktoré sa touto vydarenou akciou pomyselne 

už rozlúčili so svojimi štvrtákmi, Ďakujeme! 

 Dňa 3.  mája sa pred Centrom voľného času Dúha 

v Humennom uskutočnila Územná súťaž v poskytovaní prvej 

pomoci, ktorú organizoval Slovenský červený kríž, územný 

spolok pôsobiaci v našom okrese. Našu školu reprezentovalo 



družstvo v zložení Kristián Rada z 9. A, Martina 

Jakubkovičová, Michaela Kalaninová a Šimon Hajdučko  

všetci z 9. B a Timotej Jakubov z 9. C, ktorí svoje vedomosti 

a znalosti v tejto oblasti úspešne pretavili do pekného 

2.miesta v kategórii II. stupeň ZŠ. Mladým zdravotníkom 

srdečne blahoželáme a poďakovanie za prípravu patrí p. 

učiteľke Adriane Bačišinovej. 

 Dňa 21. mája v územnom kole súťaže, ktorú vyhlásil  

Generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany 

Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného 

zboru sme získali: 

Literárna oblasť:   

kategória A1 /3. a 4. roč. ZŠ/ 2. miesto v poézii Evka 

Onderišinová 4. C 

kategória A2 /5. až 7. roč. ZŠ/ 1. miesto v poézii Barborka 

Porvažníková z 5. B a v próze 2. miesto Alex Taňkoš zo 6. C 

Výtvarná oblasť: 

III. kategória / 13 až 15 rokov/ sme obsadili všetky tri 

priečky : 

1. miesto  Vanesa Orečná z 8. B 

2. miesto  Nela Tamara Todáková z 8. B 

3. miesto  Mária Cmárová z 8. A 

Za účasť sladkú odmenu získali Stela Turiková z 8. A a Laura 

Cichá z 8. B. Za prípravu a celý priebeh školského kola patrí 

naše poďakovanie pani učiteľke Onderišinovej.  

 Dňa 10.mája sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie 

v Leteckom múzeu v Košiciach. 



 Dňa 21. mája sa pre piatakov uskutočnila súťaž 

v anglickom jazyku ABC English. 1. miesto získala 5. B – 

Dlužaninová, Porvažníková, Onufer. Na ďalších priečkach sa 

umiestnili 5. A a 5. C.  Za prípravu ďakujeme p. uč. 

Porvažníkovej. 

 V  apríli sa uskutočnilo školské kolo Botanikiády, 

z ktorého vzišli najúspešnejší piataci, Jakub Miľko 5. B 

a Erika Bakajsová  5. C, obaja reprezentovali školu 

v regionálnom kole v Botanickej záhrade v Košiciach.  

 7. júna sa uskutočnil ľahkoatletický trojboj pre žiakov 

ŠKD, rodičov a rodinných príslušníkov 

 12. júna deviataci navštívili Steel park v Košiciach 

 13. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej 

literárnej súťaže Literárny Kežmarok. Opäť sme bodovali. 

Alex Taňkoš 6. C v próze získal krásne 3. miesto a  čestné 

uznanie, teda pomyselné 4. miesto, získal v poézii. Evka 

Onderišinová 4.C v próze získala 2. miesto. Čestné uznanie 

získala v próze Bibiana Ficková 5. C.  

Poďakovanie patrí  p. u č. Lacovej, p. uč. Dobrovolnej,  p. 

uč. Onderišinovej, a p. uč. Taňkošovej. Srdečne 

blahoželáme!  

 21. júna  sa uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie  

výsledkov regionálnej súťaže Literárne talenty. Ocenených 

bolo 11 žiakov !  

Eva Onderišinová 4.C. Alex Taňkoš 6.C, Pavol Šimurda 9. 

B, Michaela Dlužaninová 5. B, Tomáš Trebišovský 5. C, 

Dominik Foltán 6.C, Adrián Šuľák 8. A, Ingrida Hivková 



5. B, Samuel Lavrík 2. D, Sofia Gajdošová 7. B, Kristína 

Ondisková 8. C. 

 Už tretí rok sa uskutočnila súťaž O najlepší a najkrajší 

výrobok. Odborná porota v zložení PaedDr. M. Coganová, 

Mgr. M. Karpáč a Ing. M. Taňkošová vyberala zo 120 prác 

a rozhodla o víťazoch takto: Sofia Jalčáková 5. C, Jana 

Orlejová 6. A, Martina Ziembová 7. B, Lucia Soňa 

Dolobáčová 8. C 

Marína Hajičková 8. B 
 

Majsterky Slovenska vo vybíjanej 

Majstrovstvá Slovenska vo vybíjanej sa tento rok konali 

4. a 5. júna v Bratislave. Zúčastnili sa ho víťazky krajských 

kôl, teda 8 družstiev. Naše družstvo v zložení Martina 

Adamčíková, Michaela Balážová, Annelise Barnová, Lucia 

Dančová, Diana Dravecká, Sofia Fedáková, Karin 

Ferjaková, Patrícia Harviliková, Simona Macková, Laura 

Pľuchtová, Timea Tkáčová a Petra Veliká nič nenechalo na 

náhodu.  Bojovnosť a chuť vyhrať určite hnali naše dievčence 

vpred. Bez správneho koučingu by to však nemalo ten správny 

efekt.  

Ďakujeme našej pani zástupkyni Mgr. Ivete Belejovej, 

že aj napriek množstvu povinností si vždy našla čas a od 

začiatku viedla svoje zverenkyne tým správnym smerom. 

Lucia Dančová 6. A 



Blížia sa prázdniny, tak čo keby sme na chvíľu odložili náš 

mobilný telefón a prečítali si nejakú knihu ? Ak neviete 

akú, my sme si pre vás pripravili pár knižných tipov :). 

 

Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej - Ransom 

Riggs 

(sci-fi, fantasy) Hrozivá rodinná tragédia privedie 

šestnásťročného Jacoba na odľahlý ostrov pri pobreží 

Wallesu, kde objaví ruiny niekdajšieho sirotinca. Pri skúmaní 

opustených zákutí Jacob zistí, že deti slečny Peregrinovej, 

ktoré tam kedysi žili, boli nielen neobyčajné, ale mohli byť aj 

veľmi nebezpečné a ich odlúčenosť na opustenom ostrove 

nebola náhodná. Kniha sa dočkala aj filmového spracovania a 

autor napísal aj ďalšie dva diely ( Bezduché mesto, Knižnica 

duší ). 

Univerzita výnimočných: Skúška - Joelle Charbonneau  (sci-

fi) 

Zem bola zničená vojnou. Cia ukončila strednú školu a s 

napätím očakáva, či bude vybraná do celoštátneho programu 

pre najnadanejších študentov. Najskôr však musí obstáť v 

testovaní, ktorým prejdú len skutočne výnimoční. Cia tú šancu 

dostane. Tesne pred odchodom sa jej však otec zverí s 

útržkami desivých spomienok, ktoré má na testovanie on. 

Radosť z úspechu vystriedajú strach a neistota. Cia začína 

tušiť, že ju čaká tvrdá skúška, v ktorej nepôjde len o 

vedomosti, ale najmä o správne rozhodnutia a schopnosť 

odhadnúť ľudí. 



Ak milujete sci-fi, dobrodružstvo a neustálu akciu, 

rozhodne siahnite po tejto knihe.  

Girl online - Láska blogerská  Zoe Sugg  

(romantika) 

Penny bloguje pod supertajným nickom GirlOnline o všetkom, 

čo ju trápi, o priateľstve, o chlapcoch, o škole, o svojej 

šialenej rodine. Keď sa Penny strápni na školskom predstavení 

a video zahltí Facebook aj YouTube, akoby zázrakom jej 

rodičia prijmú pracovnú ponuku, vďaka ktorej strávia Vianoce 

v ďalekom New Yorku. Tam stretáva pekného Noaha s gitarou 

prevesenou cez chrbát. Penny sa zrazu zamiluje až po uši. 

Lenže Noah pred ňou skrýva jedno tajomstvo... 

Pre každé dievča ktoré miluje čítať romantiku je táto kniha 

nutnosťou.  

Selekcia - Kiera Cassová  (romantika ) 

Pre tridsaťpäť dievčat je Selekcia životnou šancou. 

Príležitosť uniknúť svojmu osudu, vstúpiť do okázalého sveta 

rób a drahých šperkov. Žiť v paláci a bojovať o srdce 

úžasného princa Maxona. Pre Americu Singerovú je to však 

nočná mora... 

Kniha vás vtiahne do deja už po prvej kapitole. 

Veríme, že vás niektorá z kníh zaujala a niečo si z ponuky  

prečítate. Veď kniha je skvelý kamarát, rozvíja fantáziu 

a obohacuje slovnú zásobu ;). 

Tamara Holubová 8. B 
 

 

 



Čudný sen 

Bolí ma hrdlo a je mi zima. Mama ma nechala doma. Dala 

mi zjesť pár nechutných horkých tabletiek. Jój, joj, jojojój, 

to nemôžu vymyslieť tabletky s chuťou mliečnej čokolády 

alebo banánu? O chvíľu príde babka akože ma „strážiť“. Čo 

som ja malé decko? Bude ma nútiť jesť slepačiu polievku 

a naleje do mňa hektolitre čaju. A potom jej budem musieť 

ukázať, ako sa posielajú fotky na Viberi. Pre babku je to 

náramne zložitá vec! So sestrou sa na tom výborne bavíme... 

 Je osem hodín a babka mi napísala, že príde okolo pol 

desiatej. Chvíľu ešte pospím. Ako dobre, že ma mama predsa 

len nechala doma! Ozaj sa necítim dobre... 

Oslepilo ma silné svetlo. Rukou som si musela zakryť oči. 

Keď mi oči privykli na svetlo, zistila som, že stojím pri našej 

škole. Či to nie je naša škola? Aj 

keď fasáda bola iná, bezpečne 

som spoznala, že ide o budovu 

našej školy. Takú „spojovačku“ 

som nikde inde nevidela. Lenže 

kam sa podelo naše ihrisko? Kedy z neho spravili park, či ako 

to vlastne nazvať? Namiesto ihriska tam bola tráva 



s lavičkami. Na každej sedeli deti a v rukách mali tablety. 

Fíha, to kedy sa tak zmenilo, veď zatiaľ som bola doma len 

jeden deň?    

„Čauky, kočka!“ ozvalo sa za mojím chrbtom.  

„Kto, ja?“ opýtala som sa asi hlúpo, lebo pri mne nik iný 

nebol. 

 „Ty, jasné, že ty, nik iný okrem teba tu nie je! Poď si so 

mnou zahrať hru, nemám dvojicu.“  

„A čo budeme hrať?“ bola som zvedavá. 

„Mám fakt skvelú hru,“ povedal chlapec, „ide o to, že sme 

akože cyklisti, ktorí musia prekonávať zložité trasy. Víťaz je 

ten, kto prvý dorazí do cieľa. Budeš mať tri životy. Keď 

spadneš do priekopy, prídeš o jeden život. Logicky vyhráva 

ten, kto bude prvý v cieli.“  

Prišlo mi to ako náramne dobrá hra a veruže aj bola! 

Veľmi ma bavila, mala som pocit, že som priamo v nej, ako keď 

ma mama zobrala do 5D kina... Po chvíli som bola hladná.  

„Nemáš niečo zjesť?“ opýtala som sa chlapca. 

„Jesť?“ spýtal sa rozpačito.  

„Noo, jesť. Desiatu, rožok so šunkou, buchtu s džemom 

alebo aspoň horalku.“ 



„Nie, také niečo nemám, ale mám tu banán,“ podával mi 

väčšiu tabletu.  

„Tabletka? Vravel si banán,“ nechápala som, ako sa mohol 

takto zmýliť.  

„Od roku 2190 sa každé ovocie, zelenina i mäso upravujú 

do formy tabletiek. Chute i vitamíny však ostávajú tie isté. 

Takto šetríme jedlom a medzi ďalšie výhody patrí jednoduchý 

dovoz a menej odpadu,“ povedal rozhorčene, „ ...budete sa 

o tom učiť v piatej triede.“  

„Aj mäso?“ nechápala som. „A ako varíte polievky, rezne, 

mäso na šťave?“  

Pokrútil hlavou, že také veci vôbec nepozná. Nemala som 

chuť na taký tabletkový banán, a tak som si opýtala niečo 

sladké.  

„Sladké? Ty si spadla z oblakov?“ opýtal sa prekvapene 

a zhrozene. „Sladké je pre deti úplne zakázané. Akože to 

nevieš?“  

Neodpovedala som. Radšej som sa ho opýtala, či si 

zahráme vybíjanú. Len tak dvojka. Raz vybije on mňa, potom 

ja jeho.  



„Idem sa opýtať do družiny, či nám požičajú loptu,“ 

povedala som veselo.  

„Loptu? Také niečo sa nedá požičať ani kúpiť.“  

Krútil hlavou a tváril sa úplne prekvapene. V škole im na 

telesnej premietajú o týchto hrách dokumenty i hokej 

pozerali, ale hrať to? Načo? Veď stačí stiahnuť appku 

a vybavená vec. 

„Oki, dievča, si čudná, ale rád som ťa spoznal. Musím ísť 

domov, prišla po mňa babka.“  

Postavil sa na odchod. Babka? Blížila sa k nám mladá 

kočka, vyzerala skoro ako moja dvadsaťdvaročná sestra. Toto 

nemôže byť babka, nie, nie! Babky takto nevyzerajú! Krútila 

sa mi hlava a okále som mala vypleštené ako tenisové loptičky. 

„Neviem, odkiaľ si, ale asi budeš zďaleka, keď nevieš, že ľudia 

nestarnú. Na to sú predsa vyvinuté lieky, ktoré pravidelným 

užívaním zabraňujú starnutiu pleti a  ľudia nie sú nikdy chorí.“  

Nieeeé, to nemôže byť pravda! Taká mladá babka? 

V hlave mi strašne zvonilo. Otvorila som oči. Zvuk zvončeka 

neprestával. Babka prišla, idem jej otvoriť.  

„Ahoj, babi, nekúpila si mi náhodou banán?“ 

Bibiana Ficková 5. C 



Leto 

Slnečný lúč cez kvapky rosy 

maľuje dúhu v tráve. 

A ja v tej kráse behám bosý, 

teším sa z leta práve. 

 

Vysoké stromy pri potoku tajne hučia 

a rybky ticho si plávu, 

malé včielky usilovne bzučia 

a ušatý zajac hryzie trávu. 

 

Plný krás a jasov je ten svet, 

slniečko s láskou hreje. 

Nech sa vždy len radosť a pokoj množí, 

nech so slnkom sa každý smeje. 

Peter Demčák 7.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zabudnuté botasky 

 

Už je to tu! 

Smutne visia zo stropu, 

jazyk slabý, vyžmýkaný, 

pšeničkou si zdobí rany. 

 

Dávnu slávu komín hreje 

a vzrušením sa pavúk chveje. 

Spriada si už svoje plány, 

v čipke behať poza trámy. 

 

Záujemcov je mnoho zrazu, 

malý batman z nich utrie sadzu, 

povale už máva len, 

botasky mu splnia sen. 

 

Vyleteli ponad lúky, 

trielia  vzduchom také fuky, 

nočný výlet zázrak spravil,  

botaskám bôle napravil. 

Alex Taňkoš 6. C 

 

 

 

 

Nie, vojne ! 

Bolestné výkriky, 

strach a plač. 

Pomôž nám, prosíme, 

Otče náš. 

Dobytčie vagóny plné sĺz. 

Satan sa rehoce z plných pľúc. 

 

Hlavne namieril na bezbranných. 

Chce všetkým dokázať, že dobro 

nie je. 

Nech sa len bezbranný človiečik 

chveje. 

 

Terezín, Osvienčim, Dachau... 

Rampy, selekcie, 

zbesilé povely napravo, naľavo, 

na prácu, na smrť. 

 

Satan sa stále smeje,  

chce vládnuť všetkým, 

chce byť všade prvý. 

 

Po našej zemi tečú potoky krvi. 

Zakričme spolu: „VOJNE – NIE!“ 

Veď je to veľké trápenie. 

Nech už nikoho nemusí, 

nech sa zem krúti s dúhou 

v náručí. 

Zuzana Onuferová 6. C 

 



Letná nálada 

Šteklia ma lúče leta, 

šteklia ma,  

s kŕdľom husí letia. 

 

Motýlie krídla rozvinú nám leto, 

včielky sadnú si na letný kvietok. 

V púpavkách dychčí  vietor, 

aj on privoláva leto. 

 

Za stromom jeleň trúbi, 

chvejú sa buky i duby. 

V potoku mece sa pstrúžik, 

po lete túži, 

veľmi túži. 

 

Kde - komu sa leto páči, 

má to však malý háčik. 

Niekde sa stala chyba. 

Chýba nám leto, chýba. 

Eva Onderišinová 4. C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žltá princezná 

Pozerám sa z okna 

na pole slnečníc.  

Predo mnou je sála, 

lúčna sála plná žltých tanečníc. 

Pohľad na ne mi  vykúzli 

úsmev na perách.  

Ach, keby som tak bola 

slnečnicou... 

Žltou, krásnou, veselou, 

poľnou  tanečnicou. 

Najkrajšou zo všetkých kvetov,  

byť tak  žltou princeznou. 

Úkryt  

Pod hviezdnou oblohou  

sedíme len ja a ty  

sledujeme tie čary prírody  

Pri symfónii cvrčkov 

a zurčaní potôčika 

usmievaš sa na mňa  

a ja na teba. 

Aká krásna chvíľa 

príroda sa o nás stará  

ako o dcéru a syna. 

Je to naše útočisko  

náš úkryt pred ľuďmi 

Tu nás nikto nesúdi  

tu sme slobodní. 

Tamara Holubová 8. B 
 



Mamina jar 

Naša mama ráno vstala, 

očká si poumývala. 

Dobré ráno, milé dietky, 

už rozkvitli jarné kvietky. 

margarétka, púpava,  

poďme spolu do hája. 

A v tom háji fúra detí,  

kde ste moje, drahé deti? 

nevidno vás, veru nie,  

poďte všetky tu, ku mne. 

A tak táto smutná mama 

v zúfalosti deti zháňa. 

Našla ich v tej veľkej zúfalosti 

a bolo že to radosti. 

Anna Šimonová 4. A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama 

Mama je môj poklad veľký, 

vždy je krásna ako z telky. 

Denno-denne hladí, radí, 

úsmev z pier nezhodí. 

 

Občas je aj trpká, prísna, 

nie som si však celkom istá, 

čo ak to len celé hrá? 

Veď najväčším pokladom 

som práve ja. 

 

Občas sa aj poškriepime, 

problém však hravo vyriešime, 

hoci nie som dokonalá ... 

Stále ľúbi ma,  

veď je moja MAMA. 

Vzorom mi je každý deň, 

preto ju tak milujem! 

Mama! 

Martina Jakubkovičová  9. B 



Mama 

Ako slnko na oblohe žiari, 

tak aj moja mamička s úsmevom  

vždy na tvári. 

Na líčko jej božtek dám, 

lebo veľmi rád ju mám. 

 

Moja mama je môj dar, 

navždy budem rád ju mať. 

veľké srdce ako zvon, 

pomôže mi v najhoršom. 

 

Aj keď ma niečo veľmi trápi, 

ona mi pomôže, vylieči aj rany. 

V núdzi mi vždy pomôže, 

všetko zlé hneď premôže. 

 

Keď je na srdci rana, 

pomôže mi moja mama. 

Diana Karnajová 4. A 

Perličky 

 Ľudské teleso (telo) 

 Kde sa nachádza Tatralandia? V Bešeňovej ( Liptovskom 

Mikuláši) 

 Koberec (Vrabec) vyfrnkol z tŕnia. 



 Dieťa z adoptovaného (odpadkového) koša 

 Budú sa vyrábať nové koberce (koterce)  

 ...pretože bola rozlúčená (rozčúlená) 

 Nahé (náhle) sa rozbehla 

 Uveďte príklad na teleso v pokoji. Mŕtvy v truhle. 

(peračník na lavoci) 

 Ako delíme pohyby podľa trajektórie? (priamočiary 

a krivočiary) 

Marína Hajičková 8. B 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto 

nemiluje múdrosť, stáva sa ...   

Barbora Bačovčinová 6. A 
 

 

 

číslovky, slovesá sú slovné ... 

český národný tanec 

prezidentka SR 

luk a ... 

... Amos Komenský 

poľnohospodársky stroj 

žreb 

prisudzovací sklad tvorí prísudok a ... 
 



        

        

        

        

        

        

        

        

 

Príroda dala hlupákom mocnú zbraň v boji o bytie... 

(tajnička) 

Ema Papajová  6. C 
 

        

        

        

        

        

        

        

 

Každý je zdrojom svojho ... (tajnička). 
 

Mária Grecová a Mária Sotáková 9. C 

Zasmejme sa 

- Tak čo bolo v škole, Anička? 

- Dostala som 4 zo zemepisu, mamička. Nemohla som nájsť 

Aljašku... 

- A nenechala si ju doma? 

Slovenské národné povstanie 

bál 

číra tekutina 

chráni strom 

meniny má 22. 4. 

najlepší priateľ človeka 

druhý deň v týždni 

mínus a ... 
 

Sahara 

dvojhrbé zviera 

paradajka 

zviera s chobotom 

slová s opačným významom 

špendlík bez hlavičky 

domácky Mária 



T F U T O V Á R O Y 

T A P Á V O M R U Č 

T I J A N O V I C E 

T A M O R I C A Á P 

A D T R V P O E V Č 

R R N A A S Ú Ť O E 

B A S N R V K Í D K 

O K S A R K A Ý N O 

M ◊ A C I S A L E V 

Z E L I N O V Á B Á 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

 

Keď sa človek narodí chudobný, nie je to jeho vina, ale 

keď zomrie ...(tajnička), je to jeho vina. 

Dávid Cerňák a Peter Novák 9. C 

 

Zasmejme sa 

Na hodine nemčiny: „ Ak si slovíčko zopakujete aspoň 3x, 

bude navždy vaše.“ 

Zo zadnej lavice sa ozve: „ Fero! Fero! Fero!“  

Tajovský, Timrava,  Rak, 

Moric, Krasko, Tatarka, 

Janovic, Brat, Futová, 

Čurmová, Roy,  Poe, 

Čepčeková, Bendová, 

Zelinová, Lasica,  

Ten, kto sa drží starého, 

je predurčený ... 

(tajnička).  

Samuel Kuľha 6. B 

 

 ozvena 

človek, ktorý sa nechá nachytať 

za dobrý čin dostaneš ... 

zviera, ktoré robí vodné hrádze 

veľký človek 

karafiát 

zvuková zhoda   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

           

           

           

           

           

C E S T O V A N I E 

S N M R Y S O A D Ň 

E Ó A F O O K R I E 

R L S I T F N E E D 

I E L L E I L M V E 

Á M O M L A S A Č I 

L O B Ý V A Č K A V 

A K Č I R T K E L E 

zápis všetkých písmen 

motorové vozidlo 

džínsy 

podobná pepsi cole 

hlavná časť auta 

telefón 

... a šípy 

palivo do áut 

Hamšík hrá ... 

H2O 

Natália Cholpová 9. C 

lozí po stromoch v parku 

básnický prívlastok 

9. mesiac 

telefón 

Hviezdoslavov ... 

Slnko, cestovanie,  

električka, kamera, 

seriál, maslo, dievča, 

obývačka, rys, Sofia, 

Viedeň, film, leto, melón.  

Mária Cmarová 8. A 



Ako sa krása obrazu dá zvýrazniť jediným ťahom štetca, 

tak sa múdrosť a postrehy dajú vyjadriť jedinou ... 

(tajnička), 

Barbora Bačovčinová 6. A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edmund Burke: „Tí, ktorí nepoznajú minulosť, sú odsúdení 

k jej ...(tajnička).“ 

Lucia Dančová 6. A 

Vylúšti zapletené názvy slovenských miest: 

KORVTSOP     _ _ _ _ _ _ _ _      RIATNM          _ _ _ _ _ _              

DVSÍNKI         _ _ _ _ _ _ _        VLONEZ          _ _ _ _ _ _          

EČNTNRÍ        _ _ _ _ _ _ _         TANIR            _ _ _ _ _                    

ŠVREPO          _ _ _ _ _ _             CEŠIKO          _ _ _ _ _ _     

ZOBERN         _ _ _ _ _ _             VYJAMA         _ _ _ _ _ _      

NILIŽA          _ _ _ _ _ _             SANICE          _ _ _ _ _ _    

Hana Lukačínová 8. B  

F A Š I A N G O R P 

F I B A R T A L O S 

F R L A S I C A D Y 

O O E I A K O H E R 

R S R E P I T T N É 

A W E D M O V I R R 

V A N E A A V M M U 

E L O Á N I N S E A 

C D S K N A H U K M 

K O B I E L S K Ý Ý 

Filipovský, Freeman, 

Ford, Smith, Fašiang, 

Deák, Kobielský, Bartalos, 

Reno, Mauréry, Oswald, 

Pitt, Hanks, Oravec, 

Roden, Lasica, Kemr 



 

          

          

          

          

          

          

 

Čo je najlepší štvornohý priateľ človeka? 

Jana Orlejová 6. A 
 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

Učiteľka sa pýta Móricka: „Kto dáva najviac mlieka?“ 

„No predsa ... (tajnička)!“ odpovedal Móricko. 

Timea Figeľová 6. C 

          

meniny má 6. 7. 

meniny má 17. 6. 

meniny má 11. 9. 

meniny má 14. 3. 

meniny má 19. 3. 

meniny má 13. 8. 

kopeme do nej 

skáče po skalách 

čuchový orgán 

vajíčka rýb 

zavýja na mesiac 

meniny má 13. 12. 

sluchový orgán 

vetva 

podobný krabovi 

metropola východu 

prehra v šachu 



1.          

   2.       

   3.       

  4.        

          

  5.        

  6.        

  7.        

 8.         

          

  9.        

   10.       

11.          

12.          

   13.       

  14.        

          

 15.         

   16.       

 17.         

   18.       

   19.       

          
 

„Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš 

zmeniť (tajnička). —  Albert Einstein 

Hana Lukačínová 8. B 

 

 

 

druhé najväčšie mesto SR 

ročné obdobie 

krava nám dáva 

keď je búrka, tak sa ... 

väčšie ako dedina 

nočný vták 

svetadiel 

dopravný prostriedok 

mesiac lásky 

obývaná planéta 

v júli začínajú ... 

kniha, z ktorej sa učíme 

otrava 

teplý nápoj 

mraky sú na ... 

pevnina ohraničená vodou 

naša mena 

polievku jeme na ... 

lepidlo 

 
 



          

          

           

          

          

          

          

 

 

V škole sa rozprávajú dvaja prváčikovia: „Ešte 56 rokov 

a ideme do ...(tajnička).“ 

Lucia Dančová 6.A 
 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Samuel Kuľha 6.B 

 

druh znaku násobenia 

píšeme na ňom 

obava inak 

hra sa s tým volejbal 

pijeme to 

druh tašky 

pomôcka sa rysovanie 

kružníc 

Učí  INF aj NBV 

Učí FYZ aj MAT 

Učí  SJL aj OBV 

Učí  DEJ aj OBN 

Učí  NEJ aj OBN 

Učí  CHE aj BIO 

Učí  RUJ aj ETV 

Učí  GEG aj MAT 

Učí  ANJ aj BIO 

Učí  TEV aj DOV 

Učí  SJL aj VYV 

Učí  FYZ aj MAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

      

      

       

      

      

      

      
 

 

Pani učiteľka: „Janko, povedz nám aspoň jedného cicavca, 

ktorý nemá zuby.“ 

Janko:„(tajnička)“  
 

 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

Životná múdrosť: Niektorí ľudia sú ako rezeň. Niežeby boli 

tak chutní. Sú len ...(tajnička) z oboch strán. 

 

stranu pripravila Jana Orlejová 6. A 

 

 

 

otravný hmyz 

píšeme na ňom 

7. mesiac 

starý otec 

vykukuje na nočnej oblohe 

24 hodín 

cesta ponad rieku 

olejnatá rastlina 

budova, v ktorej sa učí 

produkt včiel 

hádžeme si ňou 

všetko, čo sa už odohralo 

orgán sluchu 

súbor máp 

plus a ... 



V T U L I P Á N O O 

K O O Ú P L Á Ž L K 

M V D K O T E L P N 

S O E A U H D S E L 

D S R T L O A S T S 

Á T ♪♪ E Y R E L A X 

Ž A T Ú R Y B B O H 

Ď N A N I L Z R M Z 

K Y N I N D Z Á R P 

A K N E L O V O D U 
 

 

 

 

 

Š O B O N D R A S E 

H A M K I N Á P D CH 

G O T A T A R E S Á 

S Á S A I G H A T R 

D U B S N Y A E T A 

A R K O A R L R R L 

Ň A E E R T Á E Á D 

O M C I Ľ Í K B C O 

H U D Á Č E K E Y G 

B A Č A S C Í G E R 
 

 

 

 

 

stranu pripravil Samuel Kuľha 6. B 
 

 

 

voda, kvety, lúka, ovos, teplo, 

tulipán, more, les, pláž, slnko, 

dovolenka, prázdniny, leto stan, 

zmrzlina, hory, dážď, hobby, 

relax, túry 

„Ktovie, kto koho vidí na 

povrázku? Či láska osud a či ... 

(tajnička).“ W. Shakespeare 

 

Šatan, Hossa, Gáborík, 

Hudáček,  Sukeľ, Sekera, 

Tatar, Bondra, Halák, Buc, 

Nagy, Rybár, Godla, Daňo, 

Pánik, Cíger, Chára, Uram, 

Bača, Rác 

V tomto roku sa 

uskutočnili už ... 

(tajnička) MS v hokeji. 
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