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Milí Švermováci!
Dovoľte nám, takmer úplne novým mladým redaktorom,
prihovoriť sa Vám aj v tomto školskom roku. Ten je už v plnom
prúde. O chvíľu nás čakajú najkrajšie sviatky roka Vianoce.
Práve to je ten správny čas, kedy si môžete v pokoji prečítať
nielen dobré knihy, ktoré Vás možno čakajú pod stromčekom,
ale aj naše Školoviny.
Tradične aj v tomto ročníku sme sa snažili zachytiť život
na škole, pripomenúť Vám množstvo aktivít i súťaží, ktoré sa
od septembra uskutočnili.

Chválime naše mladé literárne

talenty a prinášame zopár úspešných prác, ktorými bodovali
na celoslovenských súťažiach. Zároveň sme pre Vás vytvorili
veľa zaujímavých tajničiek, doplňovačiek, osemsmeroviek
a nezabudli sme ani na vtipné výroky z vyučovacích hodín.
V tejto chvíli my už usilovne pripravujeme ďalšie číslo,
ktoré uzrie svetlo sveta v marci. Tešíme sa na Vaše úspechy
v predmetových

olympiádach,

ba

aj

v športových

či

literárnych súťažiach, aby sme o nich na stránkach časopisu
písali.
Prajeme Vám úspešný školský rok, prežite ho v zdraví
a dosiahnite čo najlepšie koncoročné výsledky.
Vaši mladí redaktori.

Rozhovor s učiteľkami angličtiny
1. Ako trávite svoj voľný čas ?
p. uč. Krídlová: Ako trávim svoj voľný čas? Je toho veľa...
Ale čo najradšej? Veľmi rada cestujem – letenky sú teraz
lacné, tak s manželom vyrážame,
trochu dá do sveta, ale aj po
a Česku.

V lete

zase

záhradka,

až tak nebaví, ale skalka a kvety, to

keď

sa

len

Slovensku
zeleninová ma
mám

rada.

Tretia moja záľuba je štrikovanie. To zasa robím v zime, keď
je vonku tma. A aby som nezabudla na ďalšiu moju vášeň –
knihy. Hlavne detektívky.
p. uč. Petrová: Rada chodím do prírody v každom počasí. Tiež
si vo voľnom čase rada čítam.
p. uč. Karasová: Voľný čas trávim najradšej s ľuďmi, ktorí
sú mi blízki, či už na prechádzke v lese pri zbere hríbov, alebo
no zumbe, ktorá je mojou veľkou vášňou. Keďže mám psa,
mojou

takmer

každodennou

„povinnou

jazdou“

sú

aj

prechádzky s ním. V zime si rada prečítam dobrú knihu alebo
pozriem zaujímavý film. V poslednom čase ma veľmi zaujalo aj
háčkovanie.
p. uč. Sukeľová: Väčšinou sa snažím svoj voľný čas tráviť
aktívne. Počas leta často pracujem v záhradke, chodím na
huby, veľmi rada trávim čas prechádzkami v prírode. Niekedy
som často športovala. V súčasnosti je to menej intenzívne, no
napriek tomu v lete rada bicyklujem a v zime lyžujem.

Samozrejme, veľa času mi zaberá starostlivosť o domácnosť.
Musím sa priznať, že veľmi rada varím, snažím sa vyskúšať
nové recepty a kombinovať rôzne chute.
p. uč. Porvažníková: Voľný čas? Tak to veru ani neviem, čo
to je. Všetok svoj voľný čas, keď nie som v práci, venujem
svojim deťom a starostlivosti o ne. Učíme sa spolu, hráme hry,
čítame knihy, pozeráme rozprávky, smejeme sa a vystrájame.
Mimochodom, stále ma baví prehrávať v kartách, piškvorkách
a zaspávať

pri

Spongebobovi.

Spolu

pracujeme

a oddychujeme v záhrade. Obľubujeme spoločné prechádzky
v okolitej prírode, ktorá ma napĺňa pokojom, dobíja mi energiu.
Chodievame kŕmiť zver. Cez víkendy rada pečiem. Chcem
s deťmi stráviť veľa pekných a neopakovateľných chvíľ, aby
mali na detstvo tie najkrajšie spomienky, aby vedeli, že mamka
a ocko sú tu stále pre nich a majú na nich čas. A zároveň sú to
aj pre mňa tie najkrajšie chvíle. Ak sa predsa len nájde nejaká
voľná chvíľočka, mojou vernou spoločníčkou je stále nejaká
dobrá kniha.
2. Čím ste chceli byť v detstve?
p. uč. Krídlová: V detstve som chcela byť detská lekárka
alebo vedkyňa, ale osud to zariadil ináč.
p. uč. Petrová: Aj keď som vyštudovala najprv iný odbor,
stále som chcela byť učiteľkou.
p. uč. Karasová: Už v detstve som sa hrala na učiteľku a s veľkou
radosťou učila svojho brata, ktorý z toho veľmi nadšený

nebol. Asi to máme v génoch, keďže aj moja mama je
učiteľkou a tiež babka bola učiteľkou.
p. uč. Sukeľová: Odmalička som túžila pracovať v lekárni.
Túžila som vyrábať a predávať lieky a takto pomáhať ľuďom.
No počas štúdia na ZŠ som sa ,,zamilovala“ do angličtiny
a tento jazyk mám rada dodnes. Aj keď som vyštudovala
personálny manažment a anglický jazyk, ostala som pracovať
ako učiteľka a musím povedať, že toto povolanie ma
nesmierne baví a napĺňa. Takže som nakoniec veľmi rada, že
môžem svojim žiakom sprostredkovávať tento krásny jazyk.
p. uč. Porvažníková: Keďže som rada čítala vždy a všade
(moji rodičia mi hovorili „ty naša čitateľka“),v škole som
nemala problém s gramati-kou, slovenčina mi išla dobre,
rovnako angličtina. Zapájala som sa

aj do súťaží.

Všetko to teda prišlo tak prirodzene.

Pamätám si, že

už v 6. ročníku ZŠ som prvýkrát

povedala,

že

chcem byť učiteľkou slovenského

a anglického

jazyka. Moja učiteľka mi vtedy

zhrozene

povedala, že to hádam nemyslím vážne. Hoci sa ma to vtedy
dotklo, neodradilo ma to. Pravda, chcelo to oveľa viac ako len
čítanie kníh. Ale verím, že Pán Boh ma chcel mať tu.
3. Prečo ste sa rozhodli učiť ?
p. uč. Krídlová: Angličtina je môj osud, náhoda a tiež láska.
Dostala som sa k nej úplnou náhodou v čase, keď sa všade
učila ruština. Začala som sa ju učiť v piatom ročníku a učím

sa ju stále. Milujem všetko anglické – históriu, prízvuk, ich
suché vtipy, úctivosť, zmysel pre poriadok, knihy, filmy...
p. uč. Petrová: Neviem povedať dôvod. Najprv som tomu
pocitu, že chcem učiť nevenovala pozornosť a na odporúčanie
rodičov som vyštudovala iný odbor. No po strednej škole som
bola rozhodnutá, že to je zamestnanie, ktoré chcem robiť.
Vynaložila som všetko úsilie a obetovala ozaj všetok voľný čas
na štúdium a doteraz neľutujem. Mám rada svoju prácu
a svojich žiakov .
p. uč. Karasová: Baví ma byť v kontakte s mladými ľuďmi
a komunikovať s nimi, prípadne im predať zopár vedomostí
a zručností, ktoré im môžu pomôcť v ich budúcom živote.
Zároveň ma aj oni dokážu inšpirovať svojimi názormi, čo je
veľké pozitívum v práci učiteľa.
p. uč. Sukeľová: Ja som sa vlastne nerozhodla učiť, život to
nejako zariadil sám, ale s touto myšlienkou som sa pohrávala
od malička. Už v detstve sme sa so sestrou hrávali na
učiteľky. Samozrejme, že ja som bola pani učiteľka, ona
žiačka. Neskôr som vyštudovala anglický jazyk , učila som na
rôznych stredných školách, v minulosti som dokonca pôsobila
aj ako manažérka vzdelávania, no nakoniec som prirodzene
ostala pri tomto krásnom povolaní a dodnes to neľutujem.
p. uč. Porvažníková: Učím rada, každý deň je iný, tešia ma
usmievavé detské tváre a denne iné príbehy žiakov. Deti by sa
mali naučiť, že čítanie je potešenie, nielen niečo, čo ich už

učitelia nútia robiť v škole . Mám svojich žiakov rada a snažím
sa im pomôcť, nájsť to, čo už v sebe majú . Nie je to síce stále
také jednoduché, niektorí žiaci sú veru tvrdé oriešky, často
sa aj potrápime. Najkrajšou a najlepšou odmenou je pre mňa,
ak mi žiak povie: „Často na Vás spomínam, veľa ste ma naučili,
mal som Vás rád.“
Michaela Dlužaninová 6.B

Kráľovná na Dunaji
2. a 3. októbra 2019 naši
siedmaci

a ôsmaci

navštívili

počas

dejepisnej

exkurzie

hlavné

a zároveň

najväčšie

mesto Maďarska.
Dvojdňový program bol skutočne premyslený do posledných
detailov. Po príchode mesto žiakov uchvátilo svojou polohou na
Dunaji, množstvom mostov, ostrovov či Budínskym hradom
týčiacim sa na kopci nad riekou. Výlet loďou umožnil žiakom
vidieť obidva brehy Dunaja, teda Budu aj Pešť, dve predtým
samostatné mestá, ktoré v roku 1873 spolu so starým Budínom
splynuli v Budapešť. Samostatná Budapešť sa môže skutočne
pochváliť množstvom superlatívov, o tom nik nepochybuje.
Jedno veľké NAJ si však zaslúžia aj naši žiaci, ktorí počas
týchto dvoch náročných dní dokázali zmobilizovať svoje sily,
ukázať veľkú sebadisciplínu a tým aj za hranicami Slovenska
reprezentovať našu Švermovku.
Sophia Sotáková 5.C

Kvíz z tvorivej elektroniky
21. októbra 2019 sa naša ZŠ spojila v zastúpení Ing.
Márie Taňkošovej s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
prostredníctvom Amavet klubu 723, ktorej vedúcou je
PaedDr. Marianna Coganová, aby pre nadšencov techniky,
elektroniky a fyziky pripravili súťaž.
Súťažilo sa vo dvojiciach. Najprv chlapci predviedli svoje
vedomosti v teoretickej časti formou testu, potom praktické
zručnosti pri zostavovaní elektrických obvodov s využitím
elektronických stavebníc.
Všetci súťažiaci sa veľmi snažili a po sčítaní bodov za
teoretickú a praktickú časť boli ich výsledky zhodnotené
nasledovne:
5. miesto: Ciganik Adam (9. B) - 18 bodov
4. miesto: Samuel Valalik a Stanislav Jevčák (9. B) - 23
bodov
3. miesto: Viktor Nemjo a Samuel Šutka (9. A) – 24 bodov
2. miesto: Štefan Kucharský a Patrik Šepeľa (9. B) - 26
bodov
1. miesto: Damián Hudák a Viktor Židzik (9. A) – 32 bodov
Všetkým srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov
v ďalších takýchto súťažiach.

Exkurzia z techniky
Dňa 29. 10. 2019 sa deviataci zúčastnili exkurzie na
Strednej odbornej škole technickej v Humennom. Počas

trojhodinovej exkurzie si žiaci prezreli priestory školy
a dielne s prezentáciou konkrétnych odborov.
V oblasti strojárstva si prezreli výrobu súčiastok. Svoje
zručnosti si i mohli vyskúšať aj pri názornej ukážke ručného
obrábania kovov a práci na CNC stroji, riadeným počítačom s
automatickou výmenou nožov a zabudovaným automatickým
premeriavaním. V oblasti elektrotechniky si mali možnosť
prezrieť a vyskúšať rôzne pokusy z fyziky, ktoré si pre nich
pripravila spoločnosť VSD (Východoslovenská distribučná).
Pri počítačových technológiách mohli sledovať grafikov pri
práci s fotografiami a vytváraní internetových stránok. Pri
technickej a aplikovanej chémii zistili niečo nové cez pokusy
pripravené žiakmi technickej školy.
A čo na to naši? Názory a postrehy žiakov:
Stelka: Veľmi ma zaujal chemický odbor, pretože by som sa
v budúcnosti chcela venovať farmácii. Páčil sa mi prístup
žiakov, ktorí mi pohotovo vedeli odpovedať na otázky týkajúce
sa predvedených pokusov.
Majka: Keďže som chodila na programátorský krúžok, zapáčil
sa mi odbor grafik digitálnych médií. Prišlo mi zaujímavé
programovanie CNC strojov kvôli presnosti.
Miška: Páčil sa mi elektrotechnický odbor, najmä zapájanie
Arduina, pri ktorom žiaci SOŠ technickej vyskúšali našu
zručnosť a šikovnosť.
Samo: Páčila sa mi presnosť výroby súčiastok a využitie
modernej techniky pri používaní CNC strojov. Fascinujúci bol

fakt, že nimi pripravené súčiastky mohli hneď využiť pri
ďalších pokusoch.

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje
každoročne

štvrtý

októbrový

pondelok.

je podporiť

u žiakov dobrý

a trvalý vzťah ku knihe, školskej

knižnici

Cieľom projektu

a k čítaniu, poznávaniu nového.
V našej škole sa tento deň zrealizoval na počesť 10.
výročia úmrtia významného slovenského básnika Milana
Rúfusa. Po úvodnej prezentácii žiaci 7. a 8. ročníka riešili
rôzne úlohy a kvízy venované slovenskej a zahraničnej
literárnej tvorbe. Zábavnou formou tiež súťažili v slovných
prešmyčkách a šifrách.
Celkovým víťazom podujatia sa stali zástupcovia 7. C
v zložení Nina Anna Betáková, Tomáš Sukeľ a Alex Taňkoš.
O druhé miesto sa podelili 7. B a 8. B a tretie miesto
obsadila 8. A.
Všetci súťažiaci si odniesli pekné ceny a veríme, že aj
nielen pozitívne dojmy, ale aj kladný vzťah k literatúre.
Timea Figeľová 7. C

Technická olympiáda
Naša „Švermovka“

bola aj organizátorom

okresného kola technickej olympiády, ktoré sa
konalo dňa 29. novembra v učebni techniky.
Okrem toho, že sme hravo zvládli jej organizáciu, naši

Švermováci v kategórii A nikoho nepustili pred seba a získali
zaslúžene

1. miesto. O tento úspech sa postarali ôsmaci

Veronika Vašková a Daniel Ivanič, žiaci 8. C. Danielovi a
Veronike srdečne blahoželáme a za ich prípravu i celej
olympiády ďakujeme p. uč. Márii Taňkošovej.
Nina Bačovčinová 7. C

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Dňa 4. novembra 2019 sa
uskutočnil
v poradí
už
12.
ročník
školského
kola
Olympiády
zo
slovenského
jazyka a literatúry. Na prvom
mieste
sa
umiestnila Tamara Holubová,
9. B. Tesne za
ňou Lucia Sofia Dolobáčová, 9. C. Na bronzový stupienok
vystúpila zástupkyňa z 9. A, Stela Turiková.
„Šťastie praje pripraveným...“ to sa potvrdilo aj tohto roku
27. novembra 2019. V priestoroch CVČ Dúha v Humennom sa
uskutočnilo okresné kolo olympiády. Tamarka Holubová
potvrdila, že len poctivou prácou môže človek byť pripravený
na úspech či šťastie. V okresnom kole sa umiestnila na
krásnom 3. mieste a potvrdil svoje kvality.
Tamarke
srdečne
blahoželáme
a ďakujeme
za
reprezentáciu školy.
Blahoželáme i pani učiteľke Márii
Onderišinovej za prípravu a čas.
Nina Bačovčinová 7. C

Timravina studnička
Dňa 14.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese
pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Je to

literárna súťaž, ktorá sa koná na počesť významnej
slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy.
V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 12 žiakov.
V I. kategórii sa na 1. miesto umiestnila Veronika Lecáková
4.C, 2. miesto obsadili Jakub Slivka 3.C a Šimon Baláž 3.
A a 3. miesto Terezka Vaškovičová 4.D a Nelly Sofia Kličová
2.A.
V okresnom kole školu reprezentovali Veronika Lecáková
a deviatačka Tamara Holubová 9. B.

Geografická olympiáda
V dňoch 26. - 28. novembra sa uskutočnili školské kolá
geografickej olympiády. Žiaci si zmerali svoje vedomosti
v teoretickej aj praktickej časti testu v troch kategóriách.
V kategórii G - žiaci 5. ročníka súťažilo 12 žiakov, z
ktorých boli až desiati úspešní riešitelia. Na
prvom mieste sa umiestnila Hana Benejová (5.C),
na druhom mieste skončila Barbora Fedurcová
(5.C) a na treťom mieste sa umiestnila Sophia
Sotáková (5.C).
V kategórii F- žiaci 6. a 7. ročníka súťažilo 5 žiakov,
z ktorých 4 boli úspešní riešitelia. Na prvom mieste sa
umiestnila Simona

Žáková (7.B), na druhom mieste sa

umiestnila Liana Krivjanská (7.B) a na treťom mieste sa
umiestnil Samuel Kuľha (7.B).

V kategórii E- žiaci 8. a 9. ročníka sa vedomostne pobili
dvaja žiaci deviateho ročníka. Na prvom mieste skončil
Manuel Sninčák (9.B) a druhý bol Roman Gabria (9.C).
Prví traja z každej kategórie postupujú na okresné kolo.
Víťazom

srdečne

blahoželáme, všetkým

zúčastneným

ďakujeme za účasť a p. učiteľke Marianne Čelovskej
ďakujeme za prípravu.
Timea Figeľová 7. C

Dejepisná olympiáda
Dňa 5. decembra sa uskutočnilo školské kolo pre ročníky
6. až 9. Ktorí dvaja postupujú na okres?
6. ročník: 1. miesto Matej Sitarčík,
2. miesto Júlia Dzemjanová,
3. miesto Rebeka Rebyová,
7. ročník: 1. miesto Liana Krivjanská,
2. miesto Simona Macková,
3. miesto Alžbeta Fedurcová,
8. ročník: 1.miesto Matej Babinský,
2. miesto Veronika Vašková,
3. miesto Nina Mindová,
9. ročník: 1. miesto Stela Turiková,
2. miesto Gabriel Karpeľ ,
3. miesto Samuel Šutka.
Víťazom

blahoželáme

a za

prípravu ďakujeme

vyučujúcim, p. uč. Marcele Taňkošovej a p. uč. Jánovi
Gibasovi.
Timea Figeľová 7. C

Olympiáda v anglickom jazyku
Dňa 4. decembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Mladší žiaci, piateho,
šiesteho a siedmeho ročníka, v kategórii 1A. Starší, ôsmaci
a deviataci, v kategórii 1B.
V kategórii 1A na 1. mieste sa umiestnila Viktória
Hudová (6. A), na 2. mieste Petra Valisková (5. B) a na 3.
mieste Alžbeta Šepeľová (7. A).
V kategórii
Miroslava

1B

Zara

víťazkou

Kucanová,

sa
na

stala
druhej

priečke sa umiestnil Adam Bialý a 3. miesto
patrí Viktórii Liškovej všetci (8.B).Všetkým účastníkom
olympiády ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme
a držíme palce v okresnom kole.
Nina Bačovčinová 7. C

Žiacky parlament
Žiacky parlament na našej škole začal
plniť svoju funkciu po prvýkrát v školskom
roku

2005/2006

a vo

svojej

činnosti

pokračuje až dodnes. Na prvom stupni je koordinátorkou p.
uč. Gajdošová a na druhom stupni p. uč. Marcela Taňkošová,
Pracujeme v takejto zostave:
2.A Kornélia Gaľová, Jakub Szekér,
2.B Vanessa Tokošová a Matej Kakuta,
2.C Sofia Ela Filipová a Sofia Anna Mastiľáková,
3.A Lesanka Ondisková a Simon Baláž,

3.B Anna Babincová a Emma Raganová,
3.C Jakub Slivka a Alessandro Zanini,
3.D Natálka Marcinová a René Fitčák,
4.A Sára Bolingerová a Tobiaš Mažerik,
4.B Laura Kováčová a Leonard Hrabovčák,
4.C Nadja Katkovčin a Mathias Mastiľák,
4.D Terezka Vaškovičová a Michal Dzurenko,
5.A Jakub Chochoľák a Michael Humeník,
5.B Dávid Krivjanský, Marína Holubová a Vanesa Šantová,
5.C Lilianna Drabová a Nikola Košlabová,
6.A Viktória Remecká, Martina Adamčíková a Lukáš Jevčák,
6.B Adam Krajči a Jakub Jalč,
6.C Eliška Lešková, Alžbeta Piňková a Sandra Šutková,
7.A Jana Orlejová, Ema Čubaková, Adrián Ufnár a Lucia
Dančová,
7.B Samuel Kuľha a Simona Macková,
7.C Nina Anan Betaková, Ema Papajová, Timea Figeľová,
Alžbetka Kuľhová a Nina Bačovčinová,
8.A Viktória Adamčíková a Radka Pažurová,
8.B Sofia Gajdošová a Diana Dravecká,
8.C Zuzana Krídlová a Veronika Vašková,
8.D Ema Chomová a Jožko Jakubov,
9.A Stela Turiková, Katka Kovaliková, Viktória Petrovčinová,
Michaela Cholpová a Simona Cenknerová,
9.B Tamara Holubová, Marína Hajičková, Nela Tamara
Todáková, Vanesa Orečná, Hana Lukačínová a Ema Tkačová,

9.C Lucia Dolobáčová, Saška Kačurová, Viktória Hlolincová,
Annamária Demková.
pripravila Michaela Dlužaninová 6. B

V mesiacoch september až december sa
uskutočnili aj tieto podujatia:
 26. septembra sa na škole uskutočnil Európsky deň

jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa
jazykov. Naše učiteľky cudzích jazykov si pre nás pripravili
zaujímavé aktivity.
 v septembri sme sa zúčastnili divadelného predstavenia
s názvom Kráľovstvo odpadu. Stali sme sa svedkami toho, ako
igelitky zaplavili celé

kráľovstvo

na nepoznanie.

EKO

rozprávka sa nám páčila, herci CREWATIVE SHOWS v nás
zanechali pozitívne dojmy a nasmerovali k ochrane životného
prostredia, k správnemu triedeniu a recyklácii odpadu.
 9. októbra žiaci 8. C a 8. D sa pod vedením učiteľov
fyziky zúčastnili exkurzie Observatória na Kolonickom sedle.
 15. októbra sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie
v Solivare v Prešove

a v opálovej bani Libanka, ktorá sa

nachádza medzi obcami Zlatá baňa a Červenica.
 16. októbra sa uskutočnila spevácka súťaž Slávici
z lavice. Všetky naše speváčky Viktória Lacová, Viktória
Čižmárová,

Annamária Demková všetky 9. C, Tamara

Džubárová 4. C a Eva Ivancová 3. A si vyspievali zlatú

priečku. Speváčkam srdečne blahoželáme a ďakujeme p. uč.
Lacovej a p. uč. Kormucikovej.
 7. novembra sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie
v Bukóze Holding.
 15. novembra sa uskutočnilo slávnostné stretnutie
najúspešnejších reprezentantov mesta – žiakov ZŠ a ZUŠ.
Našu školu už niekoľko rokov zviditeľňujú okrem iných najmä
Viktor

Židzik

(9.A)

-

a

Tamara

Holubová

(9.B).

Blahoželáme aj ich učiteľom, p. Typčukovi a p. Onderišinovej.
 26. novembra sa žiaci 5. ročníka zúčastnili bábkového
predstavenia

Filipko

a ježibaba

v

Bábkovom

divadle

v Košiciach.
 22. novembra sa v skupine 18 tímov v michalovskom
Gymnáziu P. Horova uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž
Náboj Junior. Družstvo v zložení Viktor Židzik (9.A), Lucia
Soňa Dolobáčová (9.C), Matej Babinský (8. B) a Daniel
Ivanič (8.C) obsadili 2. miesto.
 3. decembra žiaci 9. ročníka navštívili ŠD v Košiciach
a pozreli si komédiu Chrobák v hlave.
 začiatkom decembra sa uskutočnil viacboj všestrannosti
pre žiakov prvého až štvrtého ročníka. Ema Marcinčáková
4.A sa umiestnila na 1. mieste a Tobias Kozák 3.A sa
umiestnil na 3. mieste. Pochvala patrí aj Ester Bolingerovej
1.B, Matiasovi Jaščúrovi 1.A, Ivane Lodovej 2.B, Radovanovi
Ryľakovi 2.A, Tatiane Mackovej 3.A a Jakubovi Chochoľakovi
4.D.
 11. decembra sa uskutočnilo školské kolo súťaže

v prednese povestí Šaliansky Maťko. V 1. kategórii na 1.
mieste sa umiestnil Simon Baláž 3. A, na 2. mieste Nina
Demková 2. A , Jakub Slivka 3. C a Jakub Szekér 2. A. Na
3. mieste sa umiestnili až traja recitátori a to Lara Lodová 3.
D , Matej Kakuta 2. B a Samuel Ferko 2. C. V 2. kategórii
sa na 2. mieste umiestnili Nadja Katkovčin zo 4.C a Tereza
Vaškovičová 4. D. Na 3. mieste sa umiestnili Vanesa Vagaská
4. A a Vanesa Prislupčáková 4. A. V 3. kategórii prvenstvo
patrí Alžbetke Piňkovej zo 6. C. Našim recitátorom Simonovi
a Alžbetke držíme palce na okresnom kole. Za prípravu súťaže
ďakujeme p. uč. Katkovčinovej.
 13. decembra sa uskutočnila na ZŠ Hrnčiarskej súťaž
„Little singer“. Školu reprezentovala kapela, v zložení Lucia
Soňa Dolobáčová, Matúš Sudzina, Viktória Lacová, Kristína
Ondisková a Annamária Demková všetci 9. C , a vyspievala
si zlaté pásmo a cenu poroty.
Barbora Fedurcová, Nikola Košlabová, Lilianna Drábová 5.C

Stolný tenis
V októbri sa uskutočnilo okresné kolo
družstiev žiakov základných škôl v CVČ Dúha.
Naše

chlapčenské

Miško Šalata,
Pančišin

družstvo

v zložení

Adamko Marcinčák a Radko

všetci zo 7.A si vybojovali pekné 2. miesto. Ani

dievčenské družstvo sa nedalo zahanbiť. Dievčatá v zložení
Evka Marcinčáková a Vaneska Škutová obe zo 4.D ako aj
Soňka Ďurašková zo 6.A taktiež zabojovali a siahli po 2.

mieste

v okrese.

Našich

šikovných

„pingpongistov“

pripravovala p.uč. Kirňáková, za čo jej patrí naše veľké
ďakujem! Ste super!
Ema Papajová 7.C

Hrnček medu
Dňa 25. novembra sa konalo okresné
kolo súťaže v CVČ Dúha. Naše družstvo
v zložení Rebeka Rebyová, Jakub Miľko,
obaja (6.B), Amy Babinčaková (6.A) a
Tamara Gavelová (6.C) nás reprezentovali,
statočne zabojovali a úlohy, ktoré ich čakali, úspešne zvládli.
Vedomostnú súťaž doplnila aj ochutnávka medu, ktorý deťom
veľmi chutil. Zúčastneným ďakujeme, výhercom blahoželáme
a tešíme sa na ďalší úspešný rok. Za prípravu ďakujeme p. uč.
Viktórii Babjakovej.
Súbežne s vyhodnotením vedomostnej časti prebiehalo
v MsKS aj vyhodnotenie výtvarnej časti. Aj v tejto oblasti
sme získali pekné ocenenia, Evka Onderišinová (5.C) a Emka
Ferková (7.A), dievčatá okrem diplomov a včelích medailí
získali aj vzácny včelí medík.
Našim výtvarníčkam srdečne blahoželáme a za prípravu
patrí poďakovanie p. uč. Ivete Vislockej, ale aj p. uč. Milene
Pavlinskej.
Nina Bačovčinová 7. C

Pytagoriáda
Viac ako stovka švermovákov si 10. a 11. decembra
zmerala

sily

v rýchlom

riešení

matematických

úloh.

V školskom kole PYTAGORIÁDY ukázali, že vedia rozmýšľať
aj rýchlo rátať. Všetkým zúčastneným želáme veľa radosti aj
pri ďalších stretnutiach s matematikou, úspešným riešiteľom
srdečne

blahoželáme

a víťazom

želáme

veľa

šťastia

v okresnom kole tejto súťaže.
P3: 1. Marek Benej 3.C 25 bodov (14 za úlohy + 11 za čas)
2. Simon Baláž 3.A 23 bodov (12 + 11)
Dominik Horný 3.C 23 bodov (12 + 11)
P4: 1. Samuel Joščák 4.D 25 bodov (14 + 11)
2. Lenka Sudzinová 4.C 24 bodov (14 + 10)
3. Vanessa Vagaská 4.A 23 bodov (13 + 10)
P5: 1. Nicolas Buhaj 5.C 20 bodov (10 + 10)
2. Sophia Sotáková 5.C 19 bodov (11 + 8)
Martin Cap 5.A 19 bodov (11 + 8)
P6: 1. Matej Karpáč 6.A 25 bodov (14 + 11)
2. Lukáš Lipa 6.C 21 bodov (12 + 9)
3. Timea Tkáčová 6.A 19 bodov (11 + 8)
P7: 1. Tomáš Sukeľ 7.C 18 bodov (10 + 8)
2. Matej Karpáč 6.A 17 bodov (11 + 6)
Simona Macková 7.B 17 bodov (10 + 7)
P8: 1. Matej Karpáč 6.A 18 bodov (12 + 6)

2. Matej Babinský 8.B 17 bodov (10 + 7)
3. Miroslava Zara Kucanová 8.B 14 bodov (10 + 4)
Jozef Jakubov 8.D 14 bodov (10 + 4)
Jeseň v parku
Padá lístie
Padá lístie, šuchoce:
šuchy, šuchy, šuchy.
Zajko po ňom dupoce:
dupi, dupi, dupi.
Vo vode sa bobrík čľupoce:
čľupi, čľupi, čľupi.

Bolo raz jedno mesto krásne,
mnohí o ňom píšu básne.
O parku a kaštieli,
ktorý stojí majestátne
vôkol samej zeleni.
Kde sa vzali, tu sa vzali,
v parku víly tancovali.

A celý les sa rehoce:

Tancovali od jari,

chichi, chichi, chichi.

zlaté lúče slnka zbierali.

Ryby sa tiež smejú
a konáriky
vejú.
Od severu vietor veje,
z oblohy sa voda leje.
Paráda je veľká
smeje sa aj učiteľka.
Eva Onderišinová
Lara Vysočanská obe 5. C

„Milé víly, čo robíte?
Veď vy slnko oslabíte!
Už nám skoro nehreje,
už tu cítiť vôňu jesene.“
Víly sa len tomu smiali,
ďalej v parku tancovali.
„Lúče slnka zbierame,
do farby ich miešame!“
Keď prestali tancovať,
začali park maľovať.
Farby – lúče zlatisté
zlatou žiari všetko lístie.

Šarkan
Prišla jeseň deň sa kráti,
rýchlo poďme kamaráti.
Za humnami vietor fúka,

A tak náš kaštieľ krásny,
majestátny,
nestojí viac v lone zelene,
krášlia ho farby jesene
Bibiána Ficková 6. C

ihriskom je naša lúka.
Šarkan lieta pod oblakom,

Pád jednej vločky ...

podobať sa chce vtákom.

Čas čakania, čas až príde môj

Letieť s nimi do Afriky,

čas.

skúša na mňa rôzne triky.

Čas chladu,

Priviazaný on je ale,
v mojich rukách bude stále.
Skúša zboku, skúša zhora,
nakrátko ho držím zdola.
Dominik Foltán 7.C
Čaro zimy
Padá snehová vločka,
teta zima žmúri očká.
Na oblôčik sniežik padá,
na trávičku zima sadá.
Jemný vetrík pofukuje,

čas vlhka,
čas mrazu v nás.
Zhora hľadím dole,
stmieva sa či brieždi
podľa zeme vôle.
Čakám na deň
a osud v ňom.
V čase príchodu je nás veľa,
vločka z neba predsa
nepadá len jedna.
Padáme jedna za druhou,
klesáme každá iná,
klesáme každá inam...

no mne ale zima bude!
Na Vianoce zvonky zvonia,
Timea Tkáčová 6. A

Čerstvá jedľa pekne vonia.
Čas si ma nevybral,
snáď padnem
posledná?
V tej chvíli už
padám,
klesám,
užívam si let.
Jeden jediný
problém mám,
po páde zanikám hneď.
Odišla som na krídlach času.
Michaela Cholpová 9. A

Vianočný koláčik do hrnčeka
Ingrediencie: 3 polievkové lyžice (pl) mlieka, 1
vajíčko, 3 pl oleja, 4 pl hladkej múky,2 pl kakaa,
2 pl práškového cukru, pol čajovej lyžičky
kypriaceho prášku,
Postup: Do hrnčeka nalejeme 3 pl mlieka, pridáme 1 vajíčko, 3
pl oleja, 4 pl hladkej múky, pol čajovej lyžičky kypriaceho
prášku, 2 pl kakaa a 2 pl práškového cukru. Všetko dôkladne
premiešame, dáme do mikrovlnky na 3 až 5 minút a máme

upečené. Vrch môžeme posypať grankom alebo ešte pridať
šľahačku. Dobrú chuť!
Michaela Dlužaninová 6. B

malý hlodavec
dvojhrbé zviera
vianočná ryba
mliečny výrobok
lipa je ...
v zime padá ...
potomok
sova
šijeme ňou
domáce zviera
opak večera
vrch nad Nitrou
kyslá pochutina
deň pred pondelkom
Lilianna Drábová 5. C

Perličky z hodín...
 Pred písaním diktátu v zošite... Kontrólny dygtát
 Ako nazývame číslo Pí? Adolfovo číslo/ Rudolfovo číslo
(Ludolfovo číslo)
 Ako sa volá autor, ktorý píše básne? Básnikár (básnik)

 ... na spracovaní (správaní) človeka ...
 ... v slovenčine si dáky vymyslený (výmyselný) ...
 ... trúsiť zemnicový plyn (pyľ) ...
 Čo je rytmus? Rytmus je reper.
 Aká je asertívna komunikácia? Kde nechceme
podráždiť človeka.
 Ján Botto napísal baladu Lucijný strojček (stolček)
 Slávy dcéra, ... Milek, syn bohyne Lejdy (Lady)
 Popíšte časti hoblíka. Chmatník (Hmatec)
 Vymenujte fázy mesiaca. Nováčik (Nov)
 Oh, dear! - Ó, jeleň! (Ó, bože!) deer – jeleň, dear –
drahý
 Eating habits. – Jedenie hobitov (Stravovacie návyky)
 On the corner – V kukurici (na rohu)
 Forehead – štvorhlavý, four = štyri a head = hlava
(čelo)
 Ako sa volá keltský hudobník, básnik? Trúd (bard)
 utvor G pl. od slova auto – autiev (áut)
 Verná (verejná) dražba
mladí redaktori

Story
People say that fish are cold, but this story proves that
they have feelings too.
A friend was moving to another country, so we took her
pet goldfish and put it in a bowl with our goldfish. They lived
together for six months, and the friend

came back, we

separated them again, and she took her goldfish home.
I immediately noticed that my goldfish was behaving
strangely, banging against the side of the bowl. The next
morning he was floating on the surface, dead. Later that day
my friend phoned to say that her goldfish was also dead.
I believe they died of a broken heart.
Find the odd-one-out-and then add another one.
a. milk - hot chocolate - orange juice - toast ..............................
b. sofa – hall – chair - cooker ..........................................................
c. kitchen – tomatoes –jam - egg ....................................................
d. Maths – Science – England – Histor...........................................
e. swimming – footballer – tennis - volleyball ..............................
pripravila Mgr. Jana Porvažníková

námraza
večer si ju čítame
drevený dychový nástroj
vianočné obdobie
pečieme na narodeniny
obyvatelia miest a dedín
biela pokrývka zeme
opak svetlý
listnatý i ihličnatý ...
pichliač
podarúnok
vianočné zviera
malý hlodavec
v detskej izbe ich má každý
domáce zvieratko
symbolom je srdce
Od 20. storočia sa pod ...(tajnička) kladú aj darčeky.
Lara Vysočanská 5. C

pohoda
vianočné zviera
blížiaci sa sviatok
Kain a ...
kniha snov
zelená pokrývka zeme
obdobie pred Vianocami
literárny druh
nebo
zoradenie písmen
Bavia sa tri ženy, čo dali manželom k Vianociam.
„Kúpila som manželovi vec, čo urobí stovku za 10 sekúnd –
je to Honda.“
„Ja som kúpila vec, čo urobí stovku za 5 sekúnd . je to
Porsche!“
„Ja som kúpila vec, čo urobí 200 za sekundu – je
to...(tajnička)!“
Hana Benejová 5. C

Kto je to?
Viedol Štúrovcov a uzákonil spisovnú slovenčinu.
Š Ľ T O V T U D I R Ú

_____________________

Evanjelický kňaz, autor diela Mor ho!
A M C L K P H O A S A Ú _____________________
Bol najrevolučnejší Štúrovec, napísal báseň Orol.
A O Ľ K R Á N K J

_____________________

Najsladší a najobľúbenejší, autor Maríny a Detvana.
D R E J N A D K O S LA V I Č _________________
Najmladší Štúrovec, autor balady Lucijný stolček.
Á T O T B O N J

____________________

Autor textu slovenskej hymny.
Ú T Š M A K A K O N J A

____________________

Básnik, prozaik, prekladateľ, autor diela Rimava, Rimava.
M A V R I S K Ý N Á J N C I S C I F R A_________________
Autor textu vlasteneckej piesne Hej, Slováci!
M U E L A S O Š M I K T Á ____________________
Tamara a Tereza Ištokové 8. D
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krása, kostým, kobyla, kamarát,
krtko, kasa, kroky, kyslík, kosa,
kostra, konár, kôš, Košice,
kameň, kocka, krém, kráľ, kroj,
kalich, kolotoč
Pred 145 rokmi sa narodil
spisovateľ, dramatik,
publicista Jozef ... (tajnička)
Stela Beľančíková 5. B

potreba na písanie
letné osvieženie
minca
jednotka hmotnosti
dom eskimáka
najväčšia a najrýchlejšia dráha
v Európa
severný a južný ...
div
samica srnca
H2 O
talianske jedlo
plaz
Aký názov má najväčší zábavný park v Poľsku? (tajnička)
Sophia Sotáková a Lara Vysočanská 5. C
vrch
žreb
muž zo snehu
podmorské plavidlo
pokoj inak
podarúnky
začiatok a ...
mrázik neutrálne
chrám
opak slova namyslenosť
stužka
Vianoce patria medzi ...
Sophia Sotáková 5. C

Nemecká tajnička

dievča
izba
počítač
východ
sedem
drak
ahoj
lopta
starý
číslo
tri
Nina Bačovčinová 7. C
naša lyžiarka
podkúva kone
nosí darčeky
vec na rozčesávanie vlasov
v hlave máme ...
zdrobneniny od slova dar
ročné obdobie
raňajky, obed,...
opak malej
meniny má 12. 9.
meniny má 5. 10.
časť adventného venca
rok má ... mesiacov
slovesné literárne dielo
ľudový odev
Rubikova ...
Eva Onderišinová 5. C
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matematika, pravítko, maľovanie,
spev, aritmetika, slovenčina,
pamäť, nožnice, cviky, chémia,
dejepis, pero, tabuľa, fyzika, guma
Od učenia ešte nikto nezomrel,
ale načo riskovať. Dieťa vzdelané
iba školou je ...(tajnička) dieťa.
Timea Figeľová 7. C

NÁJDI MENÁ POROTCOV A SUŤAŽIACICH
Z RELÁCIE TVOJA TVÁR ZNIE POVEDOME.
ZANUZA LOFIAVÁ ____________
ANOD LADNG _____________
ZANUZA BOVÁŠE _____________
RIOMÁ LLÁKOR ____________
ANEL KOVÁPOCIS ____________
DIVÁD LTRAH______________
VOLAP POĽSTOKÝ____________
OŤSAR LOKOS_____________
TINMAR NIKODÝN ___________
DREJNA BAČIN ____________

ZANUZAVÁKRAVARIKOVÁ__________
RAJUJ JOL ____________
HALENE KROJAČÁVI____________
AMÁRI VÁČÍRO____________
Miriam Jusková 5. B
pohybová činnosť
dvojhrbé zviera
podzemný priestor vytvorený prírodou
poľný hlodavec
ozdobný materiál, ktorý dekoruje steny
zariadenie uchovávajúce dáta v počítači
náš svetadiel
„Neplač, keď sa tvoje sny rozbijú na črepy. Veď črepy
sú.... (tajnička),“ John Lennon.
Nina Bačovčinová 7. C
obydlie mníchov
hovädzí dobytok
oblok
povolanie obsahujúce policu
krátka, vtipná s pointou
Malý chlapec stojí v poli a pozoruje červený obzor.
Cestou ide pocestný a hovorí: „Tiež ťa tak teší ten
západ slnka?“
„To nie je západ slnka, to horí... (tajnička)!“
Miška Dlužaninová 6. B

osol inak
stará žena
zviera s ulitou
plavidlo pod vodou
kozmonaut inak
malá kobyla
mobilný ...
orgán čuchu
zberal ich Dobšinský
luk a ...
najkrajšie sviatky v roku
Dve babky sa rozprávajú: „ Môj manžel je hrozný. Včera
volal do susedov, aké majú telefónne číslo.“
„No môj je ešte horší. Predal auto, aby ...(tajnička).
Lilianna Drábová a Nikola Košlabová 5. C
Poznáš ukryté názvy rozprávok?
lušPokapo ______________
venáreČ iakaČpoč ______________
nDkaa a nkaJa ______________
íšrokJu ______________
aksárK a areivZ ______________
Okjnosmia ______________
hulenSankie ______________

píŠávko ženRuka ______________
láMa rsoMká aVlí ______________
niČ-iČn ______________
čeknrH rav ______________
tibraLakda ______________
Timea Figeľová 7. C
lovec zvierat
samica koňa
ker inak
pokrývka hlavy
udalosť, historka
lovec myší
námraza inak
časť bicykla
Viete, prečo sa Janko Hraško nemôže kúpať?
Lebo by ... (tajnička).
Hana Benejová 5. C

príbytok
ľudský cit
hudobný nástroj s kladivkami
potreba na šitie
interpunkčné znamienko
kolektívny zimný šport
vajíčko ryby
postav dom, zasaď
neživotný vzor mužského rodu
dopravný prostriedok
Víťazom show Tvoja tvár znie povedome je ......©
Michaela Dlužaninová 6.B
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Hore musí každý sám.
Dole ti už ... (tajnička)
Stela Beľančíková 5. B

A

Viktória, Vít,
Simona, Timea,
Richard, Ema,
Ella, Eliška,

Klaudia, Ľubo,
Antónia, Mia,
Samo, Lea,
Nikola, Edo,
Olinka

zavýja
začiatok a koniec
hmla
súbor máp
kopeme do nej
vrh
súčasť ústnej dutiny
chyba
zákusok
hora
prvý deň v týždni
pôda
výnos
poľnohospodárske
vozidlo
niť
má plamene
vodný hlodavec
mrak
Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta: „Janko, z čoho
máš takú veľkú modrinu na hlave?“
„Ale, uštipla ma osa.“
„No ale z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.“
„To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou, ale nestihol.“
Eva Onderišinová 5.C
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mačka, mucha,
sliepka, slon, hus,
slimák, daniel, krava,
kôň, jež, žaba,
korytnačka, ryba,
pes, jeleň, leopard,
žirafa, kačka, had,
býk, myš

M.Twain: „Človek je ako mesiac, má svoju temnú stranu,
ktorú ...(tajnička).“
Michaela Dlužaninová 6.B
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Dobšinský, Dahl,
Lasica, Lenko, Smrek,
Kráľ, Andersen, Ezop,
Poe, Hevier, Janovic,
Roy, Válek, Čapek,
Tanská, Moric, Feldek

Každoročne 4. októbrový pondelok je venovaný
Medzinárodnému dňu ... (tajnička)
Hana Benejová 5. C

(tajnička) vl. menom Mária Masaryková,
rodená Piecková sa narodila 29. septembra
1919 vo Zvolenskej Slatine a zomrela 15.
marca 2004. Bola slovenská spisovateľka,
prekladateľka,

scenáristka

a autorka

literatúry pre deti a mládež. Medzi jej
nezabudnuteľné knižky patria napríklad My
z ôsmej

A,

Danka

a Janka,

o Guľkovi

Bombuľkovi, Majka Tárajka, Kľúče od mesta či Slncový kôň
a mnoho ďalších... Tento rok sme si pripomenuli 100. výročie
jej narodenia a zároveň uplynulo už 15 rokov od jej úmrtia.
predmet, na ktorom počítame
lúčny porast
na hodine ... používame PC
ročné obdobie
prehra v šachu
lieči stromy
jeden zo zmyslov
horná končatina
pc
Červená ... (rozprávka)
samec kobyly
orgán zraku (pl.)
H2 O
opak večera
Lilianna Drábová a Nikola Košlabová 5. C

um
rodič
živočích druhohôr
naša planéta
visí na stene
potreba futbalistu
utierame sa doň
striháme nimi
domáce ovocie
ročné obdobie
výbežok pevniny
„Prečo blondínka nevedela napísať milión? Nevedela, ako
idú ...(tajnička).“
Barbora Fedurcová 5. C
dravý obojživelník
predmet, ktorým vidíme do diaľky
domáci hlodavec
tep
jedlo, z ktorého je popcorn
vodný živočích
Príde starček k pokladni a hovorí: „ Prosím si jeden lístok.“
„A kde ho chcete?“
„ ... (tajnička)“
Romana Šepeľová 5. C

češeme sa ním
striháme nimi
naša mena
ročné obdobie
dopravný prostriedok
lep
dáva mlieko
mužské elegantné oblečenie
pôda
potreba maliara
podobný krabovi
veľká ryba
„

Janko, prečo nechcú tie zápalky horieť?“

„Neviem, keď som ich skúšal, ...(tajnička)“
Romana Šepeľová 5.C
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