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M 
ilí spolužiaci, 

práve si prezeráte prvé stránky nášho školského časopisu Ámosáčik. Čas letí rýchlo, od 

začiatku školského roka ubehli už 3 mesiace a zima nám klope na dvere. Ani sme sa nena-

zdali a máme tu Vianoce. Tieto sviatky patria neodmysliteľne k záveru kalendárneho roka a bez nich by 

sme si to už azda ani nevedeli predstaviť.  

S Vianocami sa nám spája mnoho zvykov, piesní, tradícií a medzi nich patria napríklad aj vianočné filmy. 

Niektoré sú známe, poniektoré menej a sú aj také, bez ktorých by sa nám tieto príjemné sviatky ani nerá-

tali. Keď sa povie Perinbaba či Sám doma, každý si spomenie na čas Vianoc.  Ktorý film je teda ten naj-

obľúbenejší?  

Podľa rebríčkov sa na 1. mieste umiestnila vianočná ruská rozprávka z roku 1964 – Mrázik. Hoci je tento 

film starý 53 rokov, stále má svojich fanúšikov a každý si ho rád pozrie . Na 2. mieste obľúbenosti je česká 

rozprávka Tri oriešky pre Popolušku, ktorú tiež všetci dobre poznajú . Na filme spolupracovali vtedajšie 

dva štáty Československo a východné Nemecko.  No a kto by nepoznal Perinbabu, ktorá skončila na 3. 

mieste? Tento film režíroval Juraj Jakubisko v roku 1985 a spolupracoval v ňom so západným Nemeckom, 

Talianskom a Rakúskom. Herci z týchto krajín si v tomto filme aj zahrali. Hlavnú postavu Perinbaby hrala 

talianska herečka Giulietta Massina.  

Nech už sa Vám páči ktorákoľvek z týchto rozprávok, isté je, že najdôležitejšie je prežiť tieto sviatky 

v kruhu svojich najbližších a hlavne v pokoji.  

Tak Vám teda prajeme 

„Š Ť A S T N É   A   V E S E L É“ 

Autor: Miroslav Cingeľ Foto: Matej Krumlovský  

 

Víťazná vianočná pohľadnica od Dominiky Paľuvovej zo 7.A 
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Koncom septembra sa redakčná rada časopisu Ámosáčik zúčastnila vyhodnotenia súťaže školských časo-

pisov Prešovského a Košického samosprávneho kraja s názvom Podtatranský školák, ktoré bolo spojené 

so seminárom s porotcami. 

U 
ž od skorého rána sme cestovali vlakom 

až do Popradu. Tam nás privítali v ich 

krásnej Podtatranskej knižnici, kde sme 

už napäto vyčkávali na vyhodnotenie. Čakanie sme 

si spríjemnili čajom, no taktiež sme mali možnosť 

zalistovať si v časopisoch našej konkurencie. Bolo 

ich 24 a všetky mali vysokú úroveň, takže porota 

mala naozaj z čoho vyberať.   

 Najlepším časopisom sa už druhýkrát stal 

časopis Strapček z Novej Ľubovne a hneď za ním s 

rozdielom jedného bodu sme sa umiestnili my - s 

naším školským časopisom Ámosáčik. Prežívali sme 

veľkú radosť, pretože sme v kútiku duše túžili pre-

bojovať sa medzi najlepších a to sa nám aj podarilo. 

Získali sme hodnotné ceny a k tomu aj veľký kúsok 

torty. Hneď po vyhodnotení nás čakal seminár s 

porotcami, na ktorom sme sa dozvedeli veľa užitoč-

ných rád k tvorbe školských časopisov. Po všetkých 

nadobudnutých skúsenostiach nám už len ostáva 

dúfať, že na budúci rok obhájime druhé miesto a 

pokúsime sa zaútočiť aj na to prvé. 

Skoro kompletná redakčná rada, chýba M. Cingeľ a M. Ondošová 

 

Autor: Sofia Biloveska   Foto: Matej Krumlovský  

A MOSA C IK MEDZI NAJLEPS I MI  
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Autor: Alexandra Kvartekova   Foto: Ľubomí r Kuč a 

JAZYKY SÚ  STA LE IN 

V súčasnosti je dôležité ovládať cudzie jazyky, či už hľadáme dobré zamestnanie, chceme cestovať alebo 

komunikovať s cudzincami. I keď angličtina je bezkonkurenčne najpoužívanejší jazyk, nemčina, ruština 

a francúzština sa stávajú čoraz obľúbenejšími.  

P 
ri príležitosti Európskeho dňa cudzích 

jazykov, ktorý oslavujeme 26. septembra, 

naša škola pripravila zaujímavé aktivity, 

ako aj možnosť zažiť vyučovaciu hodinu anglického 

jazyka s rodenou kanadskou lektorkou Biancou, 

ktorá pracuje na Slovensku v projekte EnglishOne.  

 Do tohto projektu sa zapojili aj vyučujúce 

anglického jazyka, ktoré zadávali žiakom online 

cvičenia. Tie žiaci vypracovávali doma. Vďaka akti-

vite našich vyučujúcich v zadávaní úloh, naša škola 

v tomto projekte zvíťazila. Lektorku Biancu sme v  

škole privítali s veľkým nadšením a tešili sme sa na 

čas strávený s ňou. Počas hodiny sme robili rôzne 

aktivity zamerané hlavne na slovnú zásobu. Tie 

pokračovali aj v popoludňajších hodinách. Zaujíma-

vou súčasťou bola aj možnosť pozrieť si film v 

niektorom zo spomínaných štyroch jazykov v Ci-

nemaxe. 

 

Lektorka Bianca medzi žiakmi 
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Autor: Sofia Biloveska   Foto: Ľubomí r Kuč a 

DO YOÚ SPEAK ENGLISH?  

P 
rihlásení žiaci porovnávali svoje schopnosti v čítaní a počúvaní s porozumením, slovnej zásobe a 

gramatike. Tí, ktorí prešli písomnou skúškou, sa dostali aj na ústnu, kde najprv opisovali obrázok 

a potom museli viesť dialóg s učiteľom - členom poroty na vybranú tému. 

 

Ani tento rok sme na našej škole nevynechali tradíciu školského kola Olympiády v anglickom jazyku,          
o ktorú je medzi žiakmi stále veľký záujem. 

Víťaz Dárius Popík 

 

Výsledky boli naozaj tesné, ale na prvých miestach 

sa mohli umiestniť len tí najlepší. 

Kategória 1A:                                                                  

1. Dárius Popík - 7.C               

2. Linda Hlavinková - 7.C               

3. Sofia Biloveská - 7.A 

Kategória 1B:                                                                  

1. Kristína Bogdanová - 8.C              

2. Jakub Šimon Štofaník - 8.C              

3. Juraj Majdák - 9.B                                                                                   

Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme veľa 

úspechov v okresnom kole.  

Žiaci pri písomnej časti 
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Autor: Nata lia Gas parikova   Foto: Ma ria Ovs onkova  

OLYMPIA DA Z MATERINSKE HO 

JAZYKA 

Stalo sa tradíciou, že maratón predmetových olympiád otvára jedna z najnáročnejších. Olympiáda zo 

slovenského jazyka a literatúry. 

V 
 tomto roku sa školského kola zúčastnilo  24 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Porota hodno-
tila tri časti súťaže: prácu s textom, transformáciu textu a ústny prejav.  
 

Toto sú naši víťazi: 
1. miesto - Alexandra Valková - 8.D 
2. miesto - Denisa Grichová - 9.A 
3. miesto - Tamara Ševcová - 9.C 
 
Úspešní riešitelia: Magda     
Kuzmová, Kristína Bogdanová, 
Matúš Mihalčin, Martina Kaščáko-
vá, Richard Vasilega a Tamara       
Kaputová. 
Alexandra Valková nás reprezento-
vala v okresnom kole, kde sa 
umiestnila v silnej konkurencii 
deviatakov na 4. mieste.  
Blahoželáme! 

Pri riešení testu 

 

Zamyslená víťazka Saška 
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Autor: Matej Krumlovský   Foto: Ľubomí r Kuč a 

TECHNICKA  OLYMPIA DA             

PO PRVY KRA T 

P 
redmet Technika  dnes ide do popre-

dia,  preto Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR zaradilo medzi olym-

piády aj túto olympiádu. Technická olympiáda mala 

dve časti: vedomostnú a praktickú. Vedomostná 

časť obsahovala otázky z učiva techniky, environ-

mentálnej výchovy, biológie a fyziky. V praktickej 

časti museli žiaci preukázať zručnosť a presnosť pri 

výrobe výrobku. 

 

Píliť, brúsiť, presne merať a napokon vyrobiť výrobok je jednou z úloh, ktoré musia splniť žiaci v školskom 

kole Technickej olympiády.  

  

V kategórii B bol úspešným riešiteľom  Timotej 
Šoltés zo 6.B.                                                        
V kategórii  A sa úspešnými riešiteľmi  stali  žiaci :  

1. Adam Šinaľ             9.A  

2.  Daniel Šinaľ            9.A 

3.  Dávid  Mihalčin     9.A 

4.  Patrik Pangrác       8.A  

5.  Patrik Tarcala        8.B 

6.  Šimon Baldovič     8.C            

Dvakrát meraj a raz rež 

 

Daniel Šinaľ - spokojný so svojou prácou  
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Z 
ačiatkom mesiaca december sa na našej škole 

uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. 

Zúčastnilo sa na ňom vyše 40 žiakov, ktorí sa 

snažili získať čo najviac bodov vo svojej kategórií. Súťaži-

lo sa v troch kategóriách: 5.ročník, 6. - 7. ročník 

a poslednou kategóriou bol 8. -  9. ročník.                                                                                                                                        

Svoje vedomosti sme si overili v dvoch častiach olympiá-

dy a to v teoretickej a praktickej časti. Tá  zahŕňala aj 

úlohy o našom regióne.   

Toto sú mená víťazov v jednotlivých kategóriách: 

1. Ján Vrabec 5.D  

2. Alexandra Poperníková 5.D  

3. Ivo Varchol 5.C  

 

1. Dominika Paľuvová 7.A  

2. Oliver Tomko 7.A   

3. Marián Barančík 6.C  

 

1. Richard Vasilega 8.E 

2. Alexandra Valková 8.D  

3. Magdaléna Kuzmová 8.C 

Chceš sa dozvedieť  niečo viac o svete a o jeho zaujímavých útrobách? Určite si v budúcom roku aj ty 

vyskúšaj geografickú olympiádu. 

 

Autor: Oliver Tomko  Foto: Oliver Vaľko 

POZNA ME VY SLEDKY 

GEOGRAFICKEJ OLYMPIA DY 

Jeden z víťazov - Ján Vrabec Súťažiaci 
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Autor: Marke ta Ondos ova   Foto: Zdenka S inaľova  

NEZABÚDNÚTEĽNE  

SÚ STREDENIE 

Začiatkom októbra sa všetci intelektovo-nadaní žiaci zúčastnili dvojdňového sústredenia, ktoré 

sa konalo v rekreačnom stredisku Lipka v Bardejove.  

V 
o štvrtok ráno sme si už  doniesli batoži-

ny do školy, pretože sme po  4. hodine 

odchádzali. Všetci sme sa veľmi  tešili. 

Po príchode na Lipku sme sa ubytovali a mali vlast-

ný program na izbách. Ešte pred večerou k nám 

prišiel muzikoterapeut, ktorý nám ukázal netradič-

né hudobné nástroje. Večer sme sa rozdelili na dve 

skupiny, podľa toho kam chceme ísť. Jedna skupina 

išla hľadať poklad do Bardejovských Kúpeľov 

a druhá skupina si išla zaplávať a oddýchnuť do 

wellness.  

Oficiálna večierka bola o 22:00, no nie všetkým sa 

nám chcelo ísť spať, pretože sme sa chceli ešte 

zabávať. Tak sa nám večierka predĺžila do druhej 

rána. Na druhý deň sme mali rôzne zaujímavé 

aktivity. Riešili sme logickú olympiádu, rozprávali sa 

s Angličanom, prišiel k nám aj svetobežník, súťažili 

sme s ľuďmi s Wave Prešov, ktorí v nás objavili 

silnejšiu, ale aj slabšiu stránku a nakoniec bolo 

vyhlásenie výsledkov olympiády. Z druhého stupňa 

vyhrala Saška Valková a z prvého stupňa Martin 

Matiáš. Večer po nás už prišli rodičia a museli sme 

ísť domov. Veľmi sa nám nechcelo. Z tohto sústre-

denia som si odniesla tie najšialenejšie a najlepšie 

zážitky, ktoré mi  poskytli tí najlepší ľudia.  

Obrovské ďakujem patrí v prvom rade nášmu 

skvelému  riaditeľovi, ktorý nás na sústredenie 

uvoľnil, ďalšie veľké ďakujem patrí  naším skvelým 

učiteľkám , ktoré nám pripravili bezchybný pro-

gram a v neposlednom rade ďakujem perfektným 

ľuďom, ktorí toto sústredenie urobili nezabudnu-

teľným. 
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September je pre všetkých školákov začiatkom školského roka, pre nás - redaktorov časopisu Ámosáčik  
bol aj mesiacom, ktorý nám priniesol radosť z milého stretnutia.  

C 
estou z Popradu, kde sme boli na vyhlá-

sení výsledkov súťaže školských časopi-

sov s názvom Podtatranský školák,  nás 

milo prekvapila nečakaná spoločnosť vo vlakovom 

kupé - bola ňou známa slovenská spisovateľka  

Lena Riečanská, autorka  kníh pre dospelých,  ale 

hlavne pre deti a mládež. Počas spoločnej hodinky 

v jednom kupé  nám pani spisovateľka  ochotne 

predstavila všetky svoje knihy pre mladých:  Ach, tá 

Joja!, Soňa, čo sa deje?, Monika to roztočí, Som, 

aká som!, Trojlístok z internátnej izby. Taktiež 

nám ukázala svoju  najnovšiu knihu Sladkých štr-

násť s horkou príchuťou. Táto kniha bola pre nás 

výnimočná, lebo sme ju ako prví videli len pár 

hodín po jej vydaní. Pani Riečanská nám prezradila, 

že ju okrem nás  ešte nikto okrem jej najbližších 

nevidel. Dovolila nám prezrieť si túto novú knihu 

a  prečítala  nám z nej krátky úryvok. Vďaka  tomu-

to krásnemu stretnutiu nám cesta ubehla veľmi 

rýchlo.  

Po príchode do Kysaku sme sa srdečne rozlúčili a 

popriali pani spisovateľke krásne zážitky na akcii 

Prešov číta rád, na ktorú sa veľmi tešila. Na toto  

nečakané stretnutie budeme ešte dlho spomínať a 

meno Lena Riečanská  ostane navždy zapísané v 

našich spomienkach. 

 

Autor: Alexandra Kvartekova   Foto: Nata lia Gas parikova   

STRETNÚTIE VO VLAKÚ      

ALEBO BESEDA V KÚPE  

Žiaci na „besede“ 
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Autor: Aneta Mihalč inova   Foto: Ľubomí r Kuč a 

MIKÚLA S SKY DEN  

Ani tento rok nesklamal a prišiel očakávaný, dobrý a milý Mikuláš. 

S 
polu s anjelmi a čertami zavítal do tried 
prvého  a druhého stupňa, kde dobré deti 
odmenil darčekmi v podobe mikulášskych 

balíčkov.  Keďže ich bolo veľa, Mikulášovi pomáhali 
aj anjeli.  Tých, ktorí občas hnevali , čerti pomaľo-
vali čiernou farbou. A keď už bol ten Mikuláš, tak 
nám pán riaditeľ umožnil deň bez vyučovania.  A aj 
vďaka tomu to bol ďalší super prežitý deň v škole.  
Mikuláš, dúfame, že k nám na budúci rok zavítaš 
opäť.  
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Autor: Olívia Nachtmanová  Foto: Silvia Vantova   

PO STOPA CH MINÚLOSTI  

Exkurzie žiakov na pamätné miesta našej vlasti sú tradičnou súčasťou každého školského roka                  

na našej škole.    

J 
e štvrtok ráno 12.októbra 2017. Meteoro-
lógovia predpovedali najteplejší deň tohto 
týždňa, ale zatiaľ je hmla. My, žiaci deviate-

ho ročníka, sme sa vybrali spoznávať vlastnú histó-
riu.  
Na začiatku sme si to namierili do Kalinova, prvej 
oslobodenej obce na našom území, kde sa zvádzali 
ťažké boje aj počas 1. svetovej vojny. Svedčí o tom 
aj miestny cintorín. Odtiaľ sme sa presunuli do 
Medzilaboriec a navštívili jedinečné múzeum mo-
derného umenia v Európe –Múzeum Andyho War-
hola, kde sme si mohli pozrieť originálne obra-
zy  nielen z jeho tvorby a dozvedieť sa viac o jeho 
živote. Následne sme sa autobusom presunuli na 
Duklianske bojisko, kde sme si pozreli pamätník, 
symbolický cintorín,  navštívili vyhliadkovú vežu 
a vypočuli si výklad o najťažších bojoch na našom 
území. Ešte predtým , než sme navštívili tieto mies-
ta, sme si prezreli v lese partizánske bunkre a vžili 

sa do toho, akým 
spôsobom muse-
li vojaci 
a partizáni    
prežívať               
vtedajšie časy.    
Naše putovanie 
sme ukončili 
návštevou    
Vojenského          
mú-
zea  a Pamätníka 
sovietskej armá-
dy 

 

Pred Pamätníkom sovietskej armády vo Svidníku 
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Autor: Gregor Bujda   Foto: Matej Krumlovský  

ZA LOZ KA DO KNIHY                

SPA JA S KOLY 

Naším partnerom v 8. ročníku česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá 

Záložka do knihy spája školy bola ZŠ Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou, ktorá si pripomína 45 rokov         

od otvorenia svojich brán.  

 

C 
ieľom projektu je nadviazanie kontak-

tov medzi základnými školami 

a osemročnými gymnáziami a podpora 

čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. 

Všetci žiaci našej školy pod vedením vyučujúcich 1. 

stupňa, vychovávateliek, vyučujúcich slovenského 

jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy  vytvorili 

záložky do knihy, na ktorých ľubovoľnou technikou 

stvárnili tému česko-slovenského projektu Tajuplný 

svet knižných príbehov a vymenili si ich 

s partnerskou školou vo Vranove nad Topľou.                                                                                    

Záložky, ktoré si žiaci vymenili boli originálne, každá 

bola niečím výnimočná a bolo z nich cítiť radosť, s 

ktorou ich žiaci vyrábali. Už teraz sa teší-

me  na  ďalší ročník a spoluprácu s novou partner-

skou školou.  
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Autor: Gregor Bujda   Foto: Ľubomí r Kuč a 

SKRYTA  DÚS A STROMÚ  

Strom je symbolom planéty a nazývame ho aj dychom Zeme. Svojimi koreňmi je pevne prichytený k zemi, 

z ktorej vyrástol, silný a pružný kmeň ho dvíha k oblohe a je taký dôležitý, že by sme bez neho nedokázali 

žiť.  

N 
ie všetci ľudia si uvedomujú, aké dôležité 

sú pre nás stromy. Preto sa na ich počesť 

oslavuje Deň stromov a naša škola sa 

rozhodla, že o tomto dni upovedomí žiakov 1. 

stupňa. Na podporu  kreativity detí vyučujúci vyhlá-

sili výtvarnú súťaž, v ktorej mali žiaci 3. a 4. ročníka 

stvárniť majestátnosť stromu, jeho krásu, dôleži-

tosť, jeho odhodlanie rásť, ale najmä jeho tajom-

stvá. V úvode súťaže sa žiak 3. ročníka Krištof Bal-

dovič predstavil so svojou prezentáciou o 800-

ročnom dube v Dubinnom. Potom už nasledovala 

samostatná tvorivá práca. Ocenenia získali títo 

žiaci: Daniela Lešková zo 4.C, Nina Krjaková zo 4.B, 

Vivien Kelemenová z 3.A  a Emma Jacenková z 3.C.  

  

Žiaci kreslia stromy 
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Koncom novembra na našu školu zavítal pán Anton Budinský, ktorý zábavnou formou oboznámil žiakov 

s nezvyčajnými hudobnými nástrojmi a ukázal im svoj detviansky kroj. 

P 
redposledný novembrový deň sme na našu 
školu pozvali ľudového umelca, hudobníka, 
zberateľa ľudových piesní, spolupracovníka 

STV a rozhlasu – pána Antona Budinského z Očovej. 
Tretiakom a štvrtákom predviedol originálne hu-
dobné nástroje ako sú fujara, píšťala, handrárska 
píšťalka, trombita, gajdy a rôzne iné. Vtipné názvy 
tých najzaujímavejších nástrojov si určite všetci 
pamätajú doteraz. Tiež prezradil rôzne zaujímavosti 
o detvianskom kroji, v ktorom prišiel oblečený. 
Dokonca si vyzliekol nohavice, ktoré boli široké asi 
2 metre, no keď ich mal na sebe stiahnuté, vyzerali 
úplne normálne. V závere s pánom Antonom celá 

telocvičňa spieva-
la a tancovala.  
Z malého koncer-
tu všetci odišli 
veselí a mali plnú 
hlavu nových 
poznatkov. Tento 
zážitok si okrem 
žiakov chcú zopa-
kovať na budúci 
rok dokonca aj 
učitelia. 

 

Autor: Dominika Paľuvova         Foto: Ľubomí r Kuč a 

MALY  VEĽKY  FOLKLO RNY 

ZA Z ITOK 

Pán Budinský medzi žiakmi a učiteľmi 

Gajdy 
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Autor: Nata lia Gas parikova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

MALI  KOLOBEZ KA RI 

22. september. Európsky deň bez áut. Asi ste o niečom takom nepočuli, ale oslavuje sa od roku 2000.  

Ľ 
udia sú každodenne vystavení hluku 

a znečisteniu ovzdušia. Naši prváčikovia sa 

preto rozhodli, že tento deň strávia vonku. 

Spolu so svojimi učiteľkami si najprv zopakovali 

dopravné značky a potom hurá na kolobežky. Zo 

začiatku bolo ovládanie veľkej kolobežky náročné, 

ale napokon si  naši najmenší zvykli a len tak svišťali  

školským dvorom. Myslím, že sa im tento deň veľmi 

páčil a užili si ho naplno. Dúfam, že si deti tento 

ekologickejší spôsob dopravy osvoja a budú ho 

využívať.. 

Poznáš túto značku? 

Malí kolobežkári  
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Autor: Nata lia Gas parikova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

ZA ZRAC NA  TEKÚTINA 

V týždni od 25. - 29. septembra sme si aj my pripomenuli Svetový deň mlieka.  

N 
aše učiteľky spoločne so žiakmi zozbierali 

rôzne obaly z mliečnych výrobkov a tie 

využili na výrobu jednoduchých, ale veľmi 

zaujímavých modelov. Okrem toho nakreslili množ-

stvo obrázkov, ktorými vyjadrili svoj vzťah k mlieku. 

V školskej jedálni sa podávali jedlá z mliečnych 

výrobkov a celý týždeň sa niesol v znamení tejto 

tradičnej bielej tekutiny. 
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Autor: Sofia Kapsdorferova       Foto: Sofia Kapsdorferova  

VIANOC NA  POHĽADNICA OC AMI 

A RÚKOÚ DETI  

V novembri vyhlásilo Hornošarišské osvetové stredisko súťaž "Vianočná pohľadnica", ktorá spočívala  

v nakreslení jednoduchej pohľadnice s motívom vianočnej atmosféry a Vianoc.  

N 
a pohľadniciach sme mohli zobraziť 

snehuliaka, medovníčky a koláče, aké 

robí naša mamka, vianočný stromček, a 

ak máme bujnú fantáziu a k tomu umeleckú ruku, 

mohlo z toho vzniknúť naozajstné dielo. Techniky 

maľovania neboli určené, preto sme mohli experi-

mentovať s anilínovými farbami, atramentom a 

zmizíkom, alebo klasikou - farbičkami. Krásnych 

prác bolo toľko, koľko súťažiacich - veľa. Preto ani 

nečudo, že porota, ktorá vyberala ocenené obráz-

ky, otvárala podujatie s vetou: ,,Najťažšia vec na 

hodnotení je vybrať iba niekoľko pekných obráz-

kov,".  

Ocenené práce z našej školy patrili Sofii Biloveskej a 

Sofii Kapsdorferovej. Po vyhodnotení nás čakalo 

občerstvenie v podobe koláčov a čaju. Dúfame, že 

sa tejto súťaže budeme môcť zúčastniť aj na budúci 

rok. 

V hornom rade sú práce S. Kapsdorferovej 
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Autor: Simona Kurimska     Foto: Ľubomí r Kuč a 

KRA TKE SPRA VY 

 

V októbri naši žiaci zabodovali v Okresnom kole  žiakov a 

žiačok v bedmintone. Chlapci obhájili 2. miesto z minulého 

roka v zostave Lukáš Kostár - 9.A, Matúš Vateha - 6.E, Matúš 

Pavuk - 9.A. Dievčatá  rovnako obhájili 2. miesto v zostave 

Michaela Kožlejová, Miroslava Kožlejová, Linda Hlavinková. 

D 
o projektu Európsky týždeň športu sa zapojila aj naša škola. Naši najmladší počas celého týždňa 
venovali  desať minút cvičeniu na školskom dvore. Okrem toho si v rámci vyučovacích hodín, 
ale aj popoludňajších aktivít zahrali futbal, vybíjanú, chytačky, zaskákali si na švihadlách a gu-

mách.  

Karolínka Kendrová z 2.C triedy získala 2. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži Svetové dedičstvo 
očami detí, ktorej sa zúčastnilo viac ako dvetisíc detí z 13 krajín. Vo svojej práci zobrazila drevený kostolík 
v Andrejovej.  
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Autor: Simona Kurimska    Foto: Matej Krumlovský  

STRETNÚTIE PO ROKOCH 

Pri príležitosti 40. výročia našej školy sa v školskej jedálni uskutočnilo netradičné stretnutie bývalých 

zamestnancov školy 

S 
tretnutie patrilo síce "dospelákom", ale krásnym programom ho pozdravili aj žiaci a hlavne deti 

z nášho detského súboru Prvosienka. Nechýbali sme na ňom ani my a niektorým bývalým učite-

ľom sme položili zopár zvedavých otázok. 

 

Aké boli vaše pocity, keď ste po rokoch vstupovali do 

školy? 

Veľmi krásne, som veľmi rada, že také niečo 

existuje. Vidím, že škola je krásna, je oveľa 

lepšia ako kedysi. 

No, ja som sa veľmi tešila na stretnutie 

s kolegyňami a kolegami. Škola sa zmenila. 

Nevedela som sa dočkať. Hneď ako som vošla, 

všimla som si niekoľko radikálnych zmien. 

Prvosienka pozdravuje  

Spoločná fotografia po rokoch 
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Aká  spomienka sa Vám vynorí v súvislosti 

s pôsobením na tejto škole? 

Všetky spomienky si pamätám veľmi dobre, 

veľmi rada som učila, však žiaci sa úpl-

ne zmenili. Pominul rešpekt. 

Celkovo všetky spomienky sú krásne, nemám 

nijaké, ktoré by vyčnievali spomedzi 

ostatných. 

Ja som učila úplne najvyššie – na treťom 

poschodí. Každé ráno som vychádzala 

schodmi až hore, aj cez deň som sa 

poriadne nachodila, ale aspoň bola 

kondička. Teraz by som už nevyšla 

(smiech).  

Mohli by ste nám opísať, ako to vyzeralo pri otvo-

rení školy pred 40 rokmi? 

Všetko bolo také, hmm...ako na stavbe, 

rozrobené a všade bol prach. 

Ach, detičky moje zlaté, bolo to celkom inak.  

Viete, škola začínala. Všetci sme boli 

nastúpení vo vestibule a hore boli ešte 

murári, maliari. 

No, pred 40 rokmi predná strana školy bola 

pekná, avšak tá zadná sa ešte len prerá-

bala.  

 

 

Všetkým bývalým učiteľom veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé odpovede a prajeme im veľa, veľa zdra-

via do budúcich rokov.  

Rozhovor s Mgr. Z. Staškovou, bývalou  učiteľkou SJL  
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Autor: Sofia Biloveska    Foto: Ľubomí r Kuč a 

40 FARIEB JESENE  

Naša príroda nám ponúka veľa krásnych pohľadov a obzvlášť v jeseni, ktorá je symbolom                

krásnych farieb a plodov.  

D 
eti z našej školskej družiny pod vedením 

skúsených vychovávateliek sa rozhodli, 

že nám ukážu všetko krásne, čo sa v 

našej prírode skrýva, vo svojich spoločných prácach 

na školskom dvore. Použiť mohli čokoľvek - šišky zo 

stromov, gaštany, vetvičky a najmä pestrofarebné 

lístie. Obraz mal spĺňať iba jednu podmienku - 

musel súvisieť so školou.   

Za každým výtvorom sa skrýval istý príbeh, do 

ktorého žiaci ukryli kúsok seba. Posúďte sami, ako 

sa im to podarilo.   

Naši najmladší a ich umenie na chodníku 

 



23 

Autori: Úvedení  v texte 

PRE NAS Ú S KOLÚ  

Ty si naša škola milá, 

veľa si nás naučila, 

ešte veľa učiť budeš 

tú aktívnu dnešnú mládež. 

 

Dostatok učiteľov sa v tebe strieda, 

milí sú ako naša športová trieda. 

Veľa žiakov usilovných prajem Ti, 

rob stále skvelé a veselé výlety. 

Denisa, 6.E 

 

Milá škola, naša škola, dnes 40 rokov máš. Prajeme 

Ti, aby si tu dlho stála, každé ráno nás privítala. 

Vďaka Tebe vedomosti máme, všade si s nimi po-

máhame. 

Tamarka a Lenka, 6.E 

 

Tento rok má naša škola štyridsať, 

hocičo by sme mohli o nej napísať. 

Nech Ti Tvoje oči - okienka vymenia, 

nech slnečné lúče do tried pramenia. 

Ešte sa doži veľa krásnych rokov, 

nech do Teba vstupuje veľa šťastných krokov. 

Saša, 6.C 

 

Milá moja školička, 

vozí ma do nej mamička, 

rada aj v lavici sedím, 

po vyučovaní na ihrisko letím. 

 

Vždy si v škole užijeme krásne chvíle, 

pretože naše učiteľky sú veľmi milé, 

cez prestávku sa musíme poriadne napapať  

a na vyučovanie mnoho síl nabrať. 

Emma, 5.A 

 

Škola, škola, školička, 

si ako naša druhá mamička, 

naučíš nás veľa, 

od abecedy až po zviera. 

 

Rada sa v škole učím 

a po vyučovaní na preliezky skočím. 

Moja mamka učiteľkou je, 

žiakov v škole rada vyučuje. 

Janka, 5.A 

 

Milá škola! 

Sme veľmi radi, že Ťa tu máme. 

Oslavuješ 40. narodeniny. 

Máme Ťa veľmi radi a chceme, aby si tu bola ešte 

ďalšie generácie. Vďaka Tebe sme si našli nových 

kamarátov. Ďakujeme, že si nás naučila čítať, písať 

a počítať. 

Si najlepšia škola v Bardejove. 

Máme Ťa veľmi radi. 

Linda a Zuzana, 6. E 

 

 

V tomto čísle uverejňujeme prvé blahoželania, ktoré ste napísali k 40. výročiu našej školy.                        

Prvé básničky o škole. Prvé poďakovania.  
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Autor: Simona Kurimska    Foto: Ľubomí r Kuč a 

NEZABÚ DAJME NA POHYB 

V rámci osláv 40.výročia školy sa uskutočnili športové turnaje, v ktorých si žiaci 5.-7. ročníkov zmerali 

svoje sily. 

O 
d viacerých žiakov počúvame, ako je 

v škole zle, ako sa im tam nechce chodiť, 

musia sa veľa učiť, sú tam takí a takí 

učitelia... No vôbec si neuvedomujú, čo im tá škola 

dá do života. Vzdelanie, ktoré budú potrebovať 

v budúcom zamestnaní, naučí ich správať sa, riešiť 

neľahké problémy a chápať veci, ktorým teraz 

vôbec nerozumejú. 

 Naša škola robí pre nás – žiakov omnoho viac. 

Jednou z tých vecí je, že nás učí pohybu – športu, 

na ktorý  v dnešnej dobe mnohí   zabúdajú. Sme 

veľmi radi, že máme takú školu, akú máme 

a dúfajme, že nezabudne na žiakov a naďalej im 

bude spríjemňovať školské časy. 

V tomto čísle vám prinášame  výsledky školských 

turnajov vo vybíjanej a prehadzovanej. 

Vybíjaná  - 7. ročník:  

1. miesto VII.D zmiešané družstvo 

2. miesto VII.D chlapci 

3. miesto VII.A 

 Prehadzovaná - 6.ročník:  

1. miesto VI.E dievčatá 

2. miesto VI.E chlapci 

3. miesto VI.A 

Prehadzovaná  - 5.ročník:  

1. miesto V.D chlapci 

2. miesto V.B 

3. miesto V.D dievčatá 

 



25 

Autor: Sofia Kapsdorferova    Foto: Zoran Kolla rovič  

ATLETICKA  JESEN  

Na začiatku športovej jesene sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev dorastencov v atletike,  na 

ktorých nechýbali ani reprezentanti nášho Školského športového klubu J. A. Komenského.  

K 
valitná príprava atlétov zo športových 

tried, ktorí sa naďalej venujú atletike aj  

na stredných školách, sa premietla do 

historicky najúspešnejšieho vystúpenia  v celoštát-

nej  súťaži družstiev. Výsledkom bojovného ducha a 

práce pedagógov sú bronzové medaily, ktoré si z  

MS  priniesli domov títo naši atléti:  

Marek Herstek, Patrik Helmanovský, Marek 

Olejár, Radoslav Voľanský, Dávid Petreň, Samuel 

Dzurišin, Adam Baláž, Peter Kaliňák, Marko Hvišč, 

Artim Fabián, Jozef Kniš, Oliver Olejár, Miroslav 

Vanek, Marek Vašičkanin a Samuel Gajdoš.  

 

A. Pečeňuk a M. Vančík odovzdávajú víťazným chlapcom medaily 
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Autor: Sofia Kapsdorferova    Foto: Ľubomí r Kuč a 

S PORT V KAZ DOM VEKÚ 

Žiaci, rodičia aj starí rodičia sa stretli pri príležitosti 40. výročia založenia našej školy, aby si spoločne 

zacvičili. 

V 
onkajší fitpark nezaujal iba mladších, ale 

oslovil aj staršie generácie. Kým niektorí 

spevňovali svoje svalstvo, chlapci vyzvali 

svojich rodičov do súboja vo futbale. Aj keď prvých 

pár minút to vyzeralo tak, že by víťazstvo mohlo 

patriť dospelým, chlapci vyrovnali. V druhom polča-

se sa dostavili aj mamky s dievčatami. Víťaza neur-

čili ani pokutové lopty, a tak sa zápas skončil neroz-

hodne. Zlatou medailou a sladkou odmenou boli 

však vyznamenaní všetci. Každý musí uznať, že 

spoločne strávené popoludnie, bolo tou najväčšou 

odmenou.  
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 Z IACKYM PEROM 
 
Lístok  na divadlo 
 
Včera večer v stodole, 
bolo niečo tam dole. 
Bol to čertík Babadlo, 
chcel lístok na divadlo. 
 
Divadlo je veľmi pekné, 
no rybačka ešte viac. 
Včera večer chytil jednu, 
bol to malý snehuliak. 
 
Snehuliak sa neroztopil, 
prečkal celý rok, 
schoval sa on do vody, 
neurobil ani krok. 
 
Keby sa on vynoril,                  
bol by sa on roztopil. 
Keby sa on roztopil, 
bola by z neho mláka, 
taká veľká ako slnko, 
čo práve čumí na diviaka. 
Ten diviak je veľmi hladný, 
chcel by už mäso, 
pred chvíľkou vyhral karty, 
mal už len eso. 
 
V kartách je on majster, 
vie aj čo je jeseter. 
Jeseter je veľká ryba, 
skoro ako veľryba. 
 
Veľryba, tá hrala futbal, 
a veru aj vyhrala. 
Proti tímu morských hadov, 
aj keď nikdy nehrala. 
 
Morské hady  zamrzli, 
a veľryba dala gól. 
Rada by už odplávala, 
na severný pól. 
Potom všetkým zamávala  
a aj veľkú pravdu mala... 
 
Jakub Tribus, 3.D, Súťaž Maksík 

 

Zdravá voda 

 

Voda, voda, vodička, 

má ťa rada Anička. 

Keď sa jej raz napije, 

srdiečko jej ožije. 

 

Je to liek aj pre zvieratká, 

pre ľudí aj rastlinky. 

Môj psík ju má stále v miske 

a je zdravý, to viem iste. 

S vodou je vždy kamarát, 

žralok, ryba, ba i rak. 

 

Ak chceš stále zdravý byť, 

musíš čistú vodu piť. 

Martin Matiaš, 2.D,  ocenený v celoslovenskej 

súťaži Voda pre život - život pre vodu 

 
Šumenie lesa 
 
Ako šumí les? 
To je otázka! 
Ak neviete, 
pozrite sa do lesného obrázka. 
 
Uvidíte kvety, plody, 
aj stromov sa tam nahonobí. 
Zvieratká tam žijú dnes, 
to je ten náš krásny les. 
 
Aj horár žije v lese, 
svoju lásku lesu nesie. 
Stojí tam aj jeho dom, 
vedľa neho veľký strom. 
 
Tak ako šumí les? 
To je otázka! 
K lesu sa nesie 
horárova láska. 
 
Kto náš les miluje, 
určite zacíti jeho šumenie. 
 

Tamara Guľová, 5.C, súťaž Šumenie 
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Detská láska 

Ľudia - na svete je ich veľmi veľa. 
Všetci sú odlišní, no zároveň aj rovnakí. 
Každý má svojho nepriateľa aj priateľa, 
len pre deti sú všetci jednakí. 
 
Deti neriešia farbu pleti,  
neriešia hendikep, či náboženstvá. 
Najjemnejšie stvorenia sú deti, 
pre nich neexistujú nepriateľstvá . 
 
Deti vidia svet inak ako ostatní. 
Niekedy si prajem vidieť ich očami. 
Hendikep je pre ne nepodstatný,  
nedajú sa ovplyvniť nijakými rečami. 
 
Ich detské  srdce je čisté, 
detská láska je silná a pravdivá. 
Deti sú iné ako dospelí, to je isté, 
v ich očiach je vždy radosť povzbudivá. 
 
Aneta Mihalčninová, 7.A, súťaž Šumenie 

 

 
Moje a tvoje oči 
 
Mojimi očami vidím všetko, 
veľa farieb navôkol seba, 
veci, zvieratá ľudí aj teba, 
no nie všetkým to ide tak ľahko. 
 
Mám jedného kamaráta, 
čo keď zaspáva, keď ovečky ráta, 
nevidí žiadnu zmenu, 
z farebného na čiernu. 
 
Vidí tmu cez svoje oči. 
No predsa niečo zočí. 
Naše duše pre každého zatvorené, 
ktoré nikomu nedovolia nazrieť do nich, 
sú pre neho dokorán otvorené. 
Vidí našu reálnu myseľ, reálny dych. 
 
Aj keď nie je taký ako som ja a ty, 
je niekedy šťastnejší ako my. 
 
Gregor Bujda, 7.A, súťaž FARBY SVET(L)A 
 
 
 

 
Prečo je to tak 
 
Deň za dňom sa míňa,  
ja hľadím do modrého neba, 
hľadám odpovede na otázky, 
prečo tí, čo nevidia, majú svet taký krásny. 
 
Prečo je to tak, 
že niektorým radosť zo života chýba, 
a pritom im v skutočnosti nič nechýba, 
je to pravda, je to fakt. 
 
Práve tí, 
čo svet vidia ináč ako my, 
práve im nikdy radosť chýbať nebude, 
lebo oni svet nevidia zle. 
 
My, čo možnosť máme pozrieť sa očami na svet, 
premárnime tieto chvíle, 
život nám zatiaľ chutí ako sladký med, 
a niekedy zabúdame, že sme ako vietor, čo preletí cez ne. 
 
Deň za dňom sa míňa, 
ja stále hľadím do neba, 
no odpovede sa mi nájsť nedarí, 
pretože všetci ľudia sú rovnakí 

Oliver Tomko, 7.A , súťaž FARBY SVET(L)A 

 

Lego to je zábava 

 

Lego je najlepšie, 

nedá sa mu odolať. 

Nepoznám nič lepšie, 

všetko zvládnem zdolať. 

 

Lego - to je stavebnica, 

dinosaurus, auto či lietadlo, 

keď je vonku čľapkanica,  

zas ma lego posadlo. 

 

Pri stavaní je to zábava, 

staviam celé hodiny. 

Nikdy s ním nie je únava, 

zabaví sa s ním pol rodiny. 

 

Jakub Roman, 2. D 
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Ako Jakub a Lukáš vyčistili a zrecyklovali skládku                                                                                        
 Kde bolo, tam bolo, jedného krásneho slnečného dňa išli dvaja kamaráti Jakub a Lukáš po lese.                                
 Ako tak prechádzali cez potôčik, Jakub si všimol starý dom. Obidvaja rýchlo utekali pozrieť sa do 
domu. Keď tam vošli, zbadali veľkú kopu odpadu nielen v dome, ale aj po okolí. Pozreli sa zhrozene na 
seba a Lukáš skríkol: „Jakub! Ja si pamätám, že v televízii dávali reportáž o tom ako chrániť prírodu a 
recyklovať odpad. Čo keby sme to tu všetko vyčistili?“  „To by bolo úžasné!“ odvetil Jakub. A tak chlapci 
začali upratovať. Keď doupratovali a potriedili všetok odpad, zavolali svojim rodičom, aby doniesli vrecia 
na separovaný odpad. Rodičia najprv nechápali, čo im to vlastne ich synovia hovoria, ale nakoniec prišli 
a pomohli im potriediť odpad, ktorý do lesa doniesli arogantní ľudia. Keď všetko dokončili, zavolali auto 
a všetky vrecia naložili do auta, ktoré smerovalo na recykláciu.                                                                                                                                                             
„Bol to úžasný zážitok,“  povedali chlapci rodičom, keď sa vracali z lesa domov. Rodičia ich pochválili 
a boli hrdí, že majú  synov, ktorí majú radi prírodu.                                                                                   
 Tento ich čin sa veľmi rýchle rozšíril po dedine, kde bývali. Pán starosta si ich dal predvolať 
a poďakoval sa im za vzorný príklad, ktorý dali ostatným. A neostalo len pri slovách. Ako vďaku im pán 
starosta daroval kolobežky. Chlapci boli neskutočne šťastní nielen kvôli kolobežkám, ale aj preto, že sa 
stali vzorom pre ostatných. 

Ema Čepigová, 5.C, súťaž Múdra príroda 

 

 

Najkrajší sen 
 Raz dávno sa mi prisnil sen. Bol nádherný, vzrušujúci a plný šťastia. Radšej vám ho už poviem! 
Začalo sa to takto: 

Vonku snežilo ako pri Santa Clausovi. Vyšla som z dverí a takmer som sa potkla o môjho psa. 
Vtedy mal ešte iba osem mesiacov, ale kožuch mal ako medveď. Veľmi rád mi chytal bombuľu na čiapke. 
Ani som si to nestihla uvedomiť a už s ňou lietal po záhrade. Rozbehla som za ním. Trošku sa šmýkalo, ale 
zvládla som to. Dobehnúť som ho nevládala. Našťastie ho to po chvíli prestalo baviť, tak prišiel ku mne 
a položil mi čiapku pod nohy. Ani som svoju čiapku nespoznala. Bola veľmi mokrá a špinavá. Zrazu som 
začula niečo zašušťať. Veľmi som sa zľakla. Aika, môj pes, zaštekala. Zrazu som pred sebou uvidela 
veveričku. Spoza nej vytŕčali malilinké veveričky. Boli roztomilé. Ani neviem odkiaľ, objavil sa kocúr. 
Veveričky sa vyľakali a vyšplhali sa na strom. Aika chcela ísť za nimi. Očividne sa zľakla kocúra, veď bol 
väčší než ona. Kocúr potom utiekol. Nikto nevie prečo. Veveričky odišli až k neviem ktorým susedom. 
Aika bežala k dverám domu a uvidela ocka. Nevedela som, kam ide, ale držal v ruke niečo divné. Až po 
chvíli som zistila, že je to búdka, v ktorej sú semienka pre vtáčiky, ktoré neodlietajú do teplých krajín. 
Ocko odišiel do domu, lebo mu bola zima. Ja som sa skryla za strom a čakala, kým priletia nejaké vtáčiky. 
Najprv prišli sýkorky, potom pár vrabcov. Posadali si na búdku a začali s radosťou jesť. Vyzerali, ako keby 
si niečo šepkali. Aika sa rozbehla s nimi zoznámiť, ale všetky odleteli. Aika sa na mňa smutne zadívala. 
Rozveselila som ju ale tým, že som jej hádzala loptičku. A naozaj, hneď bola šťastnejšia a začala po mne 
skákať, lebo chcela, aby som jej tú loptičku ešte hádzala. Bola som unavená, tak som išla do domu a ľahla 
som si. Hneď vedľa bola moja jašterica Corbell. Nevedela som o nej, a preto som sa jej zľakla. Aika na ňu 
veľmi žiarli. Zavrčala. Ani neviem, ako sa dostala do vnútra. „Aika! Choď von!“ zakričala som. Hneď bežala 
von. Silno som za ňou zabuchla dvere. Ale skôr som za to, aby bola vo vnútri, veď je to len šteňa. Aj keď 
bola mokrá ako vlk, pustila som ju do vnútra. Dala som jej chutné mäsko a ľahla som si na posteľ. Čakala 
som, kým sa zobudím zo sna plného zážitkov.  

Po chvíli som zistila, že to nebol sen.                                                                                                                        
Rebeka Boďová, 5.C, súťaž Šumenie 
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Autor: Sofia Biloveska       Foto: Internet  

ZAZ EN  NÚDÚ S TY MITO 

REDAKC NY MI TIPMI!  

Blíži sa nám obdobie Vianoc a spolu s ním aj prázdniny. Samozrejme, že v televízií bude množstvo      

rozprávok, no keby ťa ich pozeranie omrzelo, prinášame ti pár tipov na nejaké filmy, seriály alebo knihy. 

Seriály: 

Quantico  

Ak ťa zaujíma čokoľvek s nádychom detektívky, 

drámy alebo čohokoľvek nepredvídateľné, myslím 

si, že toto bude niečo pre teba. Seriál Quantico sa 

odohráva v prostredí FBI, kde sa mladí nováčikovia 

snažia vyriešiť jeden z najbrutálnejších útokov na 

Ameriku.  

Hriešnici 

Ak je tvojím obľúbeným žánrom komédia, tak seriál 

Hriešnici je presne to, čo by si si mal pozrieť. Veľmi 

realisticky opisuje život tínedžerov, dospievanie, no 

aj komplikované medziľudské vzťahy. Seriál pozos-

táva zo šiestich sérií, takže ak ťa zaujme, zabavíš sa 

pekne dlho. 

 

 

 

Roztomilé klamárky 

Na záver som pre vás pripravila niečo viac dievčen-

ské. Ide o televíznu sériu s názvom Pretty Little 

Liars, ktorá je naozaj veľmi populárna. Seriál hovorí 

o živote piatich stredoškoláčok, z ktorých jedna sa 

v noci záhadne stratí a vyzerá to, akoby sa po nej 

zľahla zem.  

Filmy:  

Alexander a jeho naozaj zlý deň 

Tento film dokáže zaujať naozaj každého. Hneď na 

začiatku sa zoznámime s hlavným hrdinom Alexan-

drom. Jeho narodeniny sa blížia a všetky plány sa 

sypú ako domček z karát. A aby toho nebolo málo, 

jeho úhlavný nepriateľ plánuje oslavu presne v deň 

jeho narodením, čo znamená, že Alexander sa s tou 

svojou môže rozlúčiť. Našťastie príde veľký zvrat. 

Ako to dopadne, sa dozviete iba vtedy, ak si tento 

film pozriete.  
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Knihy:  

John Green - Papierové mestá  

Hlavná hrdinka Margo je tak trochu exotka. Má 

rada dobrodružstvá, škola ju veľmi nebaví a zo 

všetkého najradšej na seba strháva pozornosť 

okolia. Noc predtým, než sa rozhodne utiecť z 

domu, sa so svojím susedom Quentinom rozhodnú 

pomstiť všetkým, ktorí kedy Margo ublížili. Na ďalší 

deň, keď jej rodičia nájdu prázdnu izbu, sa všetka 

pozornosť strháva na Quentina, keďže bol posled-

ný, ktorý s ňou bol. Quentin ostáva bezmocný, 

pretože nevie, kde a ako Margo hľadať. Postupne 

nachádza indície, ktoré za sebou nechala a so svo-

jou partiou kamarátov sa rozhodne ju nájsť.  

Francesca Simon- Grázlik Gabo  

Myslím si, že každý z nás už aspoň raz čítal o tomto 

chlapcovi a o jeho bratovi Vilovi. V skratke ide o 

vtipné a krátke príbehy, ktoré na seba nijako ne-

nadväzujú, no pointa je v podstate vždy tá istá - 

Grázlik Gabo zase vytrielil nejakú blbosť!  

Thomas Brezina - Klub záhad 

Táto séria detektívnych kníh ťa určite chytí za srd-

ce. Hlavnými postavami sú Jupiter, Vicky a Nick, 

ktorí riešia mnohokrát mrazivé príbehy zo sveta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nekalých praktík zlých ľudí. Medzi tie najlepšie 

určite patrí Klub záhad a škola hrôzy, Prekliaty 

zámok, Tajomstvo Titanicu či Úkryt grófa Drakulu. 

Dúfam, že sa vám naše tipy páčili a na ďalšie sa 

môžete tešiť v ďalšom čísle! 

Ako sa stať zlatokopom 

Znie vám to veľmi "dospelácky" ? Ale kdeže, máme 

tu ďalší film, ktorý dokáže zaujať úplne každého.    

V tomto príbehu sa hlavný hrdina rozhodol ukázať, 

ako použiť všetky mužské zbrane, no aj to, akí 

dokážu byť muži vynaliezaví. Avšak nie je to celé 

iba o zábave, keďže niekde v pozadí sa odohráva 

rodinná dráma a napravujú sa tu medziľudské 

vzťahy.  

Láska stojí za všetko 

Madeline by mohla byť celkom obyčajné dievča. 

No nie je. Trpí vzácnym ochorením, kvôli ktorému 

nebola nikdy vonku. Prakticky má alergiu na všetko 

a doma žije len so svojou mamou a jedinou kama-

rátkou, ktorá je zároveň jej zdravotnou sestrou. 

Jedného dňa sa do susedstva prisťahuje jej roves-

ník Olly so svojou rodinou. Zaiskrí to medzi nimi, no 

kvôli jej ochoreniu sa nemôžu stretávať. Neskôr na 

povrch vyplávajú nové skutočnosti a tie zamiešajú 

dejom celého filmu. 
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Autor: Oliver Vaľko          Foto: Internet  

VIETE, Z E...  

O hrách, štúdiách a mobiloch. 

S 
vetovo populárna hra PUBG mieri na 

mobily.  Okrem klasických funkcií to vyze-

rá, že v hre budú vylepšené lode so zbra-

ňami a zároveň aj vrtuľníky. 

V Fortnite:  Battle royale je nový mód. Môžete si 

v ňom zahrať v tímoch 50 na 50. Bohužiaľ, len do 

17.12.2017. 

Protipirátska ochrana Denuvo funguje: Assasins 

creed: origins ešte nebolo ani raz prelomené. 

Epic studio zažalovalo 14-ročného chlapca za 

používanie cheatov na streame v hre Fortnite: 

Battle royale. 

Apple vydal za posledné 3 mesiace 47 miliónov 

Iphonov. 

Razer predstavil svoj mobil za 700 eur.     

Vnútri Iphonu X sú 2 batérie. 

Samsung galaxy S9 a S9+ by mal mať ešte tenší 

rám. 

V niektorých Iphone 8 sa nafúkla batéria, a tým sa 

porušila konštrukcia telefónu. 

Facebook predstavil Oculus go, ktorý nepotrebuje 

ani mobil, ani počítač. 

Najlepší mobil na fotenie je Pixel 2. 

LoL: Samsung Galaxy prerušili niekoľko ročnú 

víťaznú čiaru SKT T1. 

Na olympijských hrách 2024 by mohla byť kategó-

ria e-sports (electronic sports) ako olympijský 

šport. 

Nový mobil od Razeru 
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Autor: Oliver Vaľko           Foto: Internet  

THE GAME AWARDS 2017  

The Game Awards alebo Ceny hier sú ceny, ktoré dostávajú hry, štúdia  alebo osoby, ktoré sú v hernom 
priemysle najlepšie vo svojej kategórii. Víťazov určovala porota, ale aj samotní hráči.  

H 
ra roku: The Legend of Zelda: Breath of 
the Wild 
 

- Najlepší e-sports hráč: Faker (SKT T1) 
 
- Najlepšia športová/pretekárska hra: For-
za Motorsport 7 
 
- Najlepšia e-sport hra: Overwatch 
 
- Najlepší soundtrack: Nier: Automata 
 
- Najlepšie herné študio: Nintendo 
 
- Najočakávanejšia hra: The Last of Us Part II 
 
- Najlepší e-sports tím: Cloud 9 
 
- Najlepšia mobilná hra: Monument valley 2 
 
- Najakčnejšia hra: Wolfenstein II: The New Co-
lossus 
 
- Najlepšia multiplayer hra: PUBG 
   

Na The Game Awards sa taktiež ukazovalo niekoľko 
trailerov na nové hry, updaty a dlc. 
 
- Najllepší trailer bol na Death Stranding, o ktorej 
zatiaľ ani herci, ani my nič nevieme. Ale z traileru 
hra vyzerala super a realisticky. Hlavnú postavu si 
zahral Norman Reedus, ktorý hral vo Walking dead. 

Hra roku 2017 
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1.  Pozerám sa na niečiu fotografiu. Uhádnite, kto je na nej odfotený, ak nemám žiadnych súrodencov a 

otec toho muža na fotografii je syn môjho otca. (nys jôm ej íifargotof aN)  

Autor: Aneta Mihač inova  

PRECVIC TE SI SVOJE MOZGOVE  

BÚNKY 

2.  Jurko čítal knihu. Kniha mala 200 strán. Za koľko dní prečítal Jurko knihu, ak každý deň prečítal 4 stra-

ny? Jurko za deň prečítal ....... strán. 

4. Vyrieš! Ako si vyriešil tajničku? 
.................................... 

6.  Ľudia ma kupujú k jedlu, no nikdy ma nezjedia. Čo som? (reinaT) 

7. Čo môžete vidieť  raz za minútu, dvakrát v momente, no nikdy v tisíckach 

rokov? (,,M“ onemsíP)  

8. Koľko nôh má slon?  
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Chceš sa zabaviť?! Určite si 

prečítaj vtipy, nad ktorými  

sa zaručene zasmeješ! 

 

Na psychiatrii: „Čo si dilino? Načo polievaš 

tie kvety, keď nemáš v krhle vodu?“ „Ty si 

debil. Nevidíš, že sú umelé?“ 

Záhorák je v Anglicku. Rozbolia ho 

zuby, tak ide k zubárovi. Ukazuje na 

zub a vraví: „Tu!“ Zubár mu ihneď 

vytrhne dva zuby. Na druhý deň stretne 

kamaráta a posťažuje sa mu. On na to: 

„A ty nevieš,  že TU po anglicky zname-

ná dva?“ Poučený Záhorák opäť navští-

vil toho zubára, ukáže na boľavý zub 

a povie: „Ten!“ 

Ide farár na bicykli a zastaví ho poli-

cajt: „No, pán farár, a kde máte pril-

bu? To bude za 50 eur.“ „Ale ja prilbu 

nepotrebujem, mňa ochraňuje anjel 

strážny.“ „Aha?! Takže ste na bicykli 

dvaja, tak to máte za 100 eur!“ 

Ide v noci vodič kamiónu cez les 

a zrazu z krovia vyskočí malý červený 

trpaslík a máva rukami. Kamionista 

zastaví a trpaslík kričí: „Ja som malý, 

červený trpaslík a chcem jesť.“ Kamio-

nista mu hodí bagetu a ide Ďalej. Zrazu 

z krovia vyskočí malý modrý trpaslík 

a kričí: „Ja som malý, modrý trpaslík 

a chcem piť.“ Kamionista mu hodí 

plechovku a ide ďalej. Zrazu vidí mávať 

rukami malého zeleného trpaslíka. 

Kamionista už má toho plné zuby a tak 

skričí na zeleného trpaslíka: „Čo chceš 

ty malý, zelený, sprostý trpaslík?“ 

„Vaše doklady!“ 

Chuck Norris 

1. Chuck Norris zrúbal strom príboro-

vým nožom. 

2. Chuck Norris vyhral Dakar na kajaku. 

3. Chuck Norris ako prvý porazil 

v tenise betónovú stenu. 

„Mamička, čo by si chcela na tieto 

Vianoce?“ „Aby si sa lepšie učil 

v škole, Jožko. A ty?“ „Aby si si 

želala niečo iné!“ 

„Otec mi na Vianoce sľuboval hory-

doly.“ „A dodržal slovo?“ „Ale áno, 

kúpil mi atlas sveta.“ 

Oliver Tomko 
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