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Slovo na úvod 
 

 

Milé čitateľky, milí čitatelia!  

  

Blíži sa koniec školského roka a my prichádzame s ďalším 

číslom školského časopisu Časák. Naša redakcia pre vás opäť 

pripravila prehľad o dianí na našej škole.  

Dúfame, že si aj pri prázdninovom oddychovaní nájdete 

čas a začítate sa do stránok nášho časopisu. Prajeme vám krásne 

prázdniny a tešíme sa na vás v novom školskom roku.  
   

   

Vaša redakčná rada  



Predstavujeme triedne kolektívy 
 

 

9.A Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Šoffa  

Naša trieda 9.A 

učiteľov stále vytáča. 

Učenie nás veľmi nebaví, 

radšej si chceme užiť trochu zábavy. 

Keď sa v triede niečo zomelie, 

hneď k nám naša triedna pribehne. 

Problémy s nami vydiskutuje, 

pochvaly a pokarhania nám udeľuje. 

V triede niekoľko skupiniek máme, 

sem-tam sa aj pohádame. 

Ale keď sa niečo stane, 

náš kolektív fungovať neprestane. 

Ďakujeme za všetky chvíle, 

strávené v našom kolektíve. 

25 ľudí odíde, 

lepšia náhrada za nás už nepríde. 

 

 
 



9.B Triedna učiteľka: PhDr. Karolína Halászová  

 

9.B to je veľká džungľa, 
každý lieta, okrem Cingla. 
Na dejepise pozor dávame, 
na ostatných sa ulievame. 

Chemické pokusy radi robíme, 
ale matiky sa bojíme. 

Všetci sme tu veľké poklady, 
aj keď nás učiteľky nemajú rady. 

Učenie vždy zanedbávame, 
radšej sa vonku flákame. 
Legenda bohužiaľ odíde, 

ale niekedy sa ešte uvidíme. 

 
 

 



Daj si čas  
  

14. 3. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Daj si čas v RTVS. 

Témou súťaže boli KOŠICE a svoje sily si naši žiaci zmerali so súpermi zo 

Sabinova. V súťaži si overili svoje vedomosti a zručnosti. A ako sa našim žiakom 

súťažilo? To si už prečítajte v rozhovore, ktorý nám poskytli Natália Urbanová, 

Patrik Kubajda a Gabriela Rakacká. 

 

 

 

Ako ste sa na súťaž pripravovali? 

N. U.: Hľadala som si na internete nejaké informácie o Košiciach. 

P. K.: Tiež som si hľadal informácie na internete a na hodine dejepisu sme dostali 

prehľad o Košiciach.  

 

Aká bola cesta? 

N. U.: Dlhá, ale dobrá. Celú cestu sme sa zabávali. 

P. K.: Dobrá, cestou sme videli nové mestá a pamiatky.  

  

 

 



Boli ste pred súťažou nervózni? 

N. U.: Ani nie. Nervózna som bola z toho, či ma vyberú do súťaže, pretože sme 

boli tri a súťažiť sme mohli iba dve.  

P. K.: Pred súťažou som bol nervózny, ale keď sme začali súťažiť, tak už nie. 

G. R.: Bola som veľmi nervózna, pretože som nikdy nevidela toľko kamier 

a niekedy som nevedela, do ktorej sa mám pozerať   

 

Akí boli vaši súperi? 

N. U.: Súperi boli zo Sabinova a boli veľmi súťaživí.  

P. K.: Boli menej zorganizovaní ako my. 

G. R.: Povzbudzovali tichšie a menej verili svojim hráčom. 

 

Ako ste sa cítili pred kamerou? 

N. U.: Cítila som sa dobre, po čase som ich už ani nevnímala. 

P. K.: Tiež som ich po čase nevnímal a súťažil tak, ako keby tam nič nebolo. Po 

krátkom čase stres opadol. 

G. R.: Nervózne   

 

Popíšte nám súťažné úlohy. 

N. U., P. K.: Súťažné úlohy sa týkali Košíc. Úlohy preverovali najmä našu 

šikovnosť, napríklad sme museli prenášať „Košický poklad“, udržať rovnováhu 

pri prenášaní loptičky, museli sme hádať rozprávku. V záverečnom kvíze sme si 

vyberali otázky, ktoré vytvorili z informácií, ktoré moderátori počas súťaže 

hovorili.  

 

V rozhovore nám ešte všetci traja prezradili, že sa v RTVS cítili veľmi dobre, tešili 

sa z toho, že mohli byť v televízii a určite by si to ešte raz zopakovali. Samozrejme, 

veľmi ich potešila aj výhra.    



Deň Zeme   
  

  

 Deň, ktorý je venovaný našej planéte, sme si pripomenuli aj na našej škole. 

Bol to pekný a slnečný deň plný rôznych aktivít.  

 Na prvej hodine sme počúvali reláciu. Museli sme počúvať naozaj pozorne, 

pretože po relácii sme vypĺňali malý test s otázkami. 

 Žiaci piateho až ôsmeho ročníka strávili väčšinu času upratovaním 

a skrášľovaním nášho okolia. Deviataci vytvárali z PET vrchnákov mandalu, 

ktorá sa aj tento rok vydarila.  

 Na záver sme si vypočuli ďakovné slová od pani učiteliek a prevzali si 

diplomy za účasť na aktivitách pri príležitosti Dňa Zeme.  

 

                                        

 

 

  



Deň matiek  
 

 Druhú májovú nedeľu oslavujeme sviatok najdôležitejších osôb v našom 

živote, našich mamičiek. Osôb, ktoré sú plné lásky a stoja pri nás, nech sa deje 

čokoľvek. Pre naše mamičky sme aj my, 

žiaci I. a II. stupňa spolu s pani 

učiteľkami, zorganizovali príjemné 

nedeľné popoludnie s bohatým 

programom v Mestskom kultúrnom 

stredisku.  

 Na úvod venovala pár milých slov 

našim mamičkám a babičkám pani 

riaditeľka a začal sa pestrý program. 

 Mamičky sme potešili recitáciou 

básní, ľudovými, ale aj ruskými a anglickými piesňami, moderným 

a spoločenským  tancom a hrou na hudobných nástrojoch. Všetci sme sa cítili 

veľmi príjemne. Atmosféra bola dojímavá, nechýbali ani slzičky šťastia v očiach 

našich najbližších.  

 Všetky mamičky boli hrdé na svoje deti a myslíme si, že sa nášmu 

predstaveniu potešili a odchádzali s hrejivým pocitom pri srdiečku. My sme 

veľmi radi, že sme sa im mohli aj takýmto spôsobom poďakovať za všetko, čo pre 

nás robia. 

 

Ešte raz ĎAKUJEME.  

  

Petra Hirková, Gabriela Rakacká, Viktória Bugárová 

  



Lesnícky deň  
 

29.5.2018 sa tretiaci a štvrtáci našej 

školy zúčastnili lesníckeho dňa, 

organizovaného Štátnymi lesmi SR 

v Mestskom parku Košice. Na 

dvadsiatich piatich stanovištiach 

plnili žiaci rôzne úlohy nejakým 

spôsobom spojené s lesom a s jeho 

obyvateľmi. Vyrábali vtáčie búdky, 

drevené ceruzky, medailóny, 

pečiatky lesnej zveri, maľovali 

hlinené vtáčiky a zhotovovali si 

rôzne drobnosti na pamiatku a ani 

netušili, že sa pritom aj učia. Mohli si 

skúsiť lukostreľbu, slepú karavánu 

/prechod rôznymi  lesnými podložiami so zaviazanými očami, držiac sa 

za lano/, sokoliarstvo /kŕmenie dravca s rukavicou a návnadou na 

ruke/, pílenie dreva a ďalšie zážitkové aktivity ako sledovanie práce 

kynológov, sokoliarov. Domov si doniesli množstvo zážitkov.  

Ani prváci a druháci neobišli nakrátko a lesníci za nimi 

pricestovali do našej školy dňa 15.6.2018. Areál parku pred budovou 

Školskej jedálne sa premenil na učebňu lesnej pedagogiky. Pri plnení 

štyroch úloh poskytli pracovníci Lesov Slovenska deťom množstvo 

nových informácií a hlavne veľa skúseností a zážitkov. Oboznámili sa 

a mohli si vyskúšať prácu lesníka, spoznávali lesné živočíchy, ich 

stopy, lesné dreviny, ich plody, listy, semená. Skladali drevené puzzle, 

hrali hry a potešili sa so šteniatkom jazvečíka.  

Obe skupiny detí sa takto nielen zabávali a hrou sa učili o lese, ale 

hlavne si vďaka lesníkom a ich prístupu budovali vzťah k lesu.  

 

 

 

 

 

 



Deň detí  
 

 Do školy chodíme 

radi a na našej škole 

síce nuda nie je, ale aj 

tak by sme najradšej 

trávili dni „neučením 

sa“  Takýto deň sme 

zažili 1. júna, pretože 

prvý  júnový deň patrí 

nám, deťom. Celý 

týždeň sme sa na tento 

deň tešili a s napätím očakávali, aké prekvapenia sú pre nás tento rok 

pripravené.  

 Už od rána panovala príjemná atmosféra, skvelá nálada, smiech 

a zábava nielen v triedach, ale aj v átriu školy, kde na nás čakalo veľké 

PREKVAPENIE – koncert Petra Bažíka, víťaza súťaže X-faktor. 

Okrem toho, že pekne spieval, tak nám zahral aj na gitare a na husliach. 

Tancoval, spieval a zabával sa naozaj každý. Koncertom naše stretnutie 

s Petrom Bažíkom neskončilo, pretože po koncerte nám ešte venoval 

čas na autogramiáde. Odtiaľ sme odchádzali s podpismi, milými 

slovami, ale aj s fotografiami.  

 

Ešte raz ĎAKUJEME za super Deň detí. 

 

 Redakčná rada   



Oswienčim-Krakow-Wieliczka – tematická 

exkurzia  
Takmer 80  žiakov v sprievode svojich pedagógov sa v dňoch 6.6. – 8.6.2018 zúčastnilo 

tematickej exkurzie Oswienčim – Krakow – Wieliczka.  Každý jeden deň bol naplánovaný do 

poslednej minúty s cieľom vidieť toho čo najviac, veď nie nadarmo sa hovorí „raz vidieť je viac 

ako stokrát počuť“. 

Cestou sme sa zastavili v rodnom meste pápeža Jána Pavla II. vo Wadowiciach. Videli 

sme  jeho rodný dom a blízku baziliku Obetovania najsvätejšej Panny Márie, v ktorej bol v 

detstve budúci pápež pokrstený a pôsobil tu ako miništrant. 

Ďalšia  naša cesta viedla do Osvienčimu, ktorý  symbolizuje najtemnejšiu kapitolu 

ľudstva. Čakala nás prehliadka Štátneho 

Múzea Auschwitz-Birkenau. Sprevádzala nás 

slovensky  hovoriaca sprievodkyňa. Jej 

rozprávanie o živote väzňov v tábore bolo 

zaujímavé a veľmi emotívne. Zanechalo v nás 

hlboký dojem, všetci sme pozorne počúvali. 

Už pri vchode bolo cítiť taký zvláštny chlad, 

ktorý nám prechádzal po chrbte... Skutočné 

zimomriavky, na ktoré sa nedá len tak ľahko 

zabudnúť, nám prebehli po chrbte pri pohľade 

na veľký nápis ARBEIT MACHT FREI. Nie 

je snáď nikto, kto by nevedel preložiť túto vstupenku do „raja“.  

Brána, ostnatý drôt a ďalej už len sprítomnené peklo na Zemi. Prechádzali sme barak 

po baraku, najprv sme si prezerali dokumenty a fotky, ktoré zobrazovali vtedajšiu skutočnosť. 

Polomŕtvi dospelí, zostarnuté deti, dohola ostrihané ženy, vychudnuté telá a bezcieľne sa 

pozerajúce oči, ktoré v sebe nemajú ani kúsok života.  

Vlasy počítané na tony, miestnosti väčšie ako naše triedy po strop naplnené tisíckami 

predmetov, ktoré si židia priniesli so sebou. Okuliare, kufre, protézy a barle, hrnce, zubné kefky 

a holiace potreby. To všetko sú len čísla ukrývajúce skutočných ľudí. A nespočetné množstvo 

detských topánok.  

Miesta, ktoré sme tu videli, sú dôkazom toho, kam je schopná siahať ľudská zloba 

a nenávisť. Keď ľudský život nemal žiadnu hodnotu, keď ľudia strácali svoju dôstojnosť, žili 

v neľudských podmienkach. Uctili sme si ich pamiatku aj symbolickým zapálením sviece. 

Sprievodkyňa sa s nami rozlúčila a vyzvala mladých, ktorým patrí budúcnosť, aby nikdy 

nedopustili takú strašnú hrôzu, ktorá sa odohrala v Osvienčime.  

  

 



Po náročnom prvom dni nás čakalo ubytovanie  v hoteli Junior.  

Na druhý deň sme sa vybrali do židovskej štvrte -  Kazimierz, ktorá bola pôvodne 

samostatným mestom. Založil ho kráľ Kazimír Veľký ešte v 14. storočí a  stal sa symbolom 

ľudských útrap, no i vzájomnej tolerancie. Zažil zverstvá nacizmu, stáročia predtým tu však žili 

v zhode židia spolu s kresťanmi. Blízkosť kostolov a synagóg je toho jasným dôkazom. Osobitú 

mestskú štvrť preslávil film Stevena Spielberga - Schindlerov zoznam. Strhujúci príbeh židov 

z Krakova priblížil na pozadí 2. svetovej vojny. Kazimierz je dnes centrom umenia a 

novátorských myšlienok. Každoročne je dejiskom festivalu židovskej kultúry, pravidelne sa tu 

konajú prednášky a rôzne výstavy. Mali sme možnosť nahliadnuť do jednej  synagógy, prezreli 

sme si aj židovský cintorín.  

Naša cesta pokračovala prehliadkou historického centra Krakowa až na hlavné 

námestie. Tam sa nedala prehliadnuť veľkosť a majestátnosť Mariánskeho kostola a s ním 

spojená legenda o udatnom trubačovi. Pozreli sme si  krásy a zaujímavosti hradu Wawel, ktorý 

sa vypína na nábreží Visly. K hradu sa viaže aj legenda o drakovi, ktorý žil  v jaskyni pod 

hradom. Ten pravidelne obedoval miestny dobytok, ovce a nepohrdol ani ľuďmi. Preto sa princ 

Krak, ktorý dal postaviť Wawel a nazval podľa seba mesto, rozhodol, že to musí prestať. Tak 

napchal ovčiu kožu sírou, zapálil a hodil ju drakovi a ten pri pojedaní ovce vybuchol. 

Dodnes, aby sa na túto udalosť nezabudlo, stojí pod hradbami socha draka, ktorá v 

pravidelných intervaloch chrlí oheň. Drak je aj symbolom Krakowa a bol azda na každom 

reklamnom predmete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unavení a vyčerpaní sme sa vrátili vo večerných hodinách do hotela. 

Vyvrcholením našej trojdňovej exkurzie bola prehliadka soľnej bane vo Wieliczke, 

ktorá sa nachádza na zozname UNESCO od r. 1978.  Začína sa zostupom 380 schodov do 

podzemia. Spolu sme v bani prešli 1 000 schodov a boli sme v hĺbke 135 metrov. Baňa je 

hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží. Pre turistov je sprístupnená 3,5 km 

dlhá trasa. Všetko, čo sme v nej  videli, bolo zo soli – steny, sochy, kaplnka, kostolná sieň, 

obrazy, lustre, dokonca aj dlážka, po ktorej sme chodili. Kto neveril, mal dovolené presvedčiť 

sa...Z výkladu našej veľmi šikovnej sprievodkyne Martušky sme sa dozvedeli mnoho o živote 

baníkov a  ťažbe soli, ktorá sa začala v 13. st. a ťažila sa až do roku 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V popoludňajších hodinách sme vyštartovali  na Slovensko,  cestou sme sa zastavili v 

mestečku Zakopané, kde sme minuli posledné úspory na suveníry pre rodičov ako 

poďakovanie, že nám financovali túto exkurziu.  

Vyčerpaní, ale s obrovským batohom zážitkov, nových vedomostí i skúseností do života 

sme sa šťastne vrátili domov. Veríme, že  si ešte dlho uchováme tieto zážitky, dojmy a poznatky 

z danej exkurzie.  Naše poďakovanie patrí aj pani riaditeľke, ktorá nám umožnila  v reálnom 

prostredí oboznámiť sa  s historickými  udalosťami a pamätihodnosťami, ktoré nám  

zostanú dlho v pamäti.                                

Žiaci 8. – 9.ročníka 

  



Škola v prírode 
  

11. 6. 2018 sa naši štvrtáci vybrali na päťdňový pobyt v škole v prírode. 

Tentokrát zamierili do Stebníckej Huty, kde boli obklopení krásnou prírodou 

a zvieratami. Svoje zážitky opísali takto:  

 

Celý týždeň nám bolo super, aj jedlo, aj túry. Najviac sa nám páčila streda, pretože 

vtedy sme išli na túru do Poľska. Síce bola dlhá, ale veľmi pekná. V Poľsku bolo 

super a mohli sme si kúpiť zaujímavé veci.  

Bebe, Dori, Lala 

V škole prírode sa nám najviac páčil výlet do Bardejova a tiež túra do Poľska. 

Mali sme plno aktivít, napríklad jazdu na koni, plávanie, maškarný ples, plaveckú 

súťaž. Niekedy pršalo, ale vždy nám pani učiteľky vymysleli nejaký super 

náhradný program. 

Lili, Katka 

Mne sa páčilo všetko a bol som veľmi smutný, keď sme už mali ísť domov. 

Najviac sa mi páčila plavecká súťaž a izba baví izbu. Ďakujeme za super zážitok. 

Daniel 

Najviac sa nám páčil bazén. Aj výlety patria medzi naše obľúbené zážitky, hlavne, 

keď sme zmokli . Túra do Poľska bola celkom náročná, ale vynikajúca. Ráno 

sa nám veľmi nechcelo cvičiť, ale vždy sme sa premohli. 

Vivi, Vanda 

Najviac sa nám páčil pes Rudko s andulkou a s inými zvieratkami. Dúfame, že sa 

tu vrátime aj nabudúce.  

 

Najviac sa mi páčil skanzen v Bardejove, ale super bol aj výlet do Poľska. Slnečný 

Majer je super hotel, kde je aj bazén. Veľmi dobre tu varia. 

Dominik 

Hotel bol skvelý. Som rád, že sme videli skanzen. Izba bola pohodlná. Páčili sa 

nám aj výrobky, ktoré sme robili s pani učiteľkou Beržiovou.  

 

 



Nám sa páčilo všetko, ale najviac túra do Poľska. Kúpali sme sa, súťažili vo vode, 

jazdili na koňoch. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám, bolo super ♥♥♥  

Šimon, Dávid  

Najviac sa mi páčila dlhá túra do Poľska a skanzen. Každý večer sme sa mohli 

kúpať v bazéne. Mali sme plno rôznych aktivít. Ďakujeme.  

Alex  

 

 

  



Rozlúčka so šlabikárom  
 

V dňoch 8.6., 11.6. a 13.6. zažili naši prváci netradičné 

popoludnia. Rozlúčili sa so svojimi Šlabikármi, vložili ich do obálok 

s ďalšími prváckymi „cennosťami“ a do konca štvrtého ročníka budú 

oddychovať v sklade učebníc.  

 Čas neuveriteľne letí 

a ani sa to nezdá, ale onedlho 

uplynie 10 mesiacov od 

začiatku školského roka. 

V septembri, keď naši prváci, 

prekročili prahy svojich tried, 

našli na laviciach nové 

pomôcky a medzi nimi aj 

Šlabikár. Teraz v júni sa so  Šlabikárom rozlúčili, lebo Šlabikár je 

učebnica, s ktorou sa už nestretnú a jeho zvládnutie znamená dôležitú 

vec. A to tú, že už vedia čítať. Čítanie ich bude sprevádzať celý život 

a prváci sa jeho zvládnutím zaradili do veľkej skupiny gramotných 

ľudí. Čítanie a celý prvý ročník je veľkým krokom do budúcna. 

Prvákov čaká ešte dlhá cesta, musia ešte veľa pracovať, veľa sa naučiť. 

Čo je však dôležité, prvú vec splnili. Naučili sa čítať a ich rodičia 

i učitelia ich radi budú na ceste za vedomosťami sprevádzať. 

 Rodičom poďakovali prváci programom, ktorý bol v každej triede 

trochu iný, ale všade sa v ňom recitovalo, spievalo, tancovalo a hralo 

na hudobných nástrojoch. No a odmenení boli aj prváci. V triedach ich 

čakalo pohostenie plné sladkých i slaných dobrôt. 

 

 



So SLOVNAFTOM do divadla  
 

Projekt So SLOVNAFTOM do divadla je určený žiakom I. 

stupňa z takých miest a dedín, v ktorých nesídli divadlo. A vďaka nemu 

sa aj žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka dňa 13.6.2018 zúčastnili 

výchovného koncertu pod názvom Peter a vlak v Štátnom divadle 

v Košiciach.  

Peter a vlk je hudobná rozprávka Sergeja Prokofieva. Orchester 

Štátneho divadla v Košiciach predstavil toto hudobné dielo netradične, 

a to tak, že do hudobnej produkcie zasahuje slovo moderátora. V našom 

prípade to bol Martin Vanek známy z detskej televíznej relácie Kakao. 

Moderátor svojimi vstupmi ozrejmil jednoduché fungovanie orchestra, 

prácu s motívmi a predstavil základné hudobné nástroje v orchestri 

i prácu dirigenta. Interaktívne komunikoval s deťmi-divákmi, ktorí sa 

zapájali do vytvárania samotného deja rozprávky a poniektorí sa 

predstavili aj na javisku.  

Vďaka projektu So SLOVNAFTOM do divadla tak spoznali 

naši žiaci ďalší druh umenia, koncert symfonického orchestra 

umocnený veľkolepým prostredím takého stánku umenia, akým 

košické divadlo bez pochýb je. 

 

 

 
 



Naše talenty 
 

Nebeský policajt 

Sú štyri hodiny ráno a mne drnčí telefón na celú 

miestnosť. „Haló?“ ozval som sa ospalo.  

„Poštové nebo? Pomoc! Nehoda! Rýchlo!“ kričal 

ktosi v telefóne.  

„Čo prosím?“ opýtal som sa, no nikto neodpovedal.  

Rozmýšľam, aký je dnes vlastne  deň. Pozriem do 

kalendára. Pondelok. Veď je to jasné! V pondelok je 

v poštovom nebi vždy veľmi rušno. Oprášil som si krídla 

a vzlietol som.  

V poštovom nebi je mnoho uličiek. Ulička s peknými listami, uličky s prosebnými 

listami, uličky s balíkmi, no aj uličky s rozhnevanými listami. „Kam mám vlastne letieť?“ 

mrmlal som si popod nos. Inštrukcie v telefóne totiž neboli celkom jasné.  

Zrazu som začul krik v balíkových uličkách. Rýchlo som tam vletel. Na zemi ležali  

balíky a okolo nich poskakovali  hromžiaci pracovníci. V tej trme-vrme som zbadal Geralda, 

veľmi usilovného poštára. Ležal na zemi a vykrikoval: „Hlúpi opravári, nič nevedia opraviť!“ 

Pomohol som mu vstať a opýtal som sa, čo sa tu vlastne stalo.  

„Zase sa pokazil balíkovač austrálskych balíkov! Skrutka by to už naozaj mohol 

opraviť! Jeden balíček príliš nadskočil, zatlačil zrýchľovač a ten sa zasekol. Teraz nevieme, kde 

nám hlava stojí! Skrutka je však na dovolenke a ostatní opravári nestíhajú.“  

„Áááááá!“ zakričala pani Lesklá, keď jej obrovský balík spadol na nohu. Nevydržal som 

to a skúsil som sám zastaviť balíkovač. Jeden balík mi však vyrazil dych, keď mi plnou 

rýchlosťou vrazil do hrudníka. Druhý, o niečo menší, si to namieril do mojich krídel, ďalší 

schytala moja tvár. Padol som k zemi. Hučalo mi v ušiach. Cítil som bolesť v nohe. Hukot 

prestal. Otvoril som oči a nado mnou stál Skrutka. Usmieval sa a v ruke držal kábel so zástrčkou 

od balíkovača. „Stačilo toto!“ povedal a odletel preč. 

Ani neviem, kedy som zaspal, no zobudil som sa na hlasné pípnutie môjho ajfónu.  Jedna 

smska. Druhá. Tretia. Čo sa to deje? Rozmýšľam. Ani neviem, ako sa mi vyplo zvonenie. Ten 

úder do hlavy bol asi silnejší, než som predpokladal. Čítam a neverím vlastným očiam. Jedna 

katastrofa za druhou. Dnes to bude zase perný deň. Odlietam. Moje nebeské poslanie volá. Ja 

sa však nesťažujem. Nie každý je zrodený na takúto zodpovednú prácu, prácu nebeského 

policajta. 

Petra Hirková, 6. C 

 



 

Tvoja cesta k nám  

 

V skalách si sa zrodila,     Pramienok    

krajinu si spoznala. 

V potôčku si žblnkoceš,     Potôčik 

všetkým radosť zanesieš. 

Tečieš si po krajine, 

nikto smädný nebude. 

Keď si v mori oddýchneš,     Vyparovanie 

za slniečkom sa vyberieš.  

Znova padáš k našej zemi,     Kolobeh vody 

za dobrodružstvom opäť letíš. 

Vo vodárňach ťa vyliečia,     Vodáreň 

ku domčekom vypustia. 

Keď sme smädní, vždy si tu, 

smäd uhasíš za chvíľku. 

Keď nás bolí hlavička,     Smäd 

vylieči nás vodička.  

Skús zablúdiť k takým deťom,    Liek 

ktoré veľmi trpia smädom. 

Ďakujeme pánu Bohu,     Prosba 

za pitnú a zdravú vodu. 

Pitná voda, buď tu stále,      Ďakovanie 

my ťa veľmi radi máme, 

a zároveň ďakujeme, 

že smädom nikdy netrpíme.  

 

Kolektív 2.C triedy 

 



Škola hrou 
 

Tajnička 

        

     

      

     

       

  

     

       

      

     

  

1. Trpaslík inak     

2. Ranný nápoj 

3. Človek bez práv v minulosti  

4. Okrúhla vec, s ktorou sa hrajú deti 

5. Rádio bez nej nemá signál 

6. Palác inak 

7. Miesto, kde rybári chytajú ryby 

8. Pevnina, ktorá je v oceáne 

9. Vec, ktorou rybári chytajú ryby  

Nikola Rakacká, 6. C  



 Osemsmerovka  

Zazvonil zvonec a ................................... (13 písmen).  

G  K D H O D Á S E V O L S  

E Š  A K I S E R K Ý V O P L  

O  M B  N K L U P A K P O O  

G A I L  I T   Y B Ó R A V 

R P N  L  H Á B O D A K E 

A A E J N O E A T H A V I N 

F O T V A K H  K O F A T Č 

I L A O C E R U Z K A H A I 

A D K O U A N A Á T R U M N 

O I I A M I D O M Í G B A A 

B Ž Z B I E K U E V  A R K 

A U Y Y I B E  N A M U G Ô  

L R F R O S R M Á R Ch C  Š 

A K T O V K A E R P R Á C A 

 

slovenčina, aktovka, práca, geografia, ceruzka, guma, slovesá, lupa, 

výkres, mapa, kružidlo, trieda, fyzika, gramatika, pravítko, huba, 

oprava, hod, diktát, kabinet, chrám, obal, zámená, óda, graf, bod, 

boh, ryba, uhol, vak, pre, erb, kôš, kniha, os, nuda, mi, ok, um, vo, 

na, po 

Viktória Schweigerová, 6. C      



Zloženie redakčnej rady  
 

Prvé číslo časopisu Časák pre Vás pripravila redakčná rada v tomto zložení: 

 

Šéfredaktor:  G. Rakacká, VI. C 

 

Redaktori:  V. Ficsórová, VI. C 

   P. Hirková, VI. C 

   N. Rakacká, VI. C 

   A. Hanigovská, VI. C 

   L. Baloghová, VI. C 

   P. Kališová, VI. C 

   V. Schweigerová, VI. C 

   Ch. Ščavnická, VI. C 

   V. Bugárová, V. B 

   M. Oravec, VII. B 

     

 

Zodpovední pedagógovia:  Mgr. K. Strýčková 

     Mgr. M. Lovászová 

     Ing. S. Spišáková 

     PaedDr. J. Ločová 

 



   


