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LETNÉ PRÁZDNINY U NÁS           

A VO SVETE  

Vedeli ste, aké dlhé prázdniny majú školáci v iných 
krajinách? My sme to zistili, tak čítajte.  
 

 Slovensko: 9 týždňov,  

 Rakúsko: 9 týždňov,  

 Česká republika: 9 týždňov,  

 Maďarsko: 11 týždňov, 

 Poľsko: 10 týždňov, 

 Nemecko: 6 týždňov, 

 Anglicko: 6 týždňov,  

 Francúzsko: 9 týždňov 

 Taliansko: 12 – 13 týždňov,  

 Portugalsko: 10 – 12 týždňov, 

 Švédsko: 10 týždňov,  

 Fínsko: 10 – 11 týždňov,  

 Bulharsko: 1. ročník 116 dní 

 2. – 4. ročník 108 dní a    

 5. – 8. ročník 93 dní. 
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Školský rok 2017-18     

Koniec školského roka  
Počujeme aj pociťujeme zo všetkých strán. 
Veľa z nás už začalo premýšľať o tom, čo 
bude, keď sa brána školy zavrie a my si 
budeme môcť užiť zaslúžené prázdniny. Ale 
skôr, ako sa to celé začne, mali by sme 
zhodnotiť, aký bol pre nás tento školský  
rok.  
Udialo sa toho veľa, každý z nás má 
vlastné zážitky a prežil na škole svoj 
príbeh. 
Prváci sa za ten rok oťukali, vyrástli aj 
zmúdreli, zistili ako to v našej škole chodí, 
deviataci poslednýkrát zatvoria za sebou 
dvere na tejto budove. A my ostatní 
budeme pokračovať v našej práci ďalej. 
Počas školského roka sa uskutočnilo 
mnoho zaujímavých akcií, opäť sme 
bodovali v rôznych súťažiach, vďaka čomu 
sme zviditeľnili našu školu v dobrom svetle.  
Všetkým želáme, aby sa školský rok skončil 
tak, aby ste neboli len vy spokojní sami so 
sebou, ale aby boli spokojní aj Vaši rodičia 
a učitelia.  
Prajeme Vám, aby ste si počas prázdnin 
príjemne oddýchli a do nového školského 
roka načerpali veľa nových síl.  
    Redakčná rada 
       

    Redakčná rada 



 

NÁŠ ČASOPIS sa v Perohryze 2018 

v Košiciach 

prehrýzol  

k Čestnému 

uznaniu 

 

Perohryz je súťaž pre školské časopisy Prešovského 

a Košického kraja.  

Cieľom súťaže Perohryz bolo rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných 

škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského 

života. Náš časopis bol ocenený Čestným uznaním spomedzi 34 časopisov. 

Časopisy hodnotili aj vysokoškolskí pedagógovia - Lenka Regrutová, ktorá sa 

zaoberá výskumom mediálnych obsahov určených pre detského percipienta, 

a Jozef Mergeš, ktorý sa venuje športovému jazyku v médiách a pedagogicky 

vedie študentský internetový časopis. 

 

Náš úspech nás potešil 

a povzbudil do ďalšej práce pri tvorbe časopisu. 

 
 
 
 

 
 

 
Šašo na hrade 

Na hrade bol šašo, 
volali ho Jašo. 

Šašo Jašo nezbedník, 
zjedol celý obedík. 

Teraz je tučný 
a na hrade dosť hlučný. 

Chce to vrátiť do normálu, 
aby nemal plácu malú. 

Poučil sa šašo,  
volajú ho Rišo. 

Na konci bol zvonec, 
mojej básne je už koniec. 

                    Patrícia Hnatová 

 
Hrad snov 

   V ďalekej krajine žila princezná, ktorá sa volala Dory. Mala veľmi krásne sny. Raz sa 
stalo, že jej začal závidieť sny čarodejník menom Aladin, ktorý prišiel navštíviť jej 
kráľovstvo. A princezná? Tá bola v záhrade. Keď tu zrazu, zjavil sa hneď pred ňou. Ona 
sa tak zľakla, že až omdlela. Aladin jej nasadil na prst prsteň, aby snívala už len o ňom. 
Keď sa prebudila, prsteň sa jej páčil. Od toho dňa mala princezná sny o zlom 
čarodejníkovi. Pomáhali jej radcovia, služobnice, ba aj mudrci z iných krajín. Dory bola 
nešťastná a čoraz smutnejšia. Verná slúžka princeznej prezradila, že videla ako jej 
nastrkuje prsteň čarodejník Aladin. Rozhlásili po celom kráľovstve, aby ho začali 
hľadať. Hľadali, hľadali a keď ho našli, zistili, že čarodejník je nešťastný princ. Dory sa 
nakoniec doňho zamilovala. A kráľovstvo chystalo veľkú svadbu. Aladin a Dory sú 
šťastní aj dnes.                                               Dorotka Mlaková  

                                       
  Strašidlo 

  Prial by som si byť hradným strašidlom. Strašil by som v hradných 
komnatách. Kráľa a jeho radcov, by som každú noc naháňal po hrade. 
Poddaným a sluhom by som pomáhal vracať dane a dukáty. Bohatých by 
som strašil a chudobným by som pomáhal. Bu, bu, bu. 
                                                    Michal Fröhlich



 

Tak ako každý rok aj tento rok sa konala škola 

v prírode v období 21.5.- 25.5. 

2018 v krásnom a odľahlom 

prostredí  Nízkych Tatier 

v penzióne Hradisko. 

 

Školu v prírode sme absolvovali 

skoro celá trieda s triednou 

učiteľkou a s pánom učiteľom 

Soleckým. Okrem nich tam boli 

aj animátorky, ktoré nám po celý deň robili program 

a zdravotníčka, ktorá sa nám postarala o kliešte 
a iné... 

Prvý deň, keď sme tam prišli tak sme sa ubytovali, 

vybalili sa a mali sme voľný deň. Spoznávali sme 

penzión a jeho okolie. Na druhý deň ako sme vstali, 

najedli sme sa a vyrazili na výlet za zvieratkami na 

farmu. Videli sme tam: kozy, barany, prasiatka, koňa, 

ale mne sa najviac páčil pes LUSY. Na ďalší deň, po 

raňajkách sme mali rozcvičku a potom sme hrali 

futbal s deviatakmi. Večer sme so spolužiakmi robili 

saltá a bola to veľká zábava. Neskôr večer sme mali 

diskotéku a tancovali sme aj s dievčatami. Do postele 

sme si ľahli veľmi unavení ako kone. Štvrtý deň sme 

po rozcvičke išli do lesa  spoznávať prírodu. Za celý 
deň sme sa veľa naučili o rastlinách a zvieratkách.  

Najlepšie bolo, keď sme stavali bunker. Večer, keď sme 

išli spať, nás pán učiteľ strašil s maskou na tvári a my 

sme sa hrozne báli. V piatkové ráno, keď sme vstávali 

s pocitom, že dnes ideme domov, sme boli trošku 
smutní, ale aj šťastní, že uvidíme rodičov. 

V škole v prírode sme si užívali pekné chvíľky so 

spolužiakmi  a veľa sme sa naučili o prírode, 

rastlinách, zvieratkách a spoznali svojich 

učiteľov trochu inak. 

Marek Vančík 4.A 

KEĎ SA POVIE KOMIKS 

V minulom vydaní časopisu Očko sme 

vás oboznámili 

s tvorbou komiksov.  

Viktória Repková, 4.A  

si vyskúšala ich 

kreslenie a svojím 

komiksovým príbehom 

získala v krajskej súťaží Moje nie zlu 

Čestné uznanie. Blahoželáme!!!  



 

 
Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa  

oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa 

zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a 

v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od 

roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej 

konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of  

Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii 

zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala 

chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi 

sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich 

krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň 

poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, 

prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na 

svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. V tento 

deň je zvykom, že sa na školách neskúša. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou chceme poďakovať 
za skvelú prípravu p. uč. Soleckému, našim dobrovoľníkom 

–  

deviatakom, ktorí sa výborne zhostili svojich úloh počas 

celého dňa a samozrejme aj ostatným učiteľom . 

 Nikto z nás nepochybuje, že to bol deň plný zážitkov, 

zábavy a dobrej nálady.  

Už teraz sa tešíme na oslavy MDD o rok ☺ 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nielen slovami, ale predovšetkým 

činmi sme si pripomenuli 

medzinárodne známy a svetom 

uznávaný Deň Zeme aj v našej 

škole.  

Žiaci II. stupňa tvorili ekoplagáty  

hovoriace o nezodpovednom 

prístupe človeka k našej zemi, no 

poskytli v nich i možnosti riešenia 

tohto globálneho problému. 

 Súčasťou programu tohto dňa boli tiež vyučovacie hodiny 

zamerané na oblasti enviromentálnej výchovy, upratovanie a 

skrášľovanie okolia školy našimi žiakmi. Menší školáci 

vytvárali zaujímavé výtvarné práce našej prírody.  

Vďaka týmto každoročným aktivitám, zameraným na 

ekologické správanie a 

ochranu životného 

prostredia, sa tak 

nepochybne  

podporuje u žiakov 

potreba 

ekologického 

správania a ochrany 

životného 

prostredia.  

 

 

 

 

Ekoplagáty 

na dverách tried 

 

 

 

 

Autor: Mária 

 



V apríli sa  konala v našej škole a 

obci verejnoprospešná zbierka  

Ligy proti rakovine.  

Do tejto zbierky sa zapojila aj naša 

škola v zastúpení žiakov 9. ročníka  

s pani učiteľkou Sikorjakovou. 

Za každý finančný príspevok 

dobrovoľníci pripínali tradičný žltý 

          narcis.  

Našej škole sa podarilo v obci vyzbierať spolu  

  338,08 eur. ĎAKUJEME. 
Uvedená suma bola 

poukázaná na účet nadácie 

Ligy proti rakovine. 

 
Ďakujeme 
  

Zberom starého papiera,  14501,4 kg, 

 sme zachránili 195 stromov. 

Získané peniaze sa venovali aj rodine Tarasovičovej na operáciu 

malého Paľka. 

 

 

 

 

 

 



 

V netradičnom štýle sme oslavovali spolu s našimi mamkami ich sviatok. 

My sme sa venovali im a oni strávili chvíle s nami pri maľovaní portrétov, 

zdobení a ochutnávke mufiniek a posedení pri čaji alebo kávičke. Zasúťažili si 

vo vedomostnej súťaži 3 proti 3. Pozreli si divadelné vystúpenie, mohli sme 

spoločne vyrobiť  darček, alebo pripraviť pre mamky pohostenie 

/jednohubky s cesnakovou nátierkou./ ĎAKUJEME za krásne chvíle spolu 

s vami, naše milé mamy. 

 Autor: Miriama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše  tety upratovačky  

Meno upratovačky  

Na lekárskej fakulte  istej prestížnej univerzity dal profesor anatómie  

všetkým študentom záverečný test. Jeden zo študentov si podrobne 

naštudoval detaily, preto rýchlo odpovedal na všetky otázky.  Len na 

poslednú nepoznal odpoveď. Posledná otázka znela: ,,Ako sa volá pani 

upratovačka krstným menom?“ Študent išiel odovzdať test s poslednou 

neodpovedanou otázkou a opýtal sa profesora , či aj táto otázka  ovplyvní  

výslednú známku? ,,Samozrejme,“  zvolal profesor. Vo svojej kariére  sa 

stretneš  s mnohými ľuďmi. Všetci sú dôležití. Zaslúžia si vašu pozornosť, hoci 

len úsmevom alebo jednoduchým pozdravom. Na túto lekciu študent nikdy 

nezabudol a dnes vie, že upratovačka sa volá 

Mariana. 

     Viete, ako sa volajú naše pani upratovačky ?                                                                                                                                      

 

Pani upratovačka  Eva Fedorková   

 Ako dlho pracujete na našej škole?                                                                                                                                            

Od roku 1979 (28 rokov). 

 Je to zaujímavá práca?                                                                                                                                                                                   

Nie je, ale robím ju rada. 

  Sme naozaj takí neporiadníci?                                                                                                                                                                        

Niekedy, ale boli tu aj horší.          

 Kedy máte najviac práce?                                                                                                                                                                                                                    

Cez sanitárne dni, cez veľké prázdniny a cez veľké upratovanie.  

Práce sa tu nájde dosť každý deň.                                                                                                     

 Čo by ste odkázali našim žiakom?                                                                                                                                                                                                                  

Aby sa naši žiaci vzdelávali, aby Slovensko nezaniklo, aby sa nedali 

ovplyvniť zlom.    

                                                                                                                                                                      

 

Pani upratovačka Alena Kyšelová  

 Koľko rokov 

upratujete našu 

školu?                                                                                                    

4 roky.   

 Ktorá trieda je 

najneporiadnejšia?                                                                                         

Hociktorá. Každý 

deň iná.  

 Baví vás táto práca?                                                                                                              

„Veľmi“ :D    

 Čo by ste odkázali 

našim žiakom?                                                                                        

Aby boli čistotnejší. 

Milí spolužiaci, mená našich upratovačiek poznáte, tak ich nezabudnite 

slušne pozdraviť a zobrať si ich slová k srdcu. Buďte čistotnejšííííí. 

   Za rozhovor ďakuje LEA 

 

Pani učiteľka sa pýta žiačky:  

- Koľko ročných období poznáš, Marienka?  

Dievčatko chvíľu premýšľa, a potom odpovie: 

- Prosím, päť: jar, leto, jeseň, zima a prázdniny! 

 

 

 

 Učiteľka napomína žiakov: 

- Prosím vás, a nehláste sa, keď nič neviete. Nie sme predsa v parlamente. 

 

 

Tešme sa, veď začínajú prázdniny... 

 



 

DIVADELNÉ  PREDSTAVENIE 

 

Literárno-dramatický krúžok si pre nás 

vždy pripraví pekné predstavenie. Pod 

vedením pani učiteľky Urdovej, jeho 

členovia celý rok pracovali, 

zdokonaľovali svoje herecké a spevácke 

schopnosti. Vyvrcholením činnosti 

krúžku bolo vystúpenie pre žiakov našej 

školy, ale aj pre najmenších v materskej 

škôlke. Zábavné a poučné bábkovo-

herecké rozprávky sa nám veľmi páčili. 

Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok. 

 

Pripravila: Alica Jozefíková 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



Babka a dedko čítajú s nami 

 
V posledný májový týždeň sa v triede 2.B konala besiedka, na ktorú si 
žiaci 2.B pozvali svoje babky a dedkov. Téma besiedky znela „Moje 
detstvo“. Druháčikovia si na hodine slovenčiny pripravili zaujímavé 
otázky, ktoré sa týkali ich detstva. Zaujímalo ich, ako sa učili, aké 
knihy čítali a ako trávili svoj voľný čas, keď boli oni malí. Otázok bolo 
veľmi veľa a starí rodičia si s láskou zaspomínali na svoju mladosť 
a odpovedali na tieto otázky.  Prečítajte si najzaujímavejšie z nich: 
Kde ste chodili do školy a ako ste sa učili?  
Babka K. Fedorka:  „Do školy som chodila v Plavnici, druháčkou som 
bola pred 50-timi rokmi a táto škola ešte nestála. Škola bola 
v budove, kde je dnes cukráreň Vanilla, Pošta a kvetinárstvo 
Katarínka. V triede nás bolo veľmi veľa, myslím okolo 35-40 žiakov. 
Kúrili sme si sami do kachľových pecí. Podlaha bola z drevených 
dosák a celá čierna, natretá akousi čiernou olejovou farbou, takže 
sme sa neprezúvali. Nemali sme telocvičňu, cvičili sme vonku.“ 
Babka B. Sopkovej: „ Ja som chodila do školy v Údole. Všetky 
predmety, okrem slovenčiny,  sme mali v ukrajinskom jazyku. Bola to 
národnostná škola. V škole bolo vtedy veľa detí. Postupne detí 
ubúdali a dnes už škola neexistuje, čo je škoda.“  
Mali ste vtedy interaktívnu tabuľu a počítače? 
Viacerí (s úsmevom): „ Nie, vtedy sme ešte nemali ani tušenia, že také 
niečo raz bude existovať. Dnes Vám, deti, závidíme, že máte možnosť 
používať takéto super pomôcky.“ 
Dostali ste niekedy päťku? 
Dedko Z. Ridillovej : „Samozrejme! Niekedy z písomky, či odpovede, 
ale aj za domácu úlohu... Kto nemal päťku, nebol žiak!  
Dostávali ste aj nejaké tresty? 
Dedko B. Sopkovej: „Áno, keď sme si to zaslúžili, tak bol trest, aj bitka. 
Keď sme niečo nevedeli, alebo sme vystrájali, dostávali sme od učiteľa 
s paličkou po prstoch a podobne. Doma sme sa potom báli priznať, 
lebo potom by sme doma dostali druhýkrát... 
Viacerí (so súhlasom): „Tresty sa dávali aj za nesplnené domáce úlohy 
a to aj formou písomného trestu - museli sme niečo prepísať aj 100-
krát alebo aj viackrát. Potom sme si to už pamätali. 
Aké ste mali hračky? S čím ste sa ako deti hrávali? 
Viaceré babky a dedkovia: „ Hračky boli rôzne, chlapci mali väčšinou 
drevené vláčiky, autíčka, vozíky, koníkov a pod., ktoré im vystrúhal 
z dreva ich otec, alebo dedko. Dievčatá mali bábiky z handričiek, tiež 

ušité doma, ručne. Neskôr už boli aj prvé obchody s hračkami, ale 
nebol taký výber a také množstvo, aké je v obchodoch dnes. 
Radi ste chodili do školy? 
Viacerí: „Samozrejme! Do školy sme sa veľmi tešili, chceli sme sa veľa 
naučiť a tiež sme tam mali kamarátov. Chodiť do školy nebolo totiž 
vždy samozrejmosťou, v minulosti mali rodiny gazdovstvá a deti 
museli doma pomáhať  a pracovať od útleho veku. Najmenší pásli 
husi, starší kravy a tí tiež chodili hrabať seno, kopať na roľu... Do 
školy preto v lete nechodili. Učiť sa mohli iba v zime. Keďže v zime 
boli kratšie dni a skoro tma, často sa učili a písali domáce úlohy pri 
sviečkach, či petrolejke. Elektrina ešte nebola, takže nevedeli, čo je 
rádio, TV, či počítač, internet. Napriek tomu do školy chodili radi 
a boli hladní po vedomostiach. Dnešné deti majú všetko a nič si 
nevážia. Je to niekedy smutné.“ 

Chceli by ste 
chodiť do našej 
školy?  
Väčšina: „Áno, 
deti, závidíme 
Vám, že máte 
takúto krásnu 
školu, učebnice, 
pomôcky... to sme 
my ako deti 
nemali! Veľmi 
radi by sme sa 
vrátili späť do 
školy!“ 
 

Aké knihy ste čítali? Poznáte knihu Danka a Janka? 
Všetci: „Kníh bolo málo a boli sme radi, keď sa nám do rúk nejaká 
dostala. Takže sme si ju potom radi prečítali. Danku a Janku 
poznáme a čítali sme ju, je to asi najznámejšia kniha pre deti.“ 
Po interview nasledovalo spoločné čítanie knihy Danka a Janka. Bolo 
zaujímavé sledovať, ako sa druháčikovia snažia čo najlepšie prečítať 
rozprávky svojim starým rodičom. Taktiež bolo zaujímavé počúvať, ako 
starí rodičia čítajú svojim vnúčatám. Niektorí možno po dlhých rokoch 
vzali knihu Danka a Janka opäť do rúk a zahĺbili sa do čítania 
rozprávočiek. 
   Autor: Mgr. Emília Vyparinová 



 

 

 

 

TV LUX oslavovala 10. výročie svojho vzniku. 

Relácia  Klbko  si pre najmenších divákov  pripravilo 

súťaž. Z množstva prác z celého Slovenska prvé 

miesto  vyhrala 1.A trieda pod vedením p. uč. H. 

Fro ̈hlichovej. Okrem cien, ktoré im boli odovzdané 

v štúdiu TV LUX v Bratislave získali aj možnosť 

priameho prenosu sv. omše z farnosti. Slávnostnú 

omšu celebroval vdp. Juraj Drobný.  

B L A H O Ž E L Á M E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pripravili sme si pre vás prvý tip na spoznávanie krás nášho okresu. 

Každý, kto vchádza do mesta Stará Ľubovňa vidí dominantu – hrad. 

Ruku na srdce, koľkí z vás si urobili výlet, alebo kvôli spoznávaniu  

histórie hrad  navštívili? 

Počas prázdnin máte jedinečnú možnosť to urobiť.  

Každoročne sa v priestoroch hradu hrajú  divadelné rozprávky. 

Tohtoročnú rozprávku s pesničkami Dlhý, Široký a Bystrozraký si 

môžete pozrieť od 16. 7. do 22.7. 2018. Neváhajte. Neseďte pri 

počítači, ale spoznávajte vaše okolie. 

Naši  druháci z ŠKD o hrade vytvorili video s pesničkou.  

V súťaži Ten hrad, čo na kopci stojí získali 2. miesto. 

Štvrtáčky Simona Sopková a Nikoletta Ševčíková hrad 

zachytili s fotoaparátom, a získali 1. miesto 

Napísať o hrade báseň a vyhrať druhé miesto, tak to sa 

podarilo Michalovi Fröhlichovi a Filipovi Jozefíkovi z 2.A 

triedy. 

Cenu za tretie miesto si odniesla  Dorotka Mlaková z 2.A 

triedy. 

 

    BLAHOŽELÁME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO: Simonka 

    

       

 a Nikoletta, 4.A  



Letné typy na knihy 
Ponúkame vám  knihy, ktoré vám spríjemnia voľné chvíle cez 

prázdniny. 

1. Na vine sú hviezdy 

2. Naša mama je bosorka 

3. Harry Potter 

4. Grázlik Gabo 

5. Prekliaty princ 

6. Za všetko (ne)môže Štúr 

7. Najhoršie deti na svete 1, 2 

8. Môj brat je superhrdina 

9. Len nie desaťročná 

Kúzelníkov slon 
  Začítajte sa do ďalšieho 

magického príbehu obľúbenej 

autorky Kate DiCamillo. Keď sa na 

trhovom námestí v meste Balteza 

náhle objaví červený stan veštice, 

Peter vie, akú otázku jej položí: 

Žije jeho sestra? A ak áno, ako ju 

nájde? Záhadná odpoveď veštice 

(Slon! Slon ťa k nej zavedie!) 

spustí reťaz pozoruhodných, 

ťažko uveriteľných udalostí a  

Petra čakajú stretnutia s rozličnými takmer rozprávkovými 

postavami. A napokon sa presvedčí, že pravda sa ustavične 

mení. Čo bola pravda na začiatku, nie je pravda na konci.     

Pútavá klasická rozprávka s výstižnými snovými ilustráciami 

výtvarníčky Yoko Tanaka. 

 

Hnusná teta Berta 
Ďalšia kniha  Davida Walliamsa je príbehom malej Stely. 

Jedného dňa sa zobudí a zistí, že prišla o rodičov a jej teta 

Berta ju chce pripraviť o 

celý majetok. Rozhodne sa 

bojovať. Nemá to ľahké - 

jej protivníkom nie je len 

teta, ale aj jej sova 

Wagner. Nájde sa však 

ktosi, kto jej pomôže. Kto 

to je zistíte, ak si 

prečítate túto veselú 

knihu... 

Príjemné prázdninové 

čítanie vám prajú 

   

 Michaela Kyšelová 5.A a Radka Rybovičová 5.B 

 

 
 



 

V krajskom kole Hviezdoslavov Kubín si krásne 3. miesto vyrecitovala Katka 

Chmeliarová. Blahoželáme 

Dúha 2018 

Výtvarnou prácou si vymaľoval 2. 

miesto Oliver Solecký, 2.B. 

V literárnej časti si prvenstvo 

odniesla Simona Hetešová a Čestné 

uznanie potešilo Vanesu 

Knapikovú.  
Šimon Pjaták sa stal Úspešným riešiteľom v krajskom kole 

dejepisnej olympiády a Úspešný riešiteľ v okresnom kole 

biologickej olympiády. Blahoželáme. 

Spievajže si, spievaj – v krajskom kole získala K. Lešková 

a S. Karaffová strieborné pásmo. 

Futbal CUP. Malý futbal  žiačok pozná víťazov. Naše 

družstvo obsadilo pekné druhé miesto. 

Prváci  svojimi výtvarnými prácami získali 1. miesto 

v súťaži Pre Klbko - TV LUX. Blahoželáme. 

Potešili nás aj žiaci z hokejovej prípravky. 

Na turnaji Tipsport  hokejová prípravka - 

región Stará Ľubovňa, ktorý sa konal 

v Novej Ľubovni, získalo naše družstvo 3. 

miesto. 

V celoslovenskej literárnej súťaži začínajúcich autorov 

Odkaz Karolíny Brüstleovej získala 2. miesto D. 

Adamovičová, 5. roč. a J. Platková, 9.A pekné 3. miesto. 

Z II. ročníka  súťaže pre mladé talenty, Literárne Košice 

Jána Štavnického získala Lenka Kyšeľová z 5. roč. krásne 2. 

miesto. 

Literárny Kežmarok 

Svojou literárnou tvorbou získali Simona Hetešová 3. 

miesto a Julka Platková Čestné uznanie. 

Florbal - v okresnom kole našu školu reprezentovalo 

družstvo chlapcov a získalo 

pekné 2. miesto.  

Maľujeme s Primalexom 

bola téma pre výtvarné 

práce. Ocenená práca Nelky 

Chovancovej z 2.A triedy 

nás všetkých potešila. 

Blahoželáme. 

Druháčky Zuzka Ridillová 2.B, získala 1. miesto. 2. miesto 

potešilo Tamaru Malastovú z 2.B a Nelku Murckovú 2.B 

v medzinárodnej  výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávky 

v modernom šate. 

 



DEVIATACI 
Už je to tu... Odchádzame... Deväť rokov na tejto škole. Boli 

to roky plné učenia-(mučenia), skúšania, ale i zábavy. Sme 

radi, že sme mohli byť na tejto škole, že sme mohli byť 

súčasťou tejto rodiny. 

MY sme trieda, ktorá vedela urobiť množstvo problémov, ale 

ak bolo treba pomôcť, všetci sme ťahali za jeden povraz... 

Každý z nás vie, že ani hádok nebolo málo, keď sme 

maličkosti riešili. Ale my sme tí dokonalí, ktorí urobili 

„NAJLEPŠÍ PLES“ a „PECKOVÚ ROZLÚČKU“... 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pri nás stáli, ktorí nám 

pomáhali... Ďakujeme nášmu triednemu, že to s nami 

vydržal a nikdy sa nevzdal... Ukázali sme, že máme 

talent a pred ničím sa len tak nezastavíme... 

 

...DÚFAME, ŽE NA NÁS TAK SKORO NEZABUDNETE, 

PRETOŽE NA NÁS SA JEDNODUCHO NEDÁ ZABUDNÚŤ 

VAŠI DEVIATACI 
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LETNÉ NÁPOJE 

 

  Citronáda:                                    Postup: Do džbánu si nalejeme                                                                              

Citrónová šťava                              citrónovú šťavu a nakrájaný   

Trstinový cukor                                citrón. Pridáme cukor a medovku. 

Voda                                                 Nakoniec pridáme vodu a dobre  

Nakrájaný citrón                                                 premiešame. 

Čerstvá medovka 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangové smoothie:                              Postup: Do mixéru dáme   

Mango                                                     mango, banány, mlieko a  

Mlieko                                                       vanilínový cukor. Všetko       

Vanilínový cukor                                       pomixujeme. A mango  

Banány                                                        smoothie je hotové. 

     

    Chutné osvieženie želajú Alica a Radka 

 



 

            PRÍJEMNÉ 

                      

PRÁZDNINY  


