
 
MINIKVAPKA 

s podtitulom 

 

Nie je ročník ako ročník 

 alebo  

Dva mesiace v škole 

 

8. ročník 



Zažili sme 

Spartan Kids Race – Strieborný úspech 

Dňa 16.9.2016 sa v našej škole 

uskutočnila  akcia s názvom ,,SPARTAN KIDS 

RACE´´. Trať bola rozdelená na 15 stanovíšť 

podľa záťaže pre žiakov I. a II. stupňa. Beh, 

plazenie, preskoky, drepy, nosenie 

bremena, koordinačné rebríky, podliezanie, 

skok do diaľky, rúčkovanie na rebríku - to 

všetko museli žiaci zvládnuť. Nás táto akcia dosť zaujala, keďže v našej škole predtým nebola. 

Hneď ráno sme pomohli našej triednej pani učiteľke pripraviť prekážky. Potom nám v triede 

oznámila, že si máme vytvoriť štvorčlenné tímy, vymyslieť názov tímu a s farbičkami, ktoré 

nám doniesla sa pokresliť. Veľa času sme nemali, rýchlo sme pozháňali  spolužiakov a nakoniec 

sme si vytvorili tímy. V jednom tíme bola Nikola, Veronika, Jozef a Kristián, no s názvom to 

bolo komplikované. Ďalší tím si vytvorili Ondrej, Jakub, Paľo a Viktor. V poslednom tíme bol 

Rišo s Patrikom a keďže im už nikto z našej triedy nezostal, tak si do svojho tímu zobrali 

dievčatá z IX.B - Emu a Martinu, Ich tím sa volal Dynamit. Bohužiaľ, ako tento názov vznikol, 

nevieme. Preteky boli zábavné a dosť náročné. Pred pretekmi sme mali zmiešané pocity, či to 

zvládneme. Keď dobehol náš tím, v ktorom bola Nikola, Veronika, Jozef a Kristián s časom 9:32, 

len sme sa modlili, aby už nikto nemal lepší čas ako my. Po pretekoch nasledovalo 

vyhodnotenie. Zistili sme, že tím s IX.B mal lepší čas ako my, ale neodradilo nás to. Prišlo 

vyhodnotenie a náš tím vyhral 1. miesto z celého 

8. ročníka a 2. miesto z celej školy. Veľmi nás to 

potešilo. Aj keď sme po pretekoch mali málo síl a 

špinavé tepláky, veľmi sme si to užili a tešíme na 

ďalšiu takúto akciu. 

Nikola Dudášová, VIII.B 



Po stopách Veľkej Británie 

S týždňom zdravej školy je u nás známy aj Európsky deň. Na tento deň sme sa začali 

pripravovať, keď sme sa dozvedeli témy. Hneď nás zaujala Veľká Británia. Vedeli 

sme, že na našom projekte nesmie chýbať veľký červený autobus. Rozdelili sme si 

úlohy a hneď na druhý deň sa do toho pustili. Práca na autobuse bola najdlhšia. 

Nachádzali sa v ňom aj cestujúci, ktorých sme na poslednú chvíľu dokončili. 

Nesmela nám chýbať vlajka a ani Big Ben a Tower Bridge.  Rišo a Jakub si 

nacvičili Škótsky tanec. Ema a Nikola sa zahrali na sprievodkyne a previedli 

cestujúcich a žiakov celou Veľkou Britániou. Celý program bol veľmi dobrý. Stala 

sa nám aj jedna kuriozita. Pri druhom opakovaní vystúpenia s nami autobus 

nechcel spolupracovať a našim sprievodkyniam problémy. Odpadlo mu koleso 

a autobus im spadol, čo samozrejme nevydržali a pustili sa do smiechu. 

Nakoniec všetko dobre dopadlo a už sa tešíme na ďalšie vystúpenie na budúci 

rok. 

Nikola Dudášová, VIII.B 

 

 

 



Holandsko 

Štát, s ktorým sme sa prezentovali na Európskom dni, bol Holandsko. Dozvedeli sme sa toho o ňom 

veľmi veľa. Napríklad, že obľúbenou kvetinou Holanďanov sú tulipány, že sa vozia často na bicykloch 

a mnoho, mnoho iného.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prípravu sme nemali veľa času, ale všetko sme nakoniec načas stihli. Kulisy sme si požičali a niektoré 

aj sami vyrobili. Kostýmy sme si priniesli z domu. Scénku sme si vymysleli sami a s pomocou našej 

triednej p. učiteľky sme si ju nacvičili. Najväčšia zábava bola, keď sme ju skúšali prvýkrát a veľa sme sa 

mýlili. 

 Samo sa prvý prihlásil ako rozprávač. Náš kráľ a kráľovná boli Adam a Tamara. Zahrali to super a podľa 

mňa sme všetci zabodovali. Najdlhšie sme vyrábali tulipány z papiera. Vyrobili sme ich okolo 50.  

Federica Kovaľová, VIII.A 

 

 



Deň jazykov 

V polovici septembra sme sa dozvedeli od p. uč. 

Mgr. Márie Dudášovej, že sa bude konať akcia 

s názvom Deň jazykov. Opýtala sa nás, či by sme sa 

nechceli zapojiť do súťaže. Dostali sme čas na 

premyslenie a dohodli sme sa, že do toho ideme. 

Súťažilo sa v troch kategóriách: Pieseň, Rozhovor 

a Plagát. A práve túto tretiu sme si vybrali my. Spolu 

s nami v tejto kategórii súťažilo ďalších okolo 50 

súťažiacich. Mohlo sa súťažiť v dvoj, troj alebo štvorčlennom tíme. My sme súťažili v trojčlennom 

pod názvom „Awesome girls“, tzn. „Úžasné dievčatá“.  Mali sme porozmýšľať nad témou, no pani  

učiteľka nám s tým pomohla a navrhla nám, že by sme mohli prezentovať jednotlivé frázy 

v lekárskej ambulancii  „AT THE DOCTOR´S“. Samozrejme, že sme súhlasili. P. učiteľka nám 

pomohla aj s textom, ktorý sme sa mali naučiť a záverečne ho aj odprezentovať. Texty boli 

pripravené a mohli sme začať pracovať na plagáte, ktorý bol v našej kategórii veľmi dôležitý. Popri 

práci sme sa aj zabavili a zasmiali. Našou úlohou bolo nastrihať frázy a spolu s obrázkami sme ich 

mali nalepiť na veľký papier. Posledné úpravy boli jednoduché, nakreslili sme šípky, dekoratívne 

lieky či sirup. Plagát bol hotový. Mohli sme začať natáčať. Toto bolo na tom asi najťažšie. Začali 

sme na začiatku hodiny ale stále sa niekto z nás pomýlil. Točili sme to minimálne 30-krát. Hodina 

sa pomaly krátila a nám sa stále nepodarilo natočiť video, v ktorom by naša výslovnosť bola 

dostatočne dobrá. Keď už malo zvoniť, tak nám p. uč. oznámila ,že ideme z plných síl a máme do 

toho dať všetko. My sme na tom popracovali a bez jediného pomýlenia sme to dali. Po natočení 

sme video zaslali a čakali na výsledky. Keď sme po  

jednom či dvoch týždňoch prechádzali chodbou, 

pani uč. nás zastavila a povedala nám, že sme sa 

umiestnili na 3. mieste. Nás to veľmi potešilo, ale 

aj prekvapilo, lebo vôbec sme nečakali, že by sme 

sa práve my umiestnili na niektorom z miest.                

 

Tamara Hricová VIII.A 



Zaujalo nás 

Čitateľský maratón 

Tento školský rok sa prezentuje aj ako ,,ROK ČÍTATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI“. Píšem o tom preto, 

lebo sme na hodinách literatúry spolu s našou p. učiteľkou Mgr. Dominikou Čechovou rozbehli 

zaujímavú aktivitu, ktorú sme nazvali Čitateľský denník. Na podporu čítania a zlepšovanie sa 

v porozumení textu a aj získania nových čitateľských zážitkov si na hodinách spolu čítame 

poviedky, ktoré boli vyhodnotené ako najúspešnejšie poviedky za minulý školský rok. Každý 

týždeň si jeden z nás vyberie jednu poviedku, ktorú potom tvorivo spracuje vo forme projektu. 

Táto aktivita sa nám veľmi páči a zhostili sme sa jej od začiatku veľmi dobre. Už sme prečítali 

napr. poviedku Srdce šachovej dámy, Čiernobiely svet, Aj tak budem loziť po stromoch, 

Nerozvedú nás a iné. Sme radi, že takouto nenásilnou a pre nás zaujímavou formou sa 

môžeme učiť a zabávať zároveň. Už teraz sme zvedaví, čo si pre nás pripraví pani učiteľka na 

budúci školský rok.  

 

Tamara Hricová, VIII.A 

 

 



Záložka   do knihy 

Do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy sme sa zapojili tento školský rok už 

po druhýkrát. To, čo čítame, sme dali na papier a z prečítaných kníh sme vytvorili záložky. 

Niektorí z nás sa na nich pobavili viac, niektorí menej, no naším cieľom bolo opäť dať najavo, 

že čítame a čítame radi. Našou partnerskou školou pre výmenu záložiek sa tento rok stala 

česká Základná škola Proboštov. Na túto školu sme poslali svoje záložky a už netrpezlivo 

čakáme, aké si pre nás na výmenu pripravili oni. Naše výtvory spolu s ich tvorcami si pozrite 

na fotografiách.  

Ivana Ferková VIII.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Face Book“ alias „Naše triedne rofilovky“ 

Ema 
Ema je naša malá bifľa. Raz za čas si donesie na desiatu parenicu, no my 

jej s ňou ochotne pomôžeme. Ema je ako youtube - zadáte pesničku a 

spieva. Všetci chlapci majú slabosť na jej peračník, no keď sa Ema naštve, 

raz-dva sa rozhodnú, či jej ho vrátia. Ema je dobrá duša. Keď donesie na 

desiatu francúzsku paštétu, celá trieda sa naje. 

               Rišo 

Rišo je ako počasie - nikdy neviete čo a kedy príde. U Riša je už časté, že 

po prvej prestávke v jeho taške už desiatu nenájdete. Tvrdohlavosť a 

drzosť ho nikdy neopúšťajú. Ak je bez nálady, radšej sa k nemu 

neozývajte. 

             Veronika 

Úsmev a smiech ju nikdy neopúšťajú, jej tvári neodolá žiaden 

fotoaparát. Keď sa začne fotiť, hneď jej svieti plná pamäťová karta. 

Dobre jej to myslí, ale namiesto učenia si radšej zahrá futbal. Nemá rada, 

keď ju triedna volá Rony.  

Jozef 

Ďoďo pracuje hlavou, na hodine si poznámky nepíše, vraj si to bude 

všetko pamätať. Deň čo deň nás rozosmieva novými vtipmi, najlepšie 

mu ide imitácia učiteľov. Veľmi rád vymýšľa pesničky pre Nikolu. Ďoďo 

si nájde výhovorku na všetko. Jeho najlepší kamarát je Paľo. Oni dvaja 

sú ako Pat a Mat. Nosí všetky učebnice do školy, ale keď začne hodina, 

nemá ani jednu. 

Kolektív autorov VIII.B 



Rado 

Rado je rebel. Cez hodiny počúva pesničky. Obľubuje polievať kvetiny 

a každý deň nosí do školy 10 rožkov. Je nervózny, keď mu ich niekto 

zoberie.  

 

              Samo 

Samo sa vždy pýta kamarátov, či nemajú niečo pod zub. Je 100%-ný 

optimista. Každý deň športuje. Má rád futbal a hodiny informatiky. 

Jeho slabou stránkou sú dievčatá.  

 

              

Tamara 

Tamara je veľmi inteligentná. Nemá problém dať opísať úlohu. Je 

klasicky vystresovaná pred písomkou, pred ktorou nič nevie a z ktorej 

nakoniec dostane jednotku. Keď sa naštve, treba jej uvoľniť cestu. 

Vždy, keď je smutná, p. učiteľ Urban ju rozosmeje.  

 

Diana 

Diana sa vždy rada podelí so sladkosťami. Veľmi rada športuje a má 

rada „párty“. Je tiež vášnivou futbalistkou a hráva za dievčenský tím na 

škole.  

 

 

Kolektív autorov VIII.A 



Zvedavé otázky 

Pre triednu p. učiteľku  VIII.B - Ing. Veroniku Šeligovú 

Ste spokojná so svojou triedou? A ako sa vám s ňou pracuje? 

„Hah!“  (smiech) 

Čo vyžadujete od svojich žiakov? 

„Kvalitnú prípravu na vyučovanie.“ 

Aký je váš obľúbený výrok? 

„Z toho sa nestrieľa!“ 

Máte špeciálne prezývky pre svojich žiakov? 

„Pre chlapcov nemám, ale dievčatá väčšinou volám DORY.“ 

Aký máte najkrajší zážitok so svojou triedou, na ktorý radi spomínate? 

„Spoločné večery na lyžiarskom výcviku.“ 

Ema Bodnárová, VIII.B 

 

 

Pre triednu p. učiteľku VIII.A - Mgr. Máriu Lukačinovú 

Aký predmet v škole ste mali najradšej? 
„Veľmi rada som chodila na hodiny telocviku a bavil ma aj dejepis a neskôr na strednej škole 

aj fyzika.“ 
Vždy ste chceli učiť chémiu a fyziku?  
„Nie, ale postupom času som si ich obľúbila.“ 
Aký šport máte najradšej?  
„Rada plávam a v minulosti som aj lyžovala.“ 
Ste spokojná s vašou terajšou triedou? 
„Je to rôzne. Ďalej nekomentujem.“ 

Radko Trella, VIII.A 

 



Výroky učiteľov na našich hodinách 
p. uč. Urban: „Dva metre za mnou!“ 

p. uč. Palko:  „Opakovanie je matkou múdrosti.“ 

P. uč. Hric: „Stoličky vyložené?“ 

p. uč. Baran: „Vyberte si papiere!“ 

p. uč. Šaffová: „Chceš sa prísť vyrozprávať?“ 

p. uč. Čechová: „Buďte dobrí, ak môžete!“ 

p. uč. Šeligová: „Z cudzieho krv netečie.“ 

p. uč. Jakubková: „Už ste mali byť nastúpení!“ 

P. uč. Lukačinová: „Chceš prísť rozprávať namiesto mňa?“ 

 

Ema Bodnárová, VIII.B 

 

Naše múdrosti 

„Ondrej, aké máme ročné obdobia?“ 

„Jar, Leto, Mierno, Zima.“ 

 

„Nikolka, pri strate koľkých litrov krvi upadne človek do bezvedomia?“ 

„7 litrov.“  

 

„Vanesa, aký je štvrtý skutok milosrdenstva?  

„Obdivovať nahých.“ 

 

„Ako znie 7. prikázanie?“  

„Nepokradneš.“  

„A ôsme?“ 

„Vrátiš, čo si ukradol.“ 

Kolektív autorov VIII:B 



Zasmejte sa 

Príde Jožko domov zo školy a ocko hovorí: „Písali sme písomku.“  

„A koľko otázok si vedel?“  

Jožko: „Dve. Meno a priezvisko.“  

 

Učiteľka sa pýta žiakov: „Aké je množné číslo slova žiak?“ 

Zo zadnej lavice sa ozve: "Banda mizerná!" 

 

 Chlapec nesie domov vysvedčenie, ktoré sa hemží zlými známkami a radostne si hopká 

a pospevuje: „Sláva! Posledné vysvedčenie, naposledy dostanem výprask!“ 

 

Na hodine chémie hovorí učiteľ žiakovi:  

"Miško, ako pozerám tak na koniec roka ti dám štvorku."  

"Pán učiteľ, ale prečo? Veď mám dobré známky!"  

"No, Miško, to veru máš. Dve štvorky."  

"Hah, ale to nemôže byť na konci roka štvorka. Veď počítajte so mnou: 4+4=8 a 8:4=2.“ 

"Čistá dvojka!" 

 

”Jožko, čo tam gumuješ?”  

”Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil.” 

 

Na hodine dejepisu:  

„Čo bolo po smrti Karola Veľkého, žiaci?“ 

„Prosím, pohreb.“ 

„Mami viem počítať do desať: 1,2,3,4,6,7,8,9,10.“ 

 „A kde si vynechala päťku?“ „V žiackej.“ 

 

Viktor Janok, VIII.B 

 



Trochu sme si zabásnili 

Naša trieda perfektná je, 

sem-tam sa aj pohádame. 

Keď nám šiesta odpadne, 

radosť v nás hneď vypukne. 

 

Naša triedna učiteľka, 

milá je k nám ani včielka. 

Keď ju ale nahneváme, 

potom už len utekáme. 

 

Skupinové práce nám veľmi nevoňajú, 

no správne riešenia sa vždy nájdu. 

Všetci sa máme radi takí, akí sme, 

lebo iba takto nám to v triede funguje. 

 

Stíhačka letí, v stene ryha, 

len vinník nám stále chýba. 

A na záver poviem skrátka, 

škola je naša kamarátka. 

 

Tamara Hricová, VIII.A 



Naša trieda 

Naša trieda – žiadna sláva, 

neporiadok – to sa stáva. 

Prestávka je v plnom prúde, 

o chvíľu k nám triedna príde. 

 

Výčinov je plná kniha, 

len vinník nám stále chýba. 

Nikto nikdy neprizná sa, 

radšej stále vykrúca sa. 

 

Menší narcis v triede máme, 

ktorý má len futbal v hlave. 

Pri knihách tiež občas vzdychá, 

to je naša Veronika. 

 

Angliny sa nebojíme, 

pri knihách sa zabavíme. 

Povieme to všetkým vám, 

s knihou nikto nie sám. 

 

Päťky v našej triede len tak lietajú 

a čierne  body zošit zapĺňajú. 

 

Naša trieda - tá sa nezdá, 

v celej škole VEĽKÁ HVIEZDA!!! 

 

Vanesa Janoková, VIII.B 



Rozvíjame talenty 
Rada kreslím 

 

O svojej záľube nám napísala žiačka VIII.A triedy - Federica Kovaľová.  

Kreslenie ma baví. Pre niekoho to môže byť nuda, no pre mňa je to zábava. Kreslím, keď mám čas 

a náladu. Nemusí to byť práve najlepšia nálada, ale ak ju aj mám, tak ma zlá nálada rýchlo prejde. 

Najlepšie sa mi kreslí ceruzou, ale problém mi nerobia ani farbičky. Trochu náročnejšie je to s 

temperami a vodovými farbami. Kreslila som už na tričko, ale aj na stenu. Svojej sestre som skrášlila 

izbu kreslenými postavičkami a svoju mám už tiež vyzdobenú, postupne ju dokončujem. V škole sa tejto 

mojej záľube venujem najmä pri projektovej práci, ktorú nikdy ju neodmietnem. Pozrite si niečo z toho, 

čo som doteraz vytvorila. 

 

   

   



Tancujem vo folklórnom súbore 

O záľube v tanci sa s nami podelil Jakub Jacko z VIII.B 

Šport, kreslenie, tanec, fotografovanie, čítanie, hudba, prechádzky po prírode, divadlo, cestovanie... 

V dnešnej modernej dobe máme mnoho možností ako využiť svoj voľný čas. Mnohí z nás tento čas aj 

užitočne využívajú a venujú sa tomu, čo ich baví.  Ja nie som výnimkou. Svoj voľný čas máme využívať 

hlavne v náš prospech. V mojom 

prípade to je tanec vo folklórnom súbore. 

V deň, keď som sa veľmi nudil, poprosil 

som svoju staršiu sestru, aby mi niečo 

poradila. Tak mi vyrozprávala o tom, ako 

chodí tancovať  do súboru. Navrhla mi, aby 

som s ňou išiel. Keď sme tam došli, učitelia, 

ktorí tam učili, sa ma vypytovali množstvo 

otázok. Snažil som sa trochu tancovať ako 

ukazovali, ale nešlo mi to. Stačilo na tom trochu popracovať a potom som už vedel, čo bolo potrebné. 

Onedlho ma čakalo prvé vystúpenie, ktoré mi vyšlo podľa mojich očakávaní. A potom som sa toho 

koníčka už nevzdal a tancujem až doteraz. S folklórnym súborom Lipovec zažijem množstvo zábavy 

a spoznávam aj iné krajiny, po ktorých cestujeme a vystupujeme. Vyhrali sme už aj nejaké ocenenia. 

Azda najzaujímavejším z nich bolo umiestnenie DFS na celoštátnej súťaži striebornom pásme. 

Napokon, viac ako slová povedia fotografie, na ktorých si môžete pozrieť, ako sa mi tancuje.   

 

 

 



Počítač, gitara a futbal 

Medzi moje záľuby patrí hlavne počítač (hry, úprava fotografií...), gitara a občas futbal. Počítaču sa 

venujem už od mojich 6 rokov. V súčasnosti tejto mojej záľube venujem niekedy aj 4 hodiny denne. 

Hry, ktoré hrám sú väčšinou na žáner strieľačiek a RPG hier. K počítaču ma doviedol môj 24-ročný strýko 

Ján. On je totiž taký polomaniak. Počítač ma zaujíma, lebo sa pri ňom často odreagujem a baví ma robiť 

v rôznych programoch úpravu obrázkov. Tiež mám súkromie, nikto ma pritom nevyrušuje a nevytáča. 

Ďalšia záľuba, ktorej sa často venujem, je hra na gitaru. Ku gitare som prišiel tak, že som počúval 

večerné hranie svojho suseda ,,Kendesa“. Teraz chodím každý utorok a piatok do Centra voľného času 

vo Vranove nad Topľou na krúžok hrania na gitaru. Pri hraní som uzatvorený pred okolím, rodičmi a 

svetom. Niekedy hrám len tak, pre relax a upokojenie. Tiež sa venujem futbalu. Futbal si zahrám skoro 

každý deň, ale teraz už len s kamarátmi na ihrisku. Predtým som ho hral aj aktívne, ale po zápale 

priedušiek som musel skončiť. K futbalu ma motivoval hlavne môj dedo, ktorý ho tiež hral aktívne a bol 

aj delegát.  

Samuel Pačuta, VIII.A 

 

                                      


