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Dobre vedieť 

Dňa 23.10.2017 sa v školskej knižnici uskutočnila vedomostná súťaž 

Dobre vedieť, do ktorej sme sa zapojili aj my. Súťaž bola o Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi. Na súťaži sme sa pobavili, ale zároveň aj 

poučili. Bolo to super. Síce sme na konci prehrali, ale sladkú odmenu 

sme aj tak dostali. Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Každý 

z nás si odniesol veľa  zaujímavých informácií a skvelý zážitok. Tešíme 

sa na ďalší rok. 

                                                                        Viktor Vaľko 

  

 

Trebišov 

13. októbra sme sa my siedmaci spolu so šiestakmi vybrali na exkurziu -  

objavovať historické a prírodné pamiatky mesta Trebišov. Boli sme 

v múzeu, kde spomínali aj rodinu Andrássyovcov. Počúvali  sme, ako sa 

niekedy žilo,  aké stroje ľudia používali na poľnohospodárstvo, ba aj aké 

mali príbytky. Videli sme aj pivnice, kde bolo vinohradníctvo a tradičné 

remeslá. Na záver sme išli do mestského parku, kde sme obdivovali 

a nadchýnali sa krásami prírody. Bola tam hrobka grófa Andrássyho 

a zrúcanina hradu Parič. Videli sme nové a zaujímavé veci, bolo to veľmi 

náučné.                                                  

                                                                                        Nikola Kaščáková 



 

 

 

 



Betliar 

Pred koncom školského roka, v júni, sme šli na výlet do jaskyne Domica 

a do kaštieľa Betliar. Cesta autobusom bola veľmi dlhá, ale zaujímavá 

a pekná. Najprv sme šli do jaskyne. Bolo tam dosť chladno, a preto sme 

sa museli obliecť teplejšie. V jaskyni boli rôzne útvary a dosť veľká tma, 

no boli tam dostatočne veľké svetlá, takže sme videli dobre. Cestou sme 

videli spiacich netopierov, ale aj skalu ktorá pripomínala loď Titanic. 

Nakoniec sme sa pred jaskyňou odfotili. Niektorí žiaci si ešte kúpili 

suveníry. Potom sme si všetci posadali do autobusu a šli sme ďalej, teda 

do kaštieľa Betliar. Okolie kaštieľa bolo veľmi pekné. Boli tam kry, 

stromy, sochy. Mňa najviac zaujala najkrajšia fontána, ktorá striekala 

pred kaštieľom. O chvíľu sme už išli dovnútra, kde nám sprievodkyňa 

ukázala veľa zaujímavých pamiatok a predmetov, ktoré tam boli. Najprv 

sme videli obrazy panovníkov, potom ich izby, knižnicu, rôzne chodby, 

mince, parohy a iné. Neskôr sme šli aj dole, kde boli tiež zaujímavé 

predmety, kostry a iné. Po skončení sme si ešte odfotili kaštieľ, oddýchli 

si a prešli sa po okolí. Cestou domov sme boli už dosť unavení, ale 

zábava bola ešte väčšia ako cestou tam. Autobus zastavil pred školou 

a my sme sa šťastní z výletu pobrali domov. Už sa teším na ďalší rok.   

    Júlia Haňová 

 



Koleso šťastia 

Dňa 23.10.2017 sme sa v rámci Medzinárodného dňa knižníc zúčastnili 

projektu ,,Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici.´´ Súťaž bola 

venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Všetko sa to uskutočnilo na 

piatej hodine. Zažili sme  chvíle zábavy. Najprv to vyzeralo, že vyhrajú 

učitelia, no nakoniec skončili na druhom mieste. Žiaci sa umiestnili na 

prvom mieste. Naši rodičia boli tretí, ale my im ďakujeme za účasť.  

Ďakujeme aj učiteľom, že sme sa mohli zúčastniť a dúfame, že si to ešte 

niekedy zopakujeme.                                                      

 Stella Kačurová a Nikola Šaradínová 

 

 

 


