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ČO SME SA NAUČILI OD MÁTAJA 

V tomto školskom roku sme mali znova možnosť zažiť zážitkové vyučovanie, a to 11. októbra, 

keď sme mali na škole akciu s názvom Európsky deň rodičov a škôl. Témou tohtoročného 

Európskeho dňa boli ľudové rozprávky, ktoré zozbieral Pavol Dobšinský. A tak sme začali 

s rozhodovaním, ktorú rozprávku si vyberieme. Vybrali sme si legendu o Matajovi. Začali sme 

na jej dramatizácii pracovať tri  dni pred vystúpením. Mali sme čo robiť, aby sme to všetko 

stihli pripraviť a naučiť sa texty. A najmä Jančo, ktorý stvárnil hlavnú postavu – Mataja. 

Vďaka jeho dobrej schopnosti improvizovať sa nám podarilo publikum dobre pobaviť. Všetci 

sme spojili svoje sily, na doladenie kulís priniesli, čo bolo potrebné. Veru, Mataj nám dal 

poriadne zabrať. Ale asi po prvýkrát sme boli takí zohratí a do legendy o Matajovi sme sa 

dokázali veľmi dobre vžiť. Mataj nás naučil, že to, čo je v živote najdôležitejšie, je láska, 

dobré skutky a odpustenie. S naším vystúpením sme boli veľmi spokojní a aj keď to bol náš 

posledný Európsky deň, užili sme si ho a radi by sme si ho zopakovali ešte raz.  

 

   
Ivana Ferková a Tamara Hricová IX.A 
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DEŇ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
Dňa 23.10.2017 sa na našej škole odohrali dve zaujímavé súťaže o veľkej osobnosti dejín - 

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V prvej súťaži ,,DOBRE VEDIEŤ“  sme súťažili medzi 

ročníkmi. Overili sme si svoje vedomosti s ôsmakmi. Aj keď to pre nás nedopadlo najlepšie, 

nie vždy ide o výhru. Stačí sa zapojiť a zabaviť sa. V samotnej súťaži sme si mali vybrať dvoch 

ľudí – jedného z 9.A a druhého z 9.B. Prvý sa prihlásil Samo a išiel súťažiť spolu s Jakubom. 

Niektoré otázky boli ťažšie, iné ľahšie, ale nepodarilo sa nám vyhrať proti súperom. Tvárili 

sme sa tak, že sme ich naschvál nechali vyhrať, aby sa potešili. Na záver dostali súťažiaci 

sladkú odmenu. V ,,KOLESE ŠŤASTIA“ boli našimi súpermi rodičia a učitelia. Obávali sme sa, 

že to nedáme, ale opak bol pravdou. Zvíťazili sme. Dozvedeli sme sa, že Milan Rastislav Štefánik 

mal problémy so žalúdkom, bol astronóm a letec, keď zomrel, mal len 39 rokov. Páčilo sa nám, že bol veľký 

cestovateľ a navštívil tak veľa krajín. Sme radi, že na tejto škole pribúdajú súťaže takéhoto typu, 

a že sa takýmto spôsobom môžeme toho veľa naučiť. Veríme, že každý kto sa zúčastnil si 

odniesol niečo nové a zaujímavé.   
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Ivana Ferková, Tamara Hricová a Karin Matiová, IX.A a IX.B 
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SPOZNÁTE NÁS PODĽA NAŠICH „HLÁŠOK“? 

1. „Poďte sa sfotiť!“ 

2. „Dávate ulievacie?“ 

3. „Detroit zaš prehral,... ale dneška už vyhraje.“ 

4. „Pač, pač polícia!“ 

5. „Už sebe nosce hodzinky.“ 

6. „Ema, možem isc ku tebe šednuc?“ 

7. „Nikola,  kup mi hellko!“ 

8. „Nejdzece do opchodu?“ 

9. „Co na mne patriš?“ 

10. „Naco mi toto budze v živoce potrebne?“ 

11. „Wauuuu!“ 

12. „Ema, nemaš daco jejs?“ 

13. „Mali sme še daco učic?“ 

Legenda: 1. Veronika, 2. Nikola, 3. Ema, 4. Vanesa, 5. Karin, 6. Ďoďo, 7. Ondrej, 8. Viktor, 9. 

Rišo, 10. Paťo, 11. Jakub, 12. Paľo, 13. Kristián,  

Kolektív dievčat z IX. B 

 

NAŠE „ZÁŽITKY“  NA TEJTO ŠKOLE 

 

Veľmi radi by sme sa s vami podelili o naše zážitky, ktoré sme zažili na tejto škole. Kde začať? 

Na naše zážitky z prvého stupňa si pamätáme už veľmi ťažko. No ale na tie najlepšie zážitky 

nikdy nezabudneme. Nikdy nezabudneme na nášho Ďoďka, ktorý si v prvom ročníku urobil 

módnu prehliadku na chodbe,  po ktorej behal polonahý. Zažili ste niekedy banánovú vojnu?  

My áno, v 3. ročníku sme sa ohadzovali šupkami od banánov. Zažili sme aj kuriózne a pre 

niekoho bolestivé chvíle, keď Veronika zlomila Vanese prsty. Dnes sa na tom už dievčatá len 

zasmejú. Nikdy nezabudneme na chvíľu, keď sme stáli na školskom dvore a delili sa na 5.A 

a 5.B. Prvé pocity z tried neboli najlepšie, no zvykli sme si!  

Ema Bodnárová, IX.B 

 

 



miniKvapka 1/II. 
 

DETSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

Ako každý rok, aj tento sa na našej škole v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila školská 

konferencia - Detská odborná činnosť. Približne mesiac a pol pred DOČ-kou sme dostali 

tému. Odhaľovanie ŠOA. Najprv sme mali zmiešané pocity, pretože sme nevedeli, čo to 

znamená ŠOA. No neskôr nám p. uč. Palko a p. uč. Truchanová vysvetlili tému. Koncentračné 

tábory, ľudia ktorí prežili holokaust a filmy o holokauste. Dostali sme tieto tri pod témy, na 

ktoré sme mali vytvoriť prezentácie. A tak sme sa pustili do práce. Prišiel deň D -  piatok, 10. 

november. Všetci do jedného sme mali veľkú trému. 1. kategória, 2. kategória a je to tu,                

3. kategória. Odprezentovali sme ich síce s veľkou trémou, ale „dali sme to“ podľa mňa všetci 

excelentne. Bolo po všetkom, po poslednom ročníku DOČ-ky pre nás deviatakov. Pre mňa 

a Federicu z 9.A dopadla DOČ-ka veľmi dobre, pretože sme sa umiestnili na 1. a 2. mieste.  

Veľmi sa z toho tešíme.  
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Ema Bodnárová, IX.B 
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MOJA VÝHRA V DOČ 

Ako každý rok, aj tento sme sa pripravovali na Detskú odbornú činnosť. Z našej triedy sa 

zúčastnili vždy Tamara a Samo. Tento rok som sa zúčastnila aj ja. Téma bola dosť zaujímavá. 

Tréma zasiahla všetkých súťažiacich. Súťažiacich bolo presne 24 a ja som mala číslo 24 – 

teda, bola som úplne posledná. Konkurencia z mojej kategórie bola dosť veľká, nečakala 

som, že vyhrám. Keď bolo po všetkom, tréma zmizla a čakalo sa na vyhodnotenie. Tretie 

miesto ... Julka ... druhé miesto ... Ema .... no a prvé... ja. Šok. Čakala som, že vyhrá niekto 

iný, napríklad Tamara. Ona sa na tom nadrela, a veľmi. Veľmi som jej to priala. Mňa prvé 

miesto potešilo, ale aj dosť prekvapilo. Prvá aj posledná výhra v DOČ. Aspoň jeden rok som si 

mohla vyskúšať, aký je to pocit, preto ďakujem každému čo za mňa hlasoval a aj učiteľom, že 

ma vybrali -  ĎAKUJEM.  

Frederica Kovaľová, IX.A 
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TAJNIČKA 

1.  
 

           

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

 

Legenda:  

1.  3. MESIAC  V ROKU 

2.  OBĽÚBENÁ AKCIA NA NAŠEJ ŠKOLE 

3.  6. PÁD 

4.  ČO JE 31.12.? 

5.  KAŽDOROĆNE SA NA NAŠEJ ŠKOLE KONÁ FUTBALOVÝ... 

6. POŠTÁR PO ANGLICKY 

7. HLAVNÉ MESTO SLOVENSKA  

Výsledok: Čo nás čaká absolvovať v 9. ročníku? Odpoveď: _ _ _ _ _ _ _ 

 

O CHVÍĽU SA LÚČIME 
Už je to piaty rok,  čo sme my, žiaci z Davidova, nastúpili do školy v Sačurove. Ako ten čas 

rýchlo zbehol...  Ešte len nedávno sme prvýkrát uvideli našu novú školu, nových spolužiakov 

a prvýkrát vstúpili do tejto školy ako piatačikovia a ani sme sa nenazdali a rýchlo z nás 

vyrástli „veľkí deviataci.“ Postupne sme spoznávali svojich spolužiakov, kamarátov vypukli 

medzi nami aj prvé detské lásky. Chceme sa poďakovať našej skvelej triednej pani učiteľke 

Mgr. Márii Lukačinovej, že to s nami vydržala a vždy pri nás stála a bola našou druhou 

mamou. Patrí jej za to naše veľké ĎAKUJEME. Veríme, že sme jej prirástli k srdcu. Už od 

začiatku sme si ju veľmi obľúbili, lebo nám stále pomáhala a aj fyziku a chémiu nás výborne 

naučila. V triede medzi spolužiakmi sme sa zo začiatku medzi sebou hanbili, no časom sme si 

na seba zvykli a vytvorili silné priateľstvá. Sme jeden kolektív a tak to aj ostane. Prirástli sme 

si k srdcu. Spolu sme zažili kopec srandy, či to bolo na Noci v škole, na Dni Zeme či triednych 

aktivitách,  na ktorých sme pracovali spolu. Sme veľmi radi, že sme mohli navštevovať túto 

školu, byť jej súčasťou a reprezentovať ju. Prešli sme si aj niečím zlým, ale stále sa to 

vyriešilo. Bude nám veľmi chýbať. Samozrejme ,aj učitelia. Budú nám chýbať aj všetky 

aktivity na škole. Veríme, že sme tu zanechali kus práce a určite sa tu ešte vrátime pozrieť . 
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Ďakujeme za všetko. Veríme že na túto základnú školu nikdy nezabudneme. Síce o chvíľu je 

tu koniec školského roka a naše cesty sa rozídu, ale odchádzame spolu. No vraví sa, že každý 

koniec je nový začiatok. Tak uvidíme... 

Kolektív IX.A 

VŠETKO ZLÉ JE NA NIEČO DOBRÉ 

Často sa mi stávalo, že prvé, čo som urobil, keď som prišiel zo školy, bolo, že som zapol 

počítač. Presedel som pri ňom aj niekoľko hodín. Hral som hry, surfoval po internete a pod. 

Jedného dňa som prišiel domov a znovu som si sadol za počítač. Hral som zvyčajnú hru, keď 

sa tu zrazu niečo stalo. Počítač prestal fungovať. Skúšal som všetky možné spôsoby ako ho 

znovu spustiť, ale nešlo to. Počítač bol nefunkčný. Jeho oprava bola nákladná, a preto nebolo 

už výhodné ho opraviť. Bol som nešťastný. Zostal som bez počítača. Prišiel som zo školy 

a namiesto každodenného „rituálu“, som musel robiť úlohy a učiť sa. Zrazu som zistil, že 

mám ešte veľa voľného času. Čo s ním? Vyšiel som vonku na dvor. Dedo ukladal drevo a ja 

som sa k nemu pridal. Ukladali sme spolu drevo, upratovali v záhrade, kosili. Bolo toho dosť, 

s čím bolo potrebné doma pomáhať. Dokonca som šiel do obchodu na nákup. Na ďalší deň, 

keďže bola sobota, rozhodli sme sa ísť na hríby. V lese ich bolo neúrekom. Mal som z toho 

veľkú radosť. Nielenže som nazbieral plný košík, ale v prírode som akosi pookrial. Nabral som 

novú pozitívnu energiu. Naučil som sa spoznávať nové hodnoty života. Zistil som, že voľný 

čas sa dá využiť zmysluplnejšie ako len sedieť za počítačom. V dnešnej vyspelej dobe je 

počítač potrebný, avšak iba do určitej miery. Namiesto toho, aby sme virtuálne sledovali 

dianie vo svete, môžeme sa venovať športu, tancu, pomáhať rodičom, ísť do prírody. Veci by 

mali slúžiť nám, nie my im. Koniec-koncov, aj taká vec ako je pokazený počítač nás môže veľa 

naučiť. Všetko zlé je na niečo dobré. V tomto prípade do platí na 100%.  

Samuel Pačuta, IX.A 
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NIE JE PREDMET AKO PREDMET 

 

Matika je veľká veda,  

naučiť sa na ňu nedá. 

Monitor nás v marci čaká, 

už teraz sa každý ľaká. 

 

Na litike vec je jasná, 

Štúr, Hviezdoslav sa k nám hlásia.  

Próza, lyrika či epika, 

každý si s ňou potyká. 

 

Na stoličke pripeká, 

keď nám začne fyzika. 

No chémia istí jednu vec, 

určite nás už čaká nejaký vzorec. 

 

Bunku, listy skúma teda,  

je to naša drahá veda.  

Na bioške nuda nie je, 

s učiteľom sa vždy zasmejeme. 

 

Nemčina či angličtina,  

na cestách sa schovať nedá.  

Slovíčka sú základ vety, 

nepohneš sa bez nich v reči. 

 

Svet práce milujeme, 

lebo sa radi ulejeme. 

Trávu trhať, listy hrabať – to je jasná vec, 

sem-tam sa z nás stane „prefíkaný“ zábudlivec. 

 

Tamara Hricová, IX.A 
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OSEMSMEROVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁR, ČAS , TEPLOTA , DRÁHA, AMPER, TEPLO , OBJEM , TRENIE , HUSTOTA , VÝKON , PA , PRÁCA, IÓN 

Výsledok: Zem je veľký guľový _ _ _ _ _ _ 

 

Karin Matiová, Vanesa Janoková, Ema Bodnárová, IX.B 

 

STRUČNÉ OTÁZKY – STRUČNÉ ODPOVEDE 

 

Rozhovor s Jozefom Bačom o jeho talente hrať na viacerých hudobných nástrojoch.  

 

Kedy si začal hrať na hudobnom nástroji?  

„Bolo to dávnejšie. Keď si otec zlomil nohu, tak ma začal učiť na bas gitare.“ 

Na koľkých nástrojoch hráš?  

„Na piatich: bas gitara, klávesy, harmonika, gitara, bicie.“ 

Aký bol tvoj prvý nástroj na ktorom si začal hrať? 

„Bas gitara.“ 

Bolo ťažké sa naučiť akordy?  

„Zo začiatku áno, ale potom to už išlo ľahšie.“ 

 

N. Dudášová, V. Dudášová, IX.B 

M T I Ó N T V H 

T R E N I E Ý U 

P E A P G P K S 

R P A N L L O T 

Á M E J B O N O 

C A Č A S R T T 

A E T D R Á H A 
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TANEC  
Tancujem vo folklórnom súbore Lipovec vo Vranove nad Topľou - Čemernom. Tancu sa 

venujem už skoro 3 roky. Každý pondelok a piatok máme skúšky. Tancuje nás vyše 100 

malých aj dospelých. Sme podelení do kategórií. 1.  kategória je od 4. – 9. rokov, 2. kategória 

je od 10. – 14. rokov a 3. kategória je od 15 rokov vyššie. Tanec ma baví. Bol som už na vyše 

štyridsiatich vystúpeniach. Tancu som sa venoval už odmalička. Vždy ma k nemu niečo 

ťahalo. Minulý víkend sme mali veľké vystúpenie s našimi susedmi Poliakmi. S folklórnym 

súborom Lipovec zažijem množstvo zábavy a spoznávam aj iné krajiny, po ktorých cestujeme 

a vystupujeme. Navštevujeme aj iné štáty, napr. Chorvátsko, Portugalsko a iné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bačik, IX.A                                                   

 


