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DOČ 2017 
Každoročne sa v našej škole koná DOČ - Detská odborná činnosť, a ani 

tohto roku to nebolo inak.  

Tohtoročné prípravy sa začali už koncom septembra, kedy sme sa 

zoznámili s našou kategóriou: Odhaľovanie ŠOA. Najprv sme ani netušili, o čo 

vlastne v danej téme pôjde, no naši učitelia nás s ňou podrobne oboznámili. Všetci 

sme si vybrali nejakú podtému a začali usilovne pracovať na svojich  

prezentáciách. Nadišiel čas vybrať žiakov, ktorí sa zúčastnia školského kola. 

Z našej triedy boli vybraní Julka, Timotej, Sabínka a ja. Všetci štyria sme sa 

poctivo pripravovali, aby to bolo čo najlepšie odprezentované. Čas rýchlo uplynul 

a prišiel ten dlho očakávaný deň – 10. november. Všetci súťažiaci aj napriek 

tréme zvládli prezentácie skvelo, bez najmenších problémov. Nakoniec prišlo 

vyhodnotenie. Z našej triedy sa na treťom mieste umiestnila Julka.  

K výhre jej všetci gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší rok.  

Lenka Haňová, 8.A 
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EXKURZIA - KOŠICE 
 

Ako to vždy býva, školský rok sa začal výletmi alebo exkurziami. Na 

druhom stupni je tradíciou každoročné získavanie poznatkov formou exkurzií. 

Tento rok sme sa spolu s deviatym ročníkom rozhodli vybrať do hlavného mesta 

kultúry - do Košíc.  

Naša cesta začala príchodom autobusu a skončila v obchodnom centre 

Aupark. Medzitým sme boli očarení vynálezmi známych umelcov a kultúrou Košíc. 

Zatiaľ čo sme čakali pred budovou múzea,  pani učiteľku napadlo, aby sme sa šli 

pozrieť do Dómu svätej Alžbety. Videli sme dokonca aj divadlo, Urbanovu vežu a 

spievajúcu fontánu.. Navštívili sme Technické múzeum, v ktorom sme prešli tri 

poschodia plné pokusov, výskumov a najmä vynálezov, v ktorých sme sa mohli 

vyblázniť a hlavne naučiť nové veci. Pani sprievodkyňa nám zaujímavo rozprávala, 

ukazovala nám všetky miestnosti a neskôr upozorňovala na veci, ktoré stáli o náš 

záujem. Po prejdení všetkých poschodí sme zas o niečo múdrejší opustili múzeum.  

Cestou do obchodného centra sme videli osobu, ktorú sme hneď spoznali. 

Bola to hviezda televízneho programu Inkognito Marián Čekovský. Každý z nás sa 

mu milo pozdravil a pokračovali sme v ceste. Vo chvíli, keď sme vstúpili dovnútra,  

všetci sme sa rozutekali priamo do reštaurácií, kde sme si všetci pochutnali. 

Domov sme odchádzali s boľavými nohami a vyčerpaním, ale aj tak to stálo zato.  

Bol to výborný, poučný výlet a dúfam, že na budúci rok ho ako deviataci 

posunieme na vyššiu úroveň a zábavu. 

Tamara Dudášová, 8.A 
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Európsky deň 

Tak ako každý rok aj tento sa v našej škole konal Európsky deň. Tento rok 

sa týkal slovenských ľudových rozprávok. My sme dostali rozprávku Prorok Rak.  

Účinkujúcich vyberala naša pani učiteľka Šaffová. Hlavnú postavu, teda 

proroka Raka, si zahral Marcel a jeho ženu Lenka. Suseda hral Timo, obchodníka 

Daniel, pána Jakub a  šľachtičnú zase Sabina. Samozrejme nemôžeme zabudnúť 

na sluhov, v ktorých sme videli Sama, Mareka a Daniela. Asi najťažšou úlohou 

bolo naučiť sa text a spraviť kulisy. Všetko sa nám podarilo včas. 

Najprv sa na nás bol pozrieť prvý stupeň, čo nebolo až také náročné. 

Tréma však prišla, až keď sme hrali pred deviatakmi. Párkrát nám aj vypadol 

text, ale našťastie si toho veľmi nevšímali.  

Európsky deň sme si veľmi užili a dúfame, že na ďalší rok bude ešte lepší 

než tento.                                                                      Viktória Žulkovičová, 8.A 
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SCHOOL KIDS RACE 

Naši učitelia nám zorganizovali druhý ročník súťaže School Kids Race.  

Všetko to začínalo skorým ranným príchodom a prípravou rôznych prekážok.  

Prvú hodinu sme mali triednickú a po príprave sme sa všetci zišli na školskom 

dvore a začalo sa to. Po otvorení sme všetci zaujali svoje pozície. Mali sme 

pripravenú prekážkovú dráhu: švédske debny, robili sme drepy, kliky a celý čas 

bežali.  

Boli sme rozdelení do tímov, ktoré mali vlastný názov. Keď sme dobehli do cieľa, 

tak nám dali medailu. Všetci sme sa tešili, ako si ju vyložíme k tej minuloročnej -  

do zbierky. Prišlo na rad aj hodnotenie a najlepší čas mali chlapci z 9.B triedy. 

Ale víťazom sa stal každý, kto prešiel trať až do cieľa.  

Z tejto akcie si odniesli nové športové zážitky.  

Po ukončení sme začali s upratovaním prekážok zo školského dvora. Domov sme 

odchádzali s boľavými nohami a vyčerpaním, ale s dobrým pocitom, že sme si 

zašportovali. Bol to skvelý deň a dúfam, že sa ho budeme môcť zúčastniť aj 

budúci rok ako deviataci.  

Vanesa Sabolová, 8.A 

 


