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                 hojte.  Čas ubehol ako voda a my sme tu opäť s naším časopi-

som. V tomto výnimočnom dvojčísle si zopakujeme čo všetko sa udialo, 

ako sa darilo  našim žiakom a v obľúbenej rubrike Zabav sa nájdete nové 

výroky učiteľov.  Všetci netrpezlivo čakáme na koniec školského roka, no 

ešte predtým  sme museli zvládnuť obdobie skúšania a písomiek, ktoré 

nikto nemá rád. Prajeme Vám krásne prázdniny a všetko dobré do nové-

ho školského roka, do ktorého Vám prinášame druhú šancu.  Nekončí sa 

iba škola, ale končia sa aj  žiacke roky našich deviatakov, ktorým tiež pra-

jeme všetko dobré na strednej škole.  

                                                           Vaša redakčná rada. 
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vol Žec, Klaudia Petráková, Oliver Va-

silko 
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Keďže jedlo sme pomaly porozdávali, bolo na 

voze viac miesta, a vtedy sme si mohli všetci po-

sadať na voz a zažiž tak nezabudnuteľnú jazdu 

s koňmi. Keď už sme mali všetko porozdávané , 

zviezli sme sa na Hrun. Neskôr sme ešte zašli do 

niekoľkých domov, a potom hneď do kultúrneho 

domu, kde na nás čakal guľáš a teplý čaj. Po dl-

hej ceste sa každý z nás pobral domov a neskôr 

večer sme sa stretli pred kultúrnym  domom. 

Keď sme vošli dnu, bola som veľmi prekvapená, 

koľko ľudí sa prišlo pozrieť na vystúpenia Mater-

skej školy, Základnej školy  a folklórneho súboru 

ORGONINA. Prezliekli sme sa do krojov a išlo sa 

vystupovať. Po vystúpení ľudia začali tlieskať 

a naša rola sa skončila. 

Na tieto fašiangy sa nedá zabudnúť. A za to 

všetko môžeme povedať našim učiteľkám veľké 

Ďakujeme. 

 

Štefánia Vasilková, 7. roč. 

V Slovenskej Kajni sa opäť oslavovalo. Žia-

ci z našej školy sa tiež zapojili a pripravili si 

fašiangový program pre občanov. 

V sobotu ráno 14.02.2015 sme sa zišli pred 

kultúrnym domom o 09:45 hod. Všetci 

sme sa poprezliekali do masiek a tešili na 

príjemnú zábavu medzi ľuďmi, ktorých 

sme chceli potešiť rôznymi básničkami 

a pesničkami. Neskôr nám oznámili, že 

v sprievode po dedine nás budú sprevá-

dzať aj kone s vozom. Pán starosta kúpil 

stužky a išli sme ozdobiť voz. Keď nastal 

čas 10:30 hod.,  tak sme vyrazili po dedine 

so škatuľami jedla  a nacvičeným progra-

mom. Po dlhej dobe sa nikomu z detí ne-

chcelo chodiť, preto sme sa striedali, kto 

pôjde na voz .  
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Dňa 20.3.2015 sa uskutočnila prvá Noc v knižnici. Zo začiatku to bola, ale že poriadna nuda, no akonáhle 

sme tam boli viacerí začala byť sranda. Najprv sme sa so všetkými našimi vecami presťahovali do knižnice. 

Pani učiteľka  nám povedala plán večera a všetci sme sa rozišli do tried podľa tímov. Každý tím mal svoje 

vlastné meno. Mená boli ozaj „zabité!“ Veď posúďte sami: Bochníky, Aknérky, Fc nám še nechce, Risky 

a Pripečení. O chvíľu sme šli vonku hľadať poklad, ktorý prichystali skupiny  Risky a Pripečení, skupina 

Aknérky tam nebola. Celá skupina šla s pani učiteľkou Mydlovou poroznášať indície hry po dedine. Roznies-

li sme indície a hra sa mohla začať! Hľadanie im šlo v celku dobre. Netrvalo dlho a všetky poklady boli ná-

jdené. Chtiac-nechtiac sme sa museli vrátiť do školy, teda presnejšie do knižnice, kde nám naši chlapci na-

nosili žinenky ako správny gentlemani. Keď sme už mali aj na čom spať, pustili sme si filmy a čakali na našu 

večeru. Napapaní s plnými žalúdkami sme do 1:00 hod. v noci hrali karty. Niekedy okolo 1. 30 hod. ráno 

začala „nočná hra,“ ktorú nám vymysleli úžasné učiteľky. Znova boli indície poroznášané kade-tade, ale 

tentokrát iba po škole. Všetci sme hľadali a hľadali, no učiteľky si na nás pripravili menší fórik. Poklady všet-

kých skupín, ktoré sme ponachádzali, sme museli spojiť do-

kopy, aby nám vyšiel jeden víťazný poklad. Po nejakom čase 

sme na to prišli a náš spoločný poklad odhalili. Bola to 

zmrzlina so šľahačkou. Opäť sme sa najedli a šli sme poze-

rať film. Večierku sme mali cca okolo 4-tej hod. ráno. Ako je 

vo zvyku, nikto nespal. O 7. 30 hod. sme mali budíček. Mu-

seli sme poupratovať, nikde nemohla po nás ostať ani jedna 

maličká smietka. Potom sme sa mohli všetci rozísť domov. 

Myslím, že každý jeden z nás sa teší na budúci rok.                        

           Erika Kužmová, 6. roč. 

Dňa 6.2.2015 sa na našej škole uskutočnil žiacky kar-

neval. V tento deň mala väčšina detí úsmev na tvári. 

Na prvej triednickej hodine všetky deti netrpezlivo 

čakali, kedy na chodbe začne hrať hudba. Zazvonilo na prestávku, a vtedy sa väčšina tried zmenila 

na šatňu alebo na miestnosti plné strašidiel, pirátov spidermanov. Zábava bola v plnom prúde 

a deti sa zabávali a tancovali. Všetky masky boli nádherné. Hodina vyhodnotenia bola tu a každý 

netrpezlivo čakal, ako to dopadne. Výherných masiek bolo veľa, veď všetci viete, ako to bolo.  

Po skončení karnevalu deti odchádzali šťastní s mnohými spomienkami.  

Kamila Horváthová, 6. roč. 

Natália Jevčáková, 6. roč. 

 

 

   

 



 

 

              šetko sa začalo ráno o 10:30 hod., keď sme na-

stúpili do autobusu. Nevedeli sme sa dočkať, kedy doces-

tujeme do Žiliny. Na obed sme sa zastavili v Poprade, 

v nákupnom centre Max. Tam sme si popozerali obcho-

dy, no najviac nás zaujali stavebnice, ktoré boli na výsta-

ve. Cesta do Žiliny ubehla rýchlo. Keď sme tam dorazili, 

učitelia nám dali inštrukcie a pán učiteľ Vasilko nám roz-

dal lístky na futbalový zápas. Vybrali sme sa na štadión, 

kde sme čakali približne hodinu, kým sa začal futbal. 

             ,,Kam utekáte, nikde nechoďte, veď to ešte 

nezačalo?!", pýtal sa nás učiteľ. No my sme boli pr i-

pravené urobiť si zaujímavé fotky. Tribúny boli preplne-

né a zápas sledovalo približne 10 500 ľudí. Na obrazovke 

sa zobrazil stav 0:0 a všetci netrpezlivo čakali, kto dá pr-

vý gól. Neraz letela lopta aj do hľadiska, no nikto si ju 

nechcel nechať a každý ju poctivo vrátil. Nezaobišlo by 

sa to bez komentára nášho učiteľa: ,,Nechaj si ju! Vidíte, 

toto je výchova."  Všetky tie pády a fauly nám doka-

zovali, že im nie je všetko jedno. Oči  museli behať sem 

a tam, lebo lopta bola ako nezastaviteľná strela. Českí 

fanúšikovia nemali šancu, pretože štadiónom sa ozývalo 

skandovanie v prospech Slovenska. Vonku bola zima, 

padal sneh, ale mexické vlny obklopovali celé ihrisko. 

Reakcia pána učiteľa Vaterku z SOŠ drevárskej: „Vždy, 

keď je veľa divákov, je dobrá atmosféra. Ako sme 

mohli vidieť, bola tam tá mexická vlna, ale keď je má-

lo ľudí, tak je tá atmosféra iná.“ Nech boli naše tipy 

akékoľvek, všetci sme boli spokojní s víťazstvom. 

              Zápas sa začal o 20:30 hod. Žiak z SOŠ 

drevárskej opisuje úvod zápasu: „Slabé tempo 

zo začiatku  polčasu. Ale odkedy sme strelili 

gól, atmosféra bola iná a aj Česi sa rozbehli.“ 

Bolo to dosť dramatické. Počas prvého polčasu 

sme boli svedkami nádherných Hamšíkových 

“nožničiek“. „Bola mi zima. Mám omrzliny, 

ale Hamšíkove nožničky boli na nezaplatenie.“  

Takto opisuje svoj zážitok žiačka 9. ročníka. O to 

viac nás potešil gól hráča Ondreja Dudu. Druhý 

polčas už nebol taký napínavý, lebo sme nedali 

ďalší gól a naši hráči boli už unavení. Cesta do-

mov bola veľmi zábavná, hlavne keď sme sa sna-

žili spraviť niekoľko rozhovorov s našimi spolu-

žiakmi a vlastne s každým, kto bol s nami na zá-

pase. Opýtali sme sa nášho učiteľa Vasilka na 

jeho pocity zo zápasu: „Moje pocity sú trochu 

chladné, daždivé, ale sú pozitívne.“ Žiačka 6. 

ročníka opisuje zápas takto: „Slovensko a Česko 

sú  dvaja rivali, ktorých zápasy sú veľmi napí-

navé.“ 

              Po zápase boli takmer všetci unavení. 

Cestou domov si niektorí pospali  a chlapci sa 

zabávali. Keď sme dorazili do Slovenskej Kajne, 

prišli po nás rodičia a šli sme domov. 

Za tieto nezabudnuteľné zážitky ďakujeme našim 

učiteľom, ktorí to celé zorganizovali. 

                      Klaudia Petráková, 9. roč. 

          Alex Nus, 6. roč., Kristián Kollár, 6. roč.  
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Mária Jevčáková, 8. roč. 
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             Za siedmimi dolinami a za siedmimi horami v jednej 
malej dedinke s názvom Slovenská Kajňa sa uskutočnil žiacky 
valentínsky ples. Zúčastnilo sa na ňom mnoho princov, ale 

hlavne princezien, ktoré netrpezlivo čakali, ktorá z nich sa sta-
ne kráľovnou.  

           Po úvodnom valčíku minuloročného kráľa a kráľovnej sa 
zábava hneď rozbehla. „Plesujúci“ tancovali rovnako skvele 
na moderné, ale i ľudové piesne, ktoré mixoval náš užasný 

pán učiteľ Vasilko. Nechýbalo občerstvenie a nádherná vý-
zdoba. Všetci však netrpezlivo čakali na žrebovanie tomboly. 

Výhry v podobe sladkostí a vecných cien potešili mladších 
i starších žiakov. Nesmelo chýbať vyhlásenie kráľa a kráľovnej 
plesu, na ktoré sme už všetci čakali. Prišla chvíľka napätia. „Á kráľom a kráľovnou plesu sa stá-

va Martina Gavurová a Jozef Piskor,“ vyhlásil pán učiteľ. Tento rok sa ples uskutočnil 
v kultúrnom dome v Slovenskej Kajni.  

Verím, že všetci, ktorí sa na plese zúčastnili, si odniesli len samé dobré zážitky.  
   

Dňa 10.3.2015 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili besedy so šéfredaktorom Vranovských Noviniek Im-

richom Makom. Beseda prebiehala v príjemnom prostredí knižnice. Pán šéfredaktor sa nám na 

úvod predstavil. Ďalej nám hovoril, ako sa k 

svojej práci dostal. Cez pracovné dni zbiera 

materiály. Zozbierané údaje spracováva a 

dáva do tlačovej podoby cez víkend. Články 

získava z kultúrneho, spoločenského aj špor-

tového života. Ako novinárovi sú mu otvore-

né dvere do zákulisia. Nedávno bol na vý-

stave živých žralokov, kde mu bolo dovole-

né kŕmiť ich. Pri svojej práci oslovuje celeb-

rity ako sú Rytmus, Tina a hudobné skupiny. Jeho práca mu zaberá celý deň. Dal nám pár rád, 

ako písať články do nášho časopisu ABC. Upozornil nás na chyby, ktorým sa máme vyvarovať. 

Podotkol, že jeho práca ho baví, je zaujímavá a niekedy aj dobrodružná. 

Eva Cárová, 8.roč.  



Dlho som sa rozhodovala, ktorú osobu si vyberiem. Vybrala som mamu. Volá sa Mária Jevčáková. No 

ja ju volám mamka. Má 40 rokov. Má zelené oči ako ja. Vlasy má krátke a sfarbené do hneda. Je strednej po-

stavy.  

Keď má mama dobrú náladu, tak je usmievavá a vtipná. Ale niekedy má aj zlú náladu, keď ju bratia 

nazlostia. Mama vie byť aj prísna. Pri probléme mi vie dobre poradiť. Bavia ju domáce práce ako je varenie 

a pečenie. Tiež hranie na počítači hier Farm hereos sága a Pyramid solitare sága. Nehrá to často, len nieke-

dy, keď sme v škole. Upratovanie nemá rada, tak jej s tým niekedy pomáham. Mama je priateľská, preto má 

veľa dobrých kamarátov. K ľuďom sa správa slušne, najmä k deťom. Medzi jej obľúbené jedlá patria halušky 

a vyprážaný karfiol. Ale nechutí jej bravčová a hovädzia pečeň. Má rada zelenú farbu. Z nás detí má rada 

všetkých rovnako. Ale určite najviac môjho najmladšieho 3-ročného brata Šimona. 

Toto by bola moja mama. Za nič by som ju v živote nevymenila. 

                                                              Natália Jevčáková, 6. roč. 

Ako si upratujem svoju izbu 

   (Dynamický opis) 
      Je sobota, desať hodín dopoludnia. Práve v tejto chvíli sa začína upratovanie 

mojej izby. 

      Najprv pozberám kocky lega z koberca. Potom sa pustím do písacieho stola. 

Poupratujem papieriky, zmetiem omrvinky. Vynesiem kôš. Odbehnem do kúpeľne 

po vedierko s vodou. Prichystám si vysávač. Povysávam koberec a neporiadok za 

skrinkou. Prinesiem metlu a pozametám podlahu. Otvorím okno a počkám, kým 

sa vyvetrá prach (som naň alergický).  Keď sa prach vyvetrá, pustím sa do detail-

nejších prác.  Vyrovnám svoje papierové vystrihovačky, usteliem si posteľ, poutie-

ram prach na stole a skrinke, urobím poriadok v zásuvkách a veľkej skrini, potom 

poutieram prach na parapete a nakoniec polejem kvety. Po týchto prácach odne-

siem metlu a vysávač, vylejem vedierko s vodou.  

        Potom si ľahnem na posteľ a teším sa z čerstvo upratanej detskej izby. 

 

Samuel Tutko, 6. roč.        
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(Charakteristika) 



            Kým padali dažďové kvapky z neba ľudia, si ani neuvedomovali ako zne-

čisťujú vodu tým, že tam odhadzujú odpadky. 

             Jedného dňa si dažďová kvapka povedala: „Nebudem padať z neba, 

kým si ľudia neuvedomia, že to, čo robia, je nesprávne.“ Dážď dlho nepadal, bo-

lo sucho a vyschlo veľa potokov. Až vtedy si ľudia uvedomili, čo robia. Hneď 

všetko vyčistili. Ešte v ten deň spadlo z neba mnoho dažďových kvapiek. 

                                   Marek Kačmár, 2. roč. 

 

Osoba, ktorú som sa rozhodla charakterizovať je moja mama. Volá sa Eva Cárová. Má 

štyridsať rokov. Je štíhlej postavy. Má zelené oči a dlhé, hnedé, kučeravé vlasy.  

 Moja mama je dobrá kamarátka. Všetko jej hovorím, lebo viem, že to neprezradí. Veľmi 

rada varí, pečie, vyšíva a upratuje. Ale zo všetkého najradšej číta knihy ako sú romány. Hoci 

nemá v záľube šport, prechádza sa rada po lese s našimi psami. Veľmi rada obdivuje krásy prí-

rody. Pomáha mi aj s domácimi úlohami. Má veľmi dobré srdce. Chodí pomáhať mojim starým 

rodičom. Ale najväčší problém jej robia počítače a technika. Na to je antitalent. Rada si vyjde 

aj s kamarátkami na kávu. Strašne si ju vážim, pretože sa vie postarať o rodinu. Mám ju veľmi 

rada, pretože ma vie potešiť, keď ma niečo trápi. Veľmi pekne sa oblieka. Okrem čítania kníh 

má rada psov. Má veľa energie. Chodí veľmi rada nakupovať nové šaty. Má zmysel pre humor, 

hlavne, keď sa rozpráva s mojimi úžasnými bratmi. Skoro nikdy na nás nekričí. Veľmi rada trávi 

svoj čas s nami. 

           Strašne ju obdivujem, hlavne jej pracovitosť. Veľmi často chcem byť ako ona. Je mojím 

najväčším vzorom v rodine.                                                                                      Eva Cárová, 6. roč. 
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(Charakteristika) 



                                                 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:  

Klaudia Petráková  2. miesto v okrese 

Olympiáda z Nemeckého jazyka:  

Martina Gavurová  5. miesto v okrese 

Malý futbal star-

šie žiačky: 3. 

miesto v okrese 

 Florbal žiačky: 1. miesto v okrese 

Malý futbal mladšie žiačky: 1. miesto v okrese 

a 3. v kraji 

                                   Zdravotnícka súťaž: 5. miesto v okrese 

Športový turnaj v Ond. Matiašovciach: Malý futbal 1. a 2. ročník  

1. miesto 

Športový turnaj v Ond. Matiašovciach: Malý 

futbal 3. a 4. ročník  

1. Miesto 

Športový turnaj v Ond. Matiašovciach: Staršie 

žiačky Vybíjaná 3. a 4. ročník           3. miesto  

Športový turnaj v Ond. Matiašovciach: Mladšie žiačky Vybíjaná 1. a 2. roč-

ník          2. miesto      
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1. stupeň 

POÉZIA 

1. Martina Tutková 3.r. 

2. Roman Jenčo 1. r. 

3. Alena Dudášová 1. r. 

 

PRÓZA 

1. Laura  Gurbová 2. r. 

2. stupeň 

PRÓZA  

1. kategória 

1. Eva  Cárová 6. r. 

2. kategória 

1. Klaudia Petráková 9. r. 

 

POÉZIA 

1. Mária Jevčáková 8. r. 

2. Viktória Holubová 7. r. 

3. Soňa Tutková 5. r. 
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  2. stupeň 



Štefánia Vasilková 7. roč. 

Natália Vasiľková 7. roč. 

Daniela Vasiľková 7. roč 

Martina Gavúrová 7. roč 
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V jeden čarokrásny deň k nám do školy v Slovenskej Kajni, presnejšie dňa 25.05.2015 zavítala jedna 
z najznámejších slovenských spisovateliek. Nie je ňou nik iný ako Gabriela Futová. Pripravili sme si 
pre Vás krátky rozhovor: 
1. Koľko máte rokov? 
„Mám 44 rokov.“ 
2. Kde momentálne pracujete? 
„Momentálne pracujem v Prešove 
v knižnici pod názvom Slniečko.“ 
3. Koľko kníh ste už napísali? 
„Napísala som už 44 kníh.“ 
4. Odkiaľ čerpáte námety do kníh? 
„Námety do kníh čerpám zo života 
od detí.“ 
5. Aká je Vaša najčítanejšia kniha 
v súčasnosti? 
„Najčítanejšia kniha v súčasnosti je Naša mama je bosorka.“ 
6. Chceli ste sa stať spisovateľkou už od detstva? 
„Áno. Už na základnej škole ma bavilo písať slohy, ktoré boli najdlhšie zo všetkých.“ 
7. Mali ste v záľube aj iné povolania? 
 „Áno, chcela som byť učiteľkou, ošetrovateľkou, veterinárkou a vodičkou autobusu.“ 
8. Aká je Vaša najobľúbenejšia kniha? 
„Moja najobľúbenejšia kniha je Štyri kosti pre Fili-
pa.“ 
9. Ako dlho ste už spisovateľkou? 
„Spisovateľkou som už 15 rokov.“ 
10. Kde ste študovali? 
„Študovala som žurnalistiku v Bratislave.“ 
Ďakujeme Vám, že ste nám umožnili spraviť roz-
hovor. A boli by sme rady, ak by ste k nám ešte raz zavítali. 

11. Aká bola Vaša prvá kniha? 
„Moja prvá kniha bola Naša mama je bo-
sorka.“ 
12. Máte rady zvieratá? 
„Áno, mám rada zvieratá. Najradšej mám 
sliepky, jedna z nich sa volá PIPI.“ 
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Je dôležité rozlišovať, či sa jedná o závislosť na počítači, alebo na internete. Závislosť na po-

čítači je naviazanie osoby a vnímania na virtuálnu (počítačovú) realitu. Ľudia sa fixujú na 

rôzne hry a aplikácie. Predstavujú si ich, napodobňujú ich a podobne. Dokonca sa vžívajú 

do virtuálnych postáv v hrách a prežívajú spolu s nimi celý dej. O ničom inom nerozprá-

vajú. 

Závislosť od PC však nie je závislosť od internetových hier. Multiplayer sa rozšíril a je stále 

veľmi populárny v hrách GTA,  Half-Life a Counter-Strike. Návykové sú aj hry ako Line-

age 2, Word Of Warcraft a iné, kde si človek vytvára svojho hrdinu, hrá zaňho, vylepšuje 

mu vlastnosti a podobne. 

Strácajú schopnosť komunikovať s okolím a odcudzujú sa 

spoločnosti. Keby ste ich náhodou vytrhli z ich sve-

ta, stávajú sa agresívnymi a sú presvedčení o svojej prav-

de. Ja som dal do hier 73 eur. 

Závislosť od mobilných telefónov je niečo úplne iné, ako zá-

vislosť od PC. Ľudia sú totiž závislí od Facebooku, Pokecu 

a od WhatsApp. 

Príznaky: 1. Dotyčný klame nielen sám sebe, ale aj 

svojmu okoliu v tom, čo robil cez deň a koľko času strávil za 

mobilným  telefónom a počítačom. 

 

2. Závislí ľudia často zanedbávajú svoje okolie len preto, aby mohli sledovať dianie vo virtu-

álnom svete. 

 

3. Závislí ľudia často sľubujú nápravu, snažia sa obmedziť čas strávený za PC, ale nedarí sa 

im to. 

 

Dobrá rada: Ak ste závislý od pc a mobilu, skúste ísť na pár dní na nejakú chatu, do Tatier, 

k moru a tak podobne. Tam sa bez počítača a mobilného telefónu pokúste vydržať čo naj-

viac, ale vôbec si ho tam so sebou neberte.                                    Kristián Kollár 6. roč. 



 
 

Dňa 26.5.2015 sme mali v škole deň otvorených dverí. Prvé dve hodiny sme boli v 
triedach, do ktorých nás zaradili učitelia. Našu školu mohli navštíviť rodičia a aj 

malí škôlkari. Rodičia sa mohli pozerať ako sa ich deti učia. Potom sa mohlipozrieť 
na program, ktorý bol na veľkej chodbe. Program nám zjemnila kapela. Deti prvé-
ho stupňa sa nám predstavili ako Snehulienka a osem trpaslíkov, žiačky druhého 
stupňa nám pekne zatancovali a pobavili nás staré babky z druhého stupňa. Na 
tento program nikdy nezabudnem. Bol skvelý. Každý rodič dostal od detí menší 

darček. Deti mohli ísť domov skôr. DOD sa podaril. Každý bol spokojný, že sa mo-
hol zúčastniť tejto školskej akcie. Rodičia si nakoniec mohli posedieť v školskej 

kuchynke. Každý odchádzal s veľkým úsmevom domov. 
 

Natália Kačalová, 6. roč.                                                                                                    
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 V spomínanom predstavení vystúpilo približne 
10 hercov, z ktorých hlav-
nou postavou bol taliansky 
rezbár Krištof, ktorému sa 
páčili ženy, ale najviac 
richtárova slúžka Betka. 
Dej sa odohrával 
v dedinskom prostredí. 
Krištof si od Majstra Pavla 
požičal dukáty, ktoré nesti-
hol vrátiť, preto mu za 
trest odťali jednu ruku. Na-
hnevaný Krištof sa chcel 
pomstiť tak, že so sekerou 
rozbije sochu, ale Majster 
Pavol to nedovolil, radšej 
by obetoval svoj vlastný 
život. 

      Po skončení sme šli na 
autobuse do Tesca 
a Family Centra, kde sme 
sa zdržali 60 minút. Pred-
stavenie sa mi páčilo, pre-

to by som si ho ešte raz zopakovala. 

 

 

      Dňa 16.4.2015 sa žiaci 2. 
stupňa ZŠ Slovenská Kajňa 
zúčastnili na divadelnom 
predstavení vo Vranove 
nad Topľou. Ráno o 7.30 
hod. sme sa všetci zišli 
v škole, kde nás p. učiteľ-
ka čakala so súpiskou. 
Keď sme sa všetci podpí-
sali, už vonku na nás čakal 
autobus, do ktorého sme 
nastúpili. Po príchode do 
Vranova sme vystúpili  
a zoradili sme sa do dvojíc. 
Po usadení sa v Mestskom 
dome kultúry sa začalo 
predstavenie, ktoré trvalo 
90 minút. Predstavenie ma-
lo názov Majster Pavol 
z Levoče. Bol známy ako 
neskorogotický rezbár, so-
chár a tvorca najvyššieho 
dreveného oltára na svete, 
nachádzajúceho sa v  Chrá-
me sv. Jakuba v Levoči.        



               Konečne prišiel deň prvý jún. V tento deň sa v škole nikdy neučíme. Spolu s kamarátmi 

sme sa naň veľmi tešili. 

             V to júnové ráno som sa vybral do školy plný očakávania, čo pre nás učitelia pripravili. 

Vonku sme sa rozprávali, čo asi budeme robiť. Vilko povedal: „Určite budeme hrať futbal.“ 

Erik na to reagoval: „To nie je pravda, dnes budeme mať všelijaké iné aktivity.“ A veru, Erik 

mal pravdu. Prišla po nás naša triedna učiteľka, nalepila nám kartičky na tričká a spolu s ňou 

sme prechádzali stanoviská. Prvým bolo spievanie. Povedal som pani učiteľke: „Ja spievať ne-

chcem, lebo mi to nejde.“ Aktivít bolo dosť. Pre mňa bolo najzaujímavejšie strieľanie zo vzdu-

chovky. Zamieril som a trafil fľašu na prvý pokus. Keďže bolo horúco, trochu sme si oddýchli 

a neskôr po skončení sme išli domov. 

 Strávili sme s kamarátmi skvelý deň a ďakujeme učiteľom za dobrú prípravu. Dúfam, že o rok 

sa opäť stretneme prvého júna 

na skvelých hrách. 

 

Samuel Jakub, 5. roč. 
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Dňa 21. apríla sa na našej škole usku-

točnil Deň Zeme. Cieľom tejto akcie 

bolo vyčistiť a zveľadiť okolie školy. 

Bolo nám povedané, aby sme sa ob-

liekli športovo-pracovne. Každá trie-

da mala zadelenú prácu. Niektorí to 

flákali, ale bola to iba menšina. Tí, 

ktorí poctivo makali, boli pochválení 

triednymi učiteľmi.  Samozrejme, naj-

viac vychválení boli ako vždy ôsmaci. 

Myslím si, že táto akcia by sa mala konať 

každý rok, a to z dvoch dôvodov. Prvý je 

samozrejmý, a to poriadok a výzdoba oko-

lia školy a druhý je, že sa neučíme.  

Oliver Vasilko, 8.roč. 
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Do školy sme prišli  o 16:30 hod. a rozložili sme sa. Išli sme  
na veľkú chodbu a tancovali sme Chivavu. Potom  
sme sa rozdelili a hrali sme rôzne aktivity ako  
napr: basketbal, futbal, florbal. Vyšli sme do  
tried najedli sme sa a napili. Vyšli sme vonku a  
návštevou nás podctili výtvarníčky a tanečníčky z Jastrabieho nad Topľou. 
Výtvarníčky nám ukázali ako sa vyrába: mexický klobúk, šperky, magnet-

ky, píšťalky. Maľovali aj 
na tvár. Potom tí, ktorí sa 
presunuli k tanečníčkam. 
Po aktivitách sme vyšli sa 
najesť. Začala sa opekač-
ka. Cez opekačku sa zača-
la naša najobľúbenejšia 
aktivita: Piati proti piatim. 
Na 1.stupni vyhral 3. a 4.  
ročník. Na 2.stupni sme 
boli víťazi my6.A!!! Bola 
to obrovská radosť. Po-
tom sme sa rozišli do 

tried. A ešte pripomeniem, 9. roč-
ník vyhral nad učiteľmi. A rozbaľo-
vali sme naše vyhraté ceny. Po ak-
tivite sa začala diskotéka. Medzi-
tým sme čakali na nočnú hru. Bo-
la to nekonečná chvíľa. Keď na rad 
prišla 6.A, šli sme cez dedinu na 
starú cestu až hore ku krížu. Tam 
sme museli odfotiť logo školy, tiež 
sme tam mali poslednú indíciu. 
Zase sme sa museli vrátiť do školy 
a v našej triede sme našli poklad: 
sladkosti. „Mňááám“, tie boli fajne. Ešte sme si niečo zajedli. Pravdaže vy-
strájali sme, ale čo už. U nás štyria spali a šiesti nespali. Ja osobne som 
nespala. No a takto prebiehala noc. O 4:00 hod. mali deviataci 2. nočnú 
hru.  
         Ráno, keď sme všetci vstali, pobalili sme sa a dole na chodbe nás 
občerstvili čajom. Po deti z 1. stupňa pomaly prichádzali rodičia. Tak toto 
bola naša Noc v škole.                                                                   

                                                              Kristína Mičková, 6. roč. 

 



1. Aký hudobný skladateľ/skupina je Vaša najobľú-
benejšia? 
p. Bačová - Je to Adam Ďurica. 
2. Máte nejaké domáce zvieratko? 
p. Bačová – Áno. Máme veľa zvieratiek - psík sa volá 
Lili (mini yorkshir), a je to náš maznáčik, máme aj ma-
čičky, andulky a škrečka. 
3. Máte nejaké motto, ktorým sa riadite? 
p. Bačová -  Áno. Nerob iným to, čo nechceš, aby robili 
oni tebe.  
 4. Chceli ste byť učiteľkou už odmalička? 
p. Bačová – Áno, vždy to bol môj sen, ktorý sa mi splnil. 
Moja  práca je zároveň mojím koníčkom. 
 5. Keďže ste zástupkyňou pána riaditeľa, prinieslo 
Vám to nejaké zmeny? 
p. Bačová - Áno, v mojom živote určite áno. Viac času 
teraz venujem administratívnej práci, chýba mi kontakt 
so žiakmi. 
6. Chcete niečo odkázať žiakom, ktorí sa chcú stať 
učiteľmi? 
p. Bačová - Učiteľstvo je veľmi pekné, ale aj zároveň 
náročné povolanie. Vyžaduje si veľa trpezlivosti a 
hlavne pevné nervy. Na druhej strane, ak vidíme, že 

naši žiaci, ktorých sme učili, sa v živote sa presadili, prináša nám to radosť. 
                                                                                

 Ďakujem za rozhovor!      
   

                        Samuel Tutko, 6.roč.                             

Fúú. Je ťažko písať o niečom, čo začalo tak dávno. Pred 

deviatimi rokmi som stála pred bránou školy s červeno-

zelenou taškou na chrbte. Na tej taške boli smajlíky, kto-

ré som si mohla vyberať podľa nálady. Pamätám si, že som mala toho najviac usmievajúceho sa, ale rozhodnutie 

bolo ťažké, keďže tam bol aj jeden veľmi prestrašený smajlík. No zvolila som toho šťastného a vykročila na dobro-

družstvo, ktoré trvá  9 rokov. Ani som netušila koľko šťastia, smútku, stresu a zodpovednosti  ma bude čakať. 9 ro-

kov som chodila tou istou cestou, tam a späť, keď sa nad tým teraz zamyslím, vyzerá to ako nekonečná cesta. Pa-

mätám sa, že v prvom ročníku sa na nás p.učiteľka sťažovala, pretože sme stále tancovali na zvončekové zvučky. 

Bolo úžasne sledovať ako sa všetci meníme a z malých vystrašených deciek vyrástli skoro dospelí ľudia. Všetky tie 

triedy, v ktorých sme trávili čas. Všetky výkresy, písomky, diktáty a školské, to všetko nám poukazuje na to, ako 

sme sa zmenili. Zoberte si len všetky prezúvky, ktoré nám sú už malé. Neviem ani čo skôr písať, zhrnúť taký dlhý čas 

do jedného textu sa nedá. A tak nám to všetko ostane v srdciach navždy. Vám, mladší žiaci, by som odporučila, aby 

ste tieto roky života strávili v kruhu najlepších ľudí a po tom všetkom držali spolu. To je všetko, a teraz sa idem učiť 

matematiku.                                                                                                                                                       Klaudia Petráková  9.roč. 
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Výroky učiteľov : 

1. Prečo si to takto zrobil? Lebo si „Truntulus“!!! 

2. Nebruň!!! 

3. To si  doje-kabátil! 

4. „Ž“: Aha, jaké tenké? „U“: Ty seď, lebo ti takú 

      tenkú strelím, že sa ti z toho hlava odkrúti. 

5. Sadni si človeče, lebo ťa tam priklincujem! 

6. Ty čo teraz ideš srať abo čoo? 

7. Ale neže budete sedieť jak krepľuchy!!! 

8. „U“: Veď privlastňovacie sa privlastňujú! „Ž“ : 

A potom akostné sa akostujú? 

9. Ty a Abaja! 

10. Eržiky jedné! 

11. Somariny sa ti zachcíva? 

12. „Ž“: Vždyť ja nevím po česky „VOLE“!  

      „U“: Poslouchej Pepíku, když ti jednu střelím, tak 

te to přerazí! 

13. Keď žiak nechápe -„U“: Čo pozeráš jak bager na 

tvardu hlinu??? 

14. Zhniľavci zhnití!!! 

 

Hlášky z koncoročných výletov: 

1. „Ž“: Objednal si zmrzlinu  a kofolu. 

        „U“: Sa pos*reš jak lion. 

2. Žiak preliezal plot. 

        „U“: Neže si prištikneš „JAJA“! 

3. „U“: Neznásiľňuj bóju!!! 

4.     „Ž“: Klop, klop kozliatka! 

 

Kristián Kollár ,6. roč. 

Alex Nus, 6. roč. 

 

„Tobias, kde je tvoje vysvedče-

nie?“ pýta sa mama syna.  

Tobias: „Požičial som ho Mišovi, 

chcel totiž nastrašiť rodičov.“ 

Pani učiteľka hovorí: „Janka, po-

vedz príklad na dve zámená.“ 

 „Kto?“ „ Ja?“ 

 „Výborne, máš jednotku.“ 

 

Viete, aký je rozdiel medzi učiteľ-

kou a žumpou? 

- Žiaden, buď je nasratá alebo  

vyčerpaná.  

- Viete čo znamená skrat-
ka ZRPŠ? 
- Zajtra ráno podpálime 
školu.  
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