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Milí čitatelia, vítame Vás pri čítaní  prvého tohtoročného ABC-éčka. Veľmi sa tešíme, že máte veľký 

záujem o časopis, mnohí o druhú šancu, ktorá ani v tomto čísle nebude chýbať. V časopise uvidíte 

v skratke celý prvý polrok v článkoch, ktoré pripravili naši šikovní mladí novinári. V tomto polroku 

sa do časopisu zapojilo veľa nových žiakov. Pod článkami uvidíte mnoho nových mien, no niektoré 

zas ubudli.  Tak, ako to v ABC-éčku zvykne byť, nájdete tu veľa akcií, noviniek, ba aj ďalšie originál-

ne výroky našich učiteľov, ktoré sú naozaj top! Prajeme Vám príjemne čítanie. 

S pozdravom redakcia. 

Divadlo, na ktoré sme  sa všetci veľmi tešili, k nám prišlo v októbri. Uskutočnilo sa na veľ-

kej chodbe v našej škole. Bolo o dvoch psíkoch, ktorí boli súrodencami. A viete čo tam robili?  Há-

dali sa a naťahovali, až si  v jeden krásny deň našli nového kamaráta. Uvarili mu niečo pod zub 

a ponúkli mu strechu nad hlavou. Vtom prišiel zlý pes, ktorý pojedol všetko jedlo z mištičky. Sa-

mozrejme, nakoniec sa im ospravedlnil, že urobil niečo zlé a ponúkol im svoje priateľstvo. Napo-

kon zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec.  

Divadlo sa nám všetkým páčilo. Dúfam, že sa k nám ešte vrátia s novým predstavením.  

         P. Oslovičová 4. roč. 

V mesiaci október bola na našej škole jedna skvelá akcia. Zišli sme sa všetci 

v školskom klube detí. Boli tam žiaci prvého 

stupňa. Doniesli sme si všetko, čo sa dá nájsť 

v jesennej prírode. Napríklad listy rôznych fa-

rieb a tvarov, šišky a gaštany. 

Vyrábali sme rôzne smiešne 

postavičky alebo zvieratká. Na 

konci súťaže pani učiteľky vy-

hodnotili všetky práce. Tie naj-

krajšie boli vystavené na veľ-

kej chodbe. Výstavka sa všetkým páčila. Ako odmenu sme dostali 

jabĺčka, hrušky a sladkú odmenu. Už sa tešíme na budúci rok, kedy nám pani uči-

teľky pripravia ďalšiu super akciu.  M. Tutková 4. roč. 
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,, ... moji starkí šikovní sú a všeličo vedia. Aj keď niečo vyparatím, našim nepovedia... ,, 

               Aj týmito slovami by sa krásne dal priblížiť sviatok našich starých rodičov. Ako 

všetci dobre vieme, mesiac október je mesiacom úcty k starším a aj deti zo ZŠ Sloven-

ská Kajňa  sa  rozhodli v spolupráci s Obecným úradom Benkovce  potešiť starých rodi-

čov a pripravili pre nich krásne nedeľné popoludnie. Celý program otvorila svojim prí-

hovorom starostka obce Ing. Viera Pavlišková, ktorá  privítala milú návštevu prednostku 

Okresného úradu Ing. Máriu Cingeľovú, poslanca VÚC PhDr. Jaroslava Makatúru, duchov-

ného otca Juraja Sitarčíka a všetkých prítomných. Starostka obce popriala dôchodcom 

krásnu jeseň ich života. Nato ich potešili žiaci svojimi básňami a vtipnou scénkou. Po nich 

vystúpila spevácka skupina z Nižného Hrabovca a posledná vystúpila folklórna spevácka 

skupina Konopianka zo Žalobína. Na záver podujatia bola dôchodcom podaná slávnostná 

večera, káva a zákusok. Všetci sme domov 

odchádzali s úsmevom na perách.   

                                        N. Vasiľková 8. roč. 

     

Dňa 9.11.2015 sa na našej škole uskutočnilo divadelné prederavenie. Všetci sme sa 
 
stretli na veľkej chodbe, posadali sme si a divadlo mohlo začať. Predstavenie malo 
 
hodinu a pol a hralo v ňom asi 10 hercov. Zuzana sa zaľúbila do chlapca, ale nemohla         
 
to povedať mame, lebo jej zakázala sa s nim stretávať. Za bytovkou bola fontána, 
 
ktorá nefungovala. Keď si vyznávali lásku, fontánu zasa spustili. Všetci z bytovky sa 
 
stretli pri fontáne, lebo sa potešili, že fontána zase funguje . Divadelné predstavenie 
 
sa mne osobne páčilo, bolo aj trocha zábavné, ale a zaujímavé. Herecké a spevácke 
 
výkony boli vynikajúce.                                                                                 K. Horváthová 7. roč.  
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...na našej škole sa v roku 1995 pravidelne organizoval zber šípok? 

Žiaci nazbierali za celú školu neuveriteľných 900 kg šípok. 

...naši žiaci sa ešte aj v rokoch 2005-2006 pravidelne zúčastňovali na 

rôznych turistických pochodoch, napr. Výstupu na Hurku, Prechodu 

Kajňancov Dobriankami, tiež Zimného výstupu na Inovec ako aj vý-

stup na Makovicu a na Čiernu horu ? 

...v roku 1999 sa na našej škole konal Olympijský deň? 

Žiaci medzi sebou súťažili vo futbale, vybíjanej, v behu na 60 m,  100 

m a 800 m. Zúčastnila sa aj škola zo Žalobína a Benkoviec. 

...v roku 1999 tím žiačok našej školy, ktorý vystupoval pod názvom 

„Ružičky“, vyhral druhé miesto v okresnej súťaži Rastliny a zvieratá 

našich lesov? 

... v roku 1994 sa konala na našej škole súťaž o najlepšiu športovú 

triedu ? 

... v roku 2002 získala prvé miesto vo výtvarnej súťaži Rozprávková 

knižnica žiačka našej školy Adriana Töröková? 

 

Ďalšie zaujímavosti  z histórie našej školy  sa dočítate v ďalšom čísle 

ABC .                                                                            S. Tutko 7. roč. 

Vedeli ste, že??? 
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Učitelia 

Učitelia dobrí sú, 

na hodinách skórujú. 

Hoc aj prší silný dážď, 

do školy vždy prídu včas. 

Vasilko ten chytrý je,  

angličtine veľmi dobre rozumie. 

Katka Hladká rozkošná je, 

ale občas päťky zapisuje. 

Mydlová tá sexi je, 

s nemčinou nám hlavy morduje. 

Eins, zwei, drei či fünf a sechs, 

už to vieme naspamäť. 

Zlomky, objem, percentá, 

ale pre Mižáka je to nitka tenká. 

Chemické pokusy si vychutnáme, 

a popri tom si s Miklošovou pokecá-

me. 

      M. Gavurová 8. roč. 

Lastovičí rozhlas 

Ráno počuť lastovičky: 

„Vstávať deti! Do školičky!“ 

 

A na obed nášmu kraju, 

lastovičky zaspievajú: 

 

„Bežte domov, ostošesť,  

chytro poďte obed zjesť!“ 

 

Večer vravia lastovičky: 

„Dobrú noc a pekné sníčky!“ 

  B. Tomková  4. roč. 
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O psíčkoch 

Divadlo k nám zavítalo, 

o psíčkoch nám zahralo. 

 

Šteniatka sa na dvore ihrali, 

susedia nezbedníkov dobre poznali. 

 

Zlý pes sa k nim prikradol, 

chutné jedlo im uchmatol. 

 

Z bezdomovca frajera, 

sa stali dobrí priatelia. 

 

  M. Tutková 4. roč. 

Z pera našich  
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Jeseň 

Jeseň kuká spoza  okna, 

každá cesta je už mokrá. 

Lístie padá zo stromu, 

deti bežia von z domu. 

 

Šarkany si poletujú, 

zlé počasie oslavujú. 

Zázrak príde, pani zima, 

s ňou sa zmení celá klíma. 

 

Nasneží a napadá, 

hneď je plná záhrada. 

Snehuliaka postavíme, 

pani zimu oslávime. 

 

  V. Dudášová, 4.roč. 

Zima 
Snehové vločky padajú, 
Deti sa z nich radujú. 
 
Zima krásna prichádza, 
slnko už skoro zachádza. 
 
Deti sánky vybrali 
a trocha sa zahrali. 
 
Niektorí sa šli lyžovať 
a niektorí sánkovať. 
  M. Pavelková 4. roč. 

Teta zima 

Slnko svieti, voda láka 

postavme si snehuliaka. 

Koniec srandy, teraz vážne 

o chvíľu sa zima začne. 

 

Bude chladno, bude mráz, 

kabát čiapku obleč zas. 

Rukavice, čižmičky, 

šál si vyber z poličky. 

 

Tešia sa na sánkovačku, 

ale aj na guľovačku. 

Biely sniežik na kopci 

zima, zima, kdeže si? 

          T. Čiešková  4. roč. 

 

 žiakov 
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Na čo sú nám sady, lesy a lúky... 

(Úvaha) 

 Na čo sú nám sady, lesy a lúky? Je to otázka, ktorú si každý človek na Zemi raz v živote položil. Každý človek vie, 

aké sú pre ľudí a zvieratá dôležité. Vďaka nim môžeme mať dar žiť a dýchať. Sú najdôležitejšou vecou pre život.  

 Avšak ľudia vo svete, ktorí žijú v dvadsiatom prvom storočí na to veľmi často zabúdajú. Myslím si, že keď ľudia 

budú odlesňovať lesy, dobytok, ktorý sa nebude pásť na lúkach a sady už nebudú slúžiť na sadenie plodín, tak sady, lesy 

a lúky už nebudú nám ľuďom viac pomáhať, inak povedané, slúžiť. A my, ľudia a zvieratá, budeme kvôli ľudskej hlúposti 

trpieť. Budeme nariekať a prosiť, aby sa to zlepšilo.  

               No ja osobne dúfam, že to takto nedopadne. Dúfam, že ľudia si uvedomia čo robia a zachránia ešte, čo sa dá. 

Ale tieto problémy tu nie sú prvý rok. Sú tu a trápia nás už niekoľko desať, ba dokonca niekoľko  storočí.  Už v dávnejšej 

minulosti ľudstva si ľudia uvedomovali, aké sú lesy a prevažne stromy a rastliny dôležité pre existenciu človeka. Aj sám 

John Ruskin povedal: „Kto nemiluje stromy, nech netvrdí, že miluje človeka.“ Myslím si, že tento citát vyjadrí všetko, čo 

mám aj ja na jazyku. Aj William Shakespeare sa vyjadril z inej,  estetickej stránky prírody: „O horách  bolo známe, že sa 

hýbu a o stromoch, že rozprávajú.“ Dá sa povedať, že príroda je živá bytosť, ktorá žije všade okolo nás. A keďže si príro-

du väčšina z nás neváži, môže sa nám to vypomstiť.  Ako sa vraví v ľudovej slovesnosti: „ Kto inému jamu kope, sám do 

nej spadne.“   

               Dúfam,  že ľudia vo svete sú uvedomelí natoľko, aby sa správali rozumnejšie k matke prírode. My ľudia si musí-

me uvedomiť, kto je tu pánom a čo je pre nás a zvieratá dôležité. Musíme sa o ňu starať, chrániť ju, zaujímať sa o ňu. 

A nie ničiť a znečisťovať. Nakoniec sa nám sady odvďačia svojimi plodmi alebo lesy hubami, stromami a kyslíkom.  Lúky 

krásou kvetov, ktorú nám môžu ponúknuť. 

                  S týmto svojím názorom, ktorý dúfam nemám sama na Zemi, sa chcem vyjadriť k situácii, ktorá je vo svete. 

Veď predsa lesy, lúky a sady je niečo, čo máme len my ľudia, a tak sa k nim správajme tak, ako by sme sa mali správať.  

                                                                                           žiačka  z 9. A 
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Vianoce 

(Úvaha) 

 

 

Vianoce - obdobie, ktoré spája aj to nemožné. Časť roka, ktorá je plná radosti, šťastia, ús-

mevov a predovšetkým lásky. Rodina, ktorá sa počas roka míňa, zabúda na seba, sa dvadsiateho 

štvrtého decembra stretne, zasadne za jeden stôl a strávi spoločne najkrajšie obdobie roka.  

Takto je to dúfam, v každej rodine a som nesmierne rada, že v rodine, v ktorej ja žijem, to 

takto funguje. Moja rodina je pokope málokedy, preto je tento sviatok jeden z mojich najobľú-

benejších. Nebolo tomu tak vždy. Vždy som si myslela, že tento sviatok je len o daroch. No čím 

som bola staršia, tým viac som si uvedomovala, že to tak nie je. Vianoce nie sú len o daroch, ale 

je to predovšetkým obdobie strávené v kruhu rodiny. Aj slová J. Maedite vystihujú moje myš-

lienky: „Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní darčekov, ako o otváraní našich sŕdc.“  

  Viem, niektorí také šťastie nemajú. Nemôžu si ako kompletná rodina zasadnúť za stôl, pri 

ktorom je všade na okolo šťastie. Ale ja to šťastie mám a som za to nesmierne vďačná. Dúfam, 

že všetci ostatní, ktorí majú také šťastie ako ja si to cenia a užívajú, dokiaľ môžu.   Každý z nás 

nech si  Vianoce spraví podľa seba. Veď predsa každý vie, čo je pre neho najdôležitejšie. No kaž-

dý by chcel ideálne Vianoce. 

                Ideálne Vianoce aspoň podľa môjho úsudku neexistujú. Avšak dokonalé Vianoce už 

áno. Ideálne Vianoce sú podľa nás to, keď je krajinka pokrytá bielou perinou, a keď všetko vy-

chádza tak, ako má. Avšak každý vie, že ideál nie je reálny, a to, čo nie je reálne, si spraviť nemô-

žeme. No dokonalosť je všade medzi nami, a čo sa týka Vianoc postačí, keď si každý vyberie tú 

svoju dokonalosť a predstavu Vianoc.  

Predstava Vianoc je len to, čo môžeme mať, ale veľmi často sa to takto nestáva. No na 

Vianoce je najdôležitejšie to, aby sme sa správali  k svojim blížnym čo najlepšie, snažili sa im po-

máhať, robili dobré skutky, no predovšetkým si  máme vážiť to, čo máme. 

                                                                                                 Žiačka z 9. A. 
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          Dňa 28.októbra 2015 sa naši malí detektí- vi stali pravými prvákmi. Nebolo 

to však vôbec jednoduché. Museli získať  pasovací meč, ktorý ukradla zlá Beta Anal-

fabeta. Aby získali pasovací meč, museli splniť pár neľahkých úloh. Avšak pre našich 

malých detektívov to bola prechádzka ružovou   záhradou. Nakoniec boli pasovaní 

za prvákov našim pánom riaditeľom. Dostali sladkú odmenu spolu s odznakom. Na 

ich oslavu sme zorganizovali malú diskotéku, počas ktorej sme sa my, deviataci ve-

novali našim prváčikom.                                                                                  

    

–

M.  Jevčáková 9. A 

Určite ste spozorovali, že na našej 

škole sa opäť po rokoch začalo vy-

hrávať.  

Poháre začali zbierať najmä naše šikovné dievčatá, ktoré pekne potrápili školy, akou je  

napríklad aj ZŠ Lúčna. Už viackrát naši žiaci zaplnili miesto vo Vranovských novinkách. 

Čoskoro sa na našej škole objaví nové multifunkčné ihrisko, ktoré už pomaličky rastie.  

Dúfame, že v roku 2016 sa naša zbierka medailí a diplomov  výrazne  

O.  Vasilko 9. A zväčší. 
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OXDOG FLORBAL ZŠ   CUP  MINI – 1. miesto v okrese Vranov nad Topľou  

OXDOG FLORBAL ZŠ   CUP  MINI – 3. miesto na 

krajskom kole v Prešove 

OXDOG FLORBAL ZŠ   CUP  MLADŠIE ŽIAČKY - 

1. miesto v okrese Vranov nad Topľou 

    OXDOG FLORBAL ZŠ   CUP  MLADŠIE ŽIAČKY    

– 4. miesto na krajskom kole Prešov 

OXDOG FLORBAL ZŠ   CUP  STARŠIE ŽIAČKY - 1. miesto 

v okrese Vranov nad Topľou 

OXDOG FLORBAL ZŠ   CUP  STARŠIE ŽIAČKY - 3. miesto na 
krajskom kole v Prešove  
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                  Dňa 27.10.2015  v utorok o 13:30  hod. popoludní sa uskutočnilo podujatie 

v knižnici na počesť 55. výročia našej školy. Na tomto podujatí sa zúčastnili bývali učitelia, kto-

rí dlhodobo vyučovali žiakov tejto školy. Medzi  učiteľov, ktorí sa zúčastnili na podujatí patrili 

p. uč. Mgr. Milan Mularčík, p. uč. Mgr. Martin Michálek, p. uč. Mgr. Ľudmila Fecurová, 

a samozrejme nesmieme zabudnúť na p. 

uč. Ing. Vieru Pavliškovú, ktorá nás celé 

roky pripravovala na súťaže, v ktorých 

sme dosiahli úspechy. Program sa začal 

privítaním bývalých učiteľov našej školy 

spolu so stručnými informáciami, ktoré si 

pripravili žiačky 7. a 8. ročníka Martina Gavurová, Štefánia Vasilková a Erika Kužmová. Ďalej 

nasledovala prezentácia o Histórii našej školy, ktorú prezentovala žiačka 8. ročníka Slávka 

Šmajdová. Ďalším vstupom sa nám predstavil Samuel Tutko zo 7. ročníka. Hneď po tom nasle-

dovala diskusia s bývalými učiteľmi.  Čerešničkou na torte boli scénky s názvami Vyučovanie 

žiakov v minulosti a Vyučovanie v súčasnosti.  V scénkach vystupovali žiačky 7. a 8. ročníka. 

Po programe nasledovalo občerstvenie. Myslíme si, že budeme mať z toho nezabudnuteľné, 

krásne spomienky a navždy sa nám to vryje do pamäti.  

12 

M. Gavurová 8. roč., N. Jevčáková 7. roč. 
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Čo nás trápi... 

         Fajčenie je vdychovanie a vydychovanie dymu z tlejúceho tabaku, kto-

ré má znaky naučeného správania s fyzickými, psychickými a spoločenskými 

zážitkami. Na fajčenie a nikotín, látku obsiahnutú v dyme z cigariet, vzniká 

u ľudí závislosť. Zatiaľ čo užívanie tabaku na stredných školách dosiahlo vr-

chol, situácia u žiakov základných škôl je opačná s rizikom ďalšieho zvyšova-

nia počtu detí, ktoré fajčia cigarety každý deň.  

          Myslia si, že je to dobré, keď fajčia, lebo vynikajú pred staršími. Ma-

lých fajčiarov  za posledných desať rokov výrazne pribudlo. Najviac detských 

fajčiarov je zo slabých sociálnych pomerov. Pravdepodobnosť, že bude dieťa 

denne fajčiť sa zvyšuje, keď fajčia jeho rodičia. 

          Chlapci dlhodobo fajčia viac ako dievčatá. Deti, ktoré fajčia, si väčši-

nou ukradnú alebo kúpia cigarety v obchodoch. A predavači nemajú prob-

lém im to predať. Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc. A neskôr aj smrť. Ani 

nie tak dávno používal Hollywood cigarety ako symbol romantiky, šarmu a 

mužnosti. Americkí vojaci ich dávali ľuďom, ktorých stretávali v krajinách, 

kde bojovali a po 2.svetovej vojne boli cigarety platidlom 

od Paríža po Peking. V 20. storočí zažíva tabak úplný rozkvet najmä v rozvo-

jových krajinách a v bývalom východnom bloku. 

           Zdravotné riziká sú naozaj hrozné. Stúpa teplota a v zvýšenej miere 

dochádza k odumieraniu buniek všetkých tkanív, ktoré sa nachádzajú v úst-

nej dutine (ďasná a jazyk). Odporúčam všetkým, aby ste sa  vyhýbali fajče-

niu, škodí vám, uvedomte si to!!!         

K. Kollár 7. roč. 
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                 Blížili sa Vianoce, a tak ako každý rok sa na našej škole ko-

nala Vianočná akadémia. Žiaci a žiačky sa na ňu pripravovali, cvičili 

tance, učili sa texty. Išlo im to veľmi dobre. O prípravu programu sa 

postarali učitelia 1. a 

2. stupňa. Pomáhali 

im všetci zamestnan-

ci školy, od prípravy 

kostýmov až po sa-

motnú scénu. 

                Vianočná 

akadémia sa usku-

točnila 22.decembra 2015 o 18:00 hod.  V 

v kultúrnom dome  v Slovenskej Kajni. 

Témou tohtoročnej akadémie bola Pe-

rinbaba. Na začiatku žiačka 1. stupňa 

predniesla krátky príhovor. Ako prví sa 

predstavili žiaci 1. stupňa s tancami a 

krátkymi básničkami. Neskôr už prišiel 

na rad aj 2. stupeň, ktorý nám predstavil 

scénku starých babiek či krásny tanec 

dievčat so známou pesničkou Dva duby.  
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Taktiež žiaci 2. stupňa predviedli tradičné pásmo Gubašov. Po progra-

me nasledovala krátka scénka Popoluška, ktorú si pripravili dievčatá 

zo žiackeho parlamentu.  

                 Po tejto scénke nasledovalo tradičné obdarovanie sa navzá-

jom. Pán riaditeľ nám poprial šťastné a veselé Vianoce a nám začali 

vytúžené prázdniny.  Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí nám pomá-

hali s nacvičovaním programu a aj vám, milí rodičia, že ste nás prišli 

povzbudiť a podporili ste nás svojou hojnou účasťou v kultúrnom do-

me.  Zo srdca ďakujeme všetkým.   

                                    K.  Horváthová 7. roč, N. Jevčáková 7. roč, E. Cárová 7. roč. 
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U:  Toto je matematika alebo papier pre teplých?! 

U:  Ruky ťa čo, bolia, že ich máš vo vrecku? 

Ž:  Mám čítať vodstvo?  U: No nie, stojky na hlave robiť! 

U:  Čo sedíš jak tatar? Ty krepľucha jedna!!! 

U:  Poďte, vy obedoši. 

U:  To je stolička a nie hombikalka! 

Ž :  A to na známky? U: No nie, na hviezdičky na čelo... 

U:  Ešte raz sa otočíš a pôjdeš dole! Ž: A to "de" dole ? 

U:  Ty čo sedíš jak koreň!? 

Ž:   Musím urobiť z dejepisu ťahák... U: Ja ti dám taký ťahák, že sa vrá-
tiš o 200 rokov do zadu!!! 
U:  Buď ticho lebo po tebe hodím pero! 
Ž:  Telo je tiež prst?  
Ž:  Čekajce učiteľko, sucho mi!!!  

Pán učiteľ hovorí žiakovi: 
- Veď sme si hovorili, že za vetou príde bod-
ka. 
- Ja som čakal, ale žiadna bodka neprišla.  
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Príde pani učiteľka… 

„Jožko poď sem.“ 

„Áno pani učiteľka.“ 

„Priznaj sa, ty si opisoval od Janka.“ 

„Máte nejaký dôkaz???“ 

„Mám, v 3. otázke dal Janko "neviem“ a ty si dal 

„ani ja“."  


