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 Ako každý rok, aj tento rok sa na našej škole 

uskutočnil  žiacky ples. Po oficiálnom otvorení zača-

la tanečnú zábavu minuloročná  kráľovná plesu Vik-

tória Holubová s  tanečným partnerom Leom Jani-

čom. Potom sa všetci zabávali v rytmoch piesní, kto-

ré mixoval náš pán učiteľ Vasilko. Nesmel chýbať 

ani stoličkový tanec, pri ktorom spolužiaci podporo-

vali kamarátov potleskom. Všetci však netrpezlivo 

čakali na tombolu, ktorá potešila malých aj 

veľkých. Prišla chvíľka napätia. Kráľovnou 

a kráľom plesu sa stali Mária Laura Gurbo-

vá a Lukáš Tomko, žiaci zo 4.ročníka. Ve-

rím, že všetci, ktorí sa zúčastnili, si odniesli 

pekné spomienky a zážitky. Tešíme sa na 

ďalší ročník plesu.                                                                                        

 

   K. Horváthová, 8. roč. 

   

 

 Žiaci z našej školy sa zapojili do oslavy Fašian-

gov. V sobotu ráno 25.02.2017 sme sa zišli pred KD 

v Slovenskej Kajni o 9:45 hod. Všetci sme sa tešili, že 

môžeme spraviť radosť občanom obce, ale najviac 

sme sa tešili na kone s vozom. Keď konečne prišili 

kone, ozdobili sme voz, naložili chutné obedy pre ob-

čanov a vyrazili sme do dediny. Spev piesní bolo urči-

te počuť aj do susedných dedín. Pomaly sme všetko 

poroznášali, a keďže sa nám páčila cesta na voze, po-

prosili sme kočiša, aby nás ešte povozil po 

dedine. Jazda bola úžasná. Po dlhej ceste 

sme si sadli do kultúrneho domu, kde sme 

ochutnali, aký dobrý guľáš navarili kuchár-

ky. Večer sme sa ešte zišli v kultúrnom do-

me, kde sa nám pán starosta poďakoval. 

A samozrejme, aj my ďakujeme, že sme 

mohli spraviť radosť našim občanom.    

                                                                                                             

   K. Horváthová, 8.roč.  

            

 Dňa 24.3.2017 nás pozvala pani spisovateľka Marianna Majzlíková na besedu do Benkoviec. Zúčas-

tnili sa jej naši ôsmaci a jedna siedmačka. Pani spisovateľka vydala zatiaľ len jednu knihu, ktorá má názov 

Keď myšlienky sladko tancujú. Vyšla v decembri minulého roka. Pani Majzlíková pôsobí v Hornozemplín-

skej knižnici vo Vranove nad Topľou, učila už aj na strednej škole. Počas diskusie sme sa dozvedeli, že 

práve my žiaci sme jej inšpiráciou. Aj jej kniha je o stredoškolských študentoch, ktorí prežívajú prvé lásky 

a sklamania. Beseda prebehla celkom rýchlo, ale stihli sme sa s ňou porozprávať. Viacerí sme si kúpili jej 

knihu a nemohli sme sa dočkať, keď prídeme domov, aby sme si ju mohli prečítať. Lákala nás už svojím 

obalom, pretože bola maličká, takže sa perfektne zmestí do kabelky. Mohli by sme si to zopakovať ešte raz, 

lebo to bolo super.  

                                                                                                        K. L. Mičková, 8.roč. 

        Milí čitatelia, školský rok je za nami a my sa vám opäť prihovárame prostredníc-

tvom nášho školského časopisu. Za posledné mesiace sme okrem stresu z písomiek a 

skúšania zažili aj príjemné chvíle. Chvíle, na ktoré radi spomíname  a chceme sa s va-

mi o ne podeliť. V tomto čísle si nenechajte ujsť ABC Mr. Vasilka, pekné básničky či 

výsledky rôznych súťaží, ktorých sme sa zúčastnili. Prajeme vám príjemné čítanie na-

šich riadkov.                                                                                        Redakcia 
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           „ Novodobé nelatkové závislosti a ich 

prevencia “ 

 

 Dňa 17.5.2017 sme sa v MsDK vo Vrano-

ve nad Topľou zúčastnili zaujímavého poduja-

tia.  

 Hlavným hosťom programu bol MUDr. 

Ladislav Jakubčiak, ktorý nás oboznámil 

s problémami nelátkových závislostí ako napr.: 

gambling (hracie automaty, stávkové lotérie), 

internet, mobily. Rozprával nám ako sa takéto 

závislosti prejavujú, čo robiť, ak sme už závislí 

a aj ako môžeme dopadnúť, ak prepadneme zá-

vislosti naplno. Všetko nám to krásne doplnili 

obrazy tvorené technikou ,,sand art“ od českej 

umelkyne Mariky Koňařovej a piesne od Mária 

Jenča a Lindy Vinklerovej. Potom po ukončení 

programu na-

sledovali  ná-

kupy vo Fami-

ly centre. Ve-

rím, že každé-

mu sa táto be-

seda páčila, 

a že každý si 

z nej niečo 

vezme do svoj-

ho života. 

                                                                                                                          

     S. Tutko, 8. roč. 

Dňa 4.5.2017 sa uskutočnila 

súťaž Civilná ochrana 

v Zámutove na strelnici. 

Z našej školy sa zúčastnilo 

jedno družstvo. Zo Sloven-

skej Kajne sa išlo autobu-

som o 7:20 hod. a  o 8:00 

hod. bol pristavený autobus 

za AOC vo VT.  

                 Prišli sme na strelnicu, podpísali sme účasť 

a čakali sme na náš štart. Medzitým sme si rozdali 

„dresy“, popozerali sme si okolie, učili sme sa testy 

a nedočkavo sme si popíjali horúci čaj. Začala sa 

1.disciplína: BEH. Súťažiť sme začali o 11:40 hod. Druhá 

disciplína bolo hasenie plechoviek. Tretiu úlohu sme mali 

streľbu zo vzduchovky. Potom bolo zdravotnícke stano-

vište, kde sme museli resuscitovať. Ďalej sme mali topo-

grafiu. Presunuli sme sa na testy, ktoré sme zvládli celkom 

dobre. Ako šiestu úlohu sme si nasadzovali plynové mas-

ky. Predposledná disciplína bola nasledovná: mali sme 

obliecť súťažiaceho tak, aby mu ani jednu časť tela  nebo-

lo vidno. Poslednou disciplínou bolo dobehnúť do cieľa. 

Do cieľa sme dobehli s časom 34:45. Išli sme si oddých-

nuť a čakali sme na vyhodnotenie. Skončili sme na 

8.mieste s počtom bodov 528. Dostali sme malú odmenu, 

ale aj za tú sme radi. Mne osobne sa to páčilo a myslím si, 

že aj ostatným. Dúfam, že na druhý rok pôjdeme opäť. Ja 

by som si to zopakovala a umiestnili by sme sa na lepšom 

mieste.  

K. L. Mičková, 8. roč. 

 
          Dňa 5.6.2017 sa uskutočnila Súťaž hliadok mladých zdravotníkov vo Vra-
nove nad Topľou. Zúčastnili sme sa aj my, žiačky ôsmeho ročníka.            
          Po otvorení sme si vylosovali číslo, ktoré rozhodovalo o postupe. Bolo to 
číslo štyri. Ako prví začali súťažiť žiaci stredných škôl a žiaci základných škôl 
prvého stupňa. Na nás prišiel rad až po dlhom čakaní. Za ten čas sme sa aj tak 
dobre bavili. Čakalo na nás päť súťažných disciplín, ktoré sme potrebovali splniť. 
Za každú disciplínu sme získali body. Ošetrovali sme rany, odpovedali na vedo-
mostné otázky a dávali umelé dýchanie. Išlo nám to celkom dobre, ale nestačilo 
to na výhru. Od výhry nás oddeľovalo iba pár bodov. Po udelení cien výhercom 
nás ponúkli teplým jedlom a potešili nás aj sladkým prekvapením. 
          Určite sa rady zúčastníme aj na budúci rok, pretože už vieme, čo nás čaká. 
Ďakujeme pani učiteľke, že nás vzala na túto súťaž, bolo to pre nás poučné 
a zábavné zároveň. 
                                                                     

              A. Oslovičová, 8. roč. 



5 

 

Poézia 1. stupeň 

1. miesto: Tomko Lukáš, 4. roč. 

2. miesto: Lukáčová Barbora, 1. roč. 
3.   miesto: Berdáková Liana, 2. roč. 

 
Próza 1. stupeň 
1.   miesto: Tomko Tobiás, 4. roč. 

 

Poézia 2. stupeň 

1. miesto: Tutková Soňa, 7. roč. 

2. miesto: Tutková Martina, 5. roč. 
3.   miesto: Tutková Nina, 6. roč. 

 
Próza 2. stupeň 

1. miesto: Eva Cárová, 8. roč. 
2. miesto: Petra Oslovičová, 5. roč. 

Okresné kolo v Malom futbale, mladšie žiačky: 3. miesto 
 

Okresné kolo vo Florbale žiačok:  
2. miesto a postup na krajské kolo, v krajskom kole v Prešove 
sme nepostúpili zo skupiny, naše žiačky hrali výborne, no chý-

balo im trošku športového šťastia 
Okresné kolo v Basketbale žiačok:  

4. miesto 
Okresné kolo vo Vybíjanej mladších žiačok:  

6. miesto 
Športový turnaj Žalobín  

Malý futbal žiaci (3. a 4. ročník):  1. miesto 
Vybíjaná žiačky (3. a 4. ročník): 1. miesto  

Malý futbal žiaci (1. a 2. ročník):  1. miesto 
Vybíjaná žiačky (1. a 2. ročník): 3. miesto  

 
Mc Donalds cup 
 Dňa 15.5.2017 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčas-
tnili futbalového turnaja Mc Donalds cup vo Vranove nad 
Topľou. Autobusom sme dorazili na ZŠ Lúčna. Po zaregistro-
vaní a prezlečení do dresov sme netrpezlivo čakali na prvý zá-
pas. Hrali sme tri zápasy na dvoch multifunkčných ihriskách. 
Podľa nás a našej pani učiteľky sme hrali úžasne, no pohár sa 
nám získať nepodarilo. Po turnaji sme zašli na zmrzlinu 
a autobusom sme unavení dorazili domov. Bol to super turnaj.  
   T. Tomko, L. Tomko, D. Tomko, 4.roč. 
 

 

Talenty Dlhé Klčovo 
(okresná súťaž): 2. mies-
to, A. Dudášová, 3. roč. 
 

Slávik Slovenska 
(okresná súťaž): 1. mies-
to, A. Dudášová, 3. roč., 
zúčastnil sa aj žiak M. 
Kačmár, ale neumiestnil 
sa, A. Dudášová reprezen-
tovala našu školu aj na 
krajskom kole v Prešove, 
tento rok sa nepodarilo zís-
kať umiestnenie, držíme 
palce v bud. šk. roku 

Civilná ochrana Zámutov 
(okresná súťaž):  
8. miesto, našu školu reprezento-
vali žiaci 8. roč.:  
K. L. Mičková, N. Kačalová, S. 
Tutko, K. Kollár 
 

Súťaž hliadok mladých zdra-

votníkov (okresná súťaž):  

bez umiestnenia, reprezentovali 

nás žiaci 8. roč.:  

K. L. Mičková, E. Cárová, E. 

Kužmová, A. Oslovičová, n. 

Jevčáková 

STREAM ART 2017 

1. miesto, SZUŠ Jastrabie nad Topľou, reprezento-

vali nás žiaci 1. stupňa:  S. Paľková – 4. roč., A. 

Dudášová a P. Jakub – 3. roč., F. Šofranko – 1.roč. 
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Leto 
Leto, leto, letíčko, no-

sím krátke tričko. 
Leto, leto, letíčko, svie-
ti nám krásne slniečko. 
Leto, leto, letíčko, ide 

po ceste autíčko 
a praje nám pevné 

zdravíčko. 
 

S. Janičo, 4.roč. 

Aničkin príbeh 
(poézia nonsensu) 

 
Som taká maličká, 
ale nie som Evička. 

Ja som dobrá Anička, 
veď nie som maličká. 

 

V septembri do školy, 
v lete hurá na prázdniny. 

Na jar trhám kvietky malé 
a v zime chodím po Níle. 

 

B. Tomková, 5. roč. 

Leto 
V lete je už teplo, 
do zábavy smelo. 

Rôzne hry a zábava, 
plávanie a hádzaná. 
Slniečko sa usmieva 

a zmrzlina nám prospieva. 
 

         E. Pavelková 5. roč. 

Báseň o škole 
 

Škola to je sranda veľká, 
i keď do nás hučí učiteľka. 

Naučí nás písať, čítať,  
na matike aj počítať. 

 
Deň za dňom pod stresom, tla-

kom. 
Čo spôsobí naším žiakom? 

Už nechcem byť ,,otrokom“, 
pod učiteľským nátlakom. 

 
Túžba po vzdelaní začala vo mne 

rásť, 
keď som mal konečne jedenásť. 
Zemepis, dejepis v taške mám, 

domov už hneď utekám. 
 

Uč sa, aby si bol šťastný 
a nemusel tvrdo drieť! 

Kým si mladý tak sa nauč, 
o čom všetkom je náš svet. 

 

          Alex Nus, 8. roč. 

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ Ján Pavol II. 
(Úvaha) 

 

               Rodina je pre mňa základ. Základ všetkého. Každý na svete má svoju rodinu. Bohužiaľ, nie kaž-
dý ju má pri sebe, keď prežíva každodenné prekážky života, ale niekde v kútiku duše dúfa a verí v to, že 
ju raz nájde. Ak ľudia mali to šťastie mať rodinu, môžu s ňou prežívať pocit lásky, bezpečia 
a pochopenia... 
              Ja som to šťastie mala. Narodila som sa do úžasnej rodiny, viac si už ani priať nemôžem. Ale 
prečo ho potom ostatní mať nemuseli? Myslím si, že to je nespravodlivé. Podľa mňa by každý mal zažiť 
pocit lásky, bezpečia a porozumenia. 
              Našťastie, nie všetci ľudia na tejto planéte sú takí zlí a bezcitní a majú to pochopenie, že si vez-
mú cudzie osamelé deti k sebe domov. Ak niekto také deti nechce, tak sa na tomto svete vytvárajú pria-
teľstvá. Samozrejme, že ten pocit rodiny, priateľstvo nenahradí úplne, no myslím si, že je to lepšie ako 
byť sám. 
              Väčšina mladých ľudí si svoju vlastnú rodinu vytvoriť nechce, nepotrebuje ju a ani nad ňou ne-
rozmýšľa. Ale prečo mladí rozmýšľajú tak prvoplánovo a ľahkovážne? Možno preto, lebo si povedia, že 
oni sú na rodinu mladí, chcú si užívať život, byť slobodní... Avšak prečo nerozmýšľajú nad tým, že sa 
môže niečo stať? Asi nemyslia na to, že ich doma niekto čaká a nevážia si svoj život. Ak sa im niečo sta-
ne, nebudú trpieť oni, ale hlavne ich blízki... 
              Pre mňa rodina znamená všetko. Ako raz niekto povedal: ,,Najšťastnejší je ten, kto našiel šťastie 
v rodine.“ S touto myšlienkou úplne súhlasím. Som presvedčená, že to tak je u všetkých, no bojím sa, či 
to tak bude navždy. Ale verím, že áno. Možno si niektorí ľudia konečne uvedomia, že žiadne materiálne 
bohatstvo nenahradí tak dôležitú rodinu.  
                                                                                                                               žiačka, 8. roč. 



7 

 
Letné prázdniny 

 
Už je leto nádherné, 
svieti svetlo slnečné. 

Rastie tráva, rastie kvet, 
poďme deti na výlet. 

Šumí more, šumí rieka, 
cestujeme do ďaleka. 

Do Anglicka do Afriky, 
ale nie do Ameriky. 

Letné prázdniny mám veľ-
mi rada, 

deň je dlhý a noc je krátka. 
Všetci máme radi leto 

a už je nám strašne teplo. 
Pôjdeme my do lesa, 

vycestujeme už dneska. 
Uvidíme kvietky zrelé, 
modré, žlté aj červené. 
Máme radi naše leto, 

to slnečné zdravé svetlo. 
 

N.Marinaki, 3.roč. 

Prázdniny 
 

Vysnívaný je to čas, 
má ho rád každý z nás. 

Cez zimné sa sánkujeme. 
A cez letné sa vykúpeme. 

 

Potom škola volá, 
je to ale veľká smola. 
V školičke sa učíme, 

učiteľov zlostíme. 
 

S. Ferencová, 3.roč. 

Prázdniny 
 

Batoh, kniha, zošit v kúte, 
krátke noci, dni sú dlhé. 

Učíme sa? Mýlite sa! 
Načo? Veď sú prázdniny. 

 

Behať, plávať, potancovať, 
tábory či výlety, 

nemôžu sa nám zunovať, 
to je niečo pre deti. 

 

A keď prší, to je chvíľa, 
nájsť hračku prachom 

skrytú, 
Mamka sa nešťastne díva: 
„Vojnový front miesto by-

tu“. 
 

P. Jakub, 3.roč. 

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život. 
(Úvaha) 

 

               Potrebujem rodinu? Túto otázku si možno položili už viacerí ľudia. Niekoľkokrát som si ju polo-
žila už aj ja. Dospela som k tomu, že pre mňa a môj život je veľmi potrebná. 
                Len jediné slovo „rodina“, vo mne vyvoláva pocit istoty, že niekto tu so mnou je, kto ma vždy 
podrží a pomôže mi. Moja rodina pre mňa znamená všetko a nevymenila by som ju za nič na svete. Všetci 
členovia rodiny by mali držať spolu. Väčšina ľudí si pod pojmom rodina spomenie na tých najbližších, 
akými sú rodičia. No ja si pod pojmom rodina spomeniem na svojich rodičov, starých rodičov 
a súrodencov, proste na všetkých členov mojej rodiny. Viem, že sa hocikedy môžem na svoju rodinu spo-
ľahnúť a že mi vždy pomôžu.          
                Mať rodinu je krásne, ale nie každý ju má. Niektorí svoju rodina stratia. Moja rodina pre mňa 
znamená isté teplo. Tým teplom myslím, že ma dokážu povzbudiť v mojej najhoršej chvíli. Sú aj deti, kto-
ré nemajú rodičov. Je mi ľúto, že v detstve a dospievaní nepoznajú pravú lásku od rodičov. To všetko mi 
dávajú moji rodičia. Svoj život by som si nevedela predstaviť  bez lásky, pohladenia či milého slovka. To 
všetko mi dávajú moji rodičia. Veľmi si cením svoju rodinu, aj keď, vždy sa vyskytnú nejaké hádky alebo 
nedorozumenia. Veď na svete nie je taká rodina, ktorá by sa nikdy nepohádala. V každej rodine sa už as-
poň raz pohádali rodičia alebo súrodenci, hoci aj kvôli nejakej hlúposti. Nejakí ľudia si myslia, že utvoriť 
rodinu je to najdôležitejšie. Myslím si, že stvoriť dieťa, ktoré je súčasťou rodiny je to najjednoduchšie. No 
postarať sa o ňu, zabezpečiť ju po finančnej a sociálnej stránke je oveľa viac dôležitejšie a náročnejšie.  
              Moju rodinu, a hlavne rodičov mám rada nielen preto, že mi dali život, ale aj preto, že mi dávajú 
lásku, starajú sa o mňa, vychovávajú ma. Som im vďačná za všetko, čo ma doteraz naučili. Som šťastná, 
že ich mám. ,,Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom.“ George Bernanrd Shaw. 
 

                                                                                                   N. Jevčáková, 8.roč. 
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Výlet do planetária 

 

 V piatok 27.5.2017 sme sa spolu so 

ZŠ Žalobín zúčastnili výletu v Prešove. 

Zamierili sme do prešovského planetária. 

Pracovníci planetária nám priblížili výlet 

do vesmíru. V tme sme pozorovali plané-

ty slnečnej sústavy a súhvezdia. Dozve-

deli sme sa viac aj o letoch do vesmíru. 

Z planetária sme sa vybrali do múzea. 

Sledovali sme dobové zbrane, vozidlá, 

ale aj staré výstroje.  Pozorne sme si to 

prezerali najmä my, chlapci. Na záver 

nášho skvelého výletu sme si všetci po-

chutnali na sladkej zmrzline.  

 

      R. Jenčo, 3.roč. 

Deň detí 

 

                   Prvý jún je odjakživa spojený 

s oslavou Dňa detí. 1.6.2017 sa na našej škole 

konal Deň detí spojený s obľúbenou akciou 

„Noc v škole“.  Prvý stupeň mal za úlohu vy-

robiť si vlastnú tortu a druhý stupeň si urobil 

vlastný program so svojím triednym učiteľom.  

Po 2. vyučovacej hodine sme sa my, prvý stu-

peň, presunuli na veľkú chodbu, kde nás už 

čakali dve pani učiteľky z tanečného krúžku. 

Po poriadnom vytancovaní sme sa premiestnili 

na školský dvor, kde na nás už čakali iné pani 

učiteľky z výtvarného krúžku. Pripravili pre 

nás štyri stanoviská – striekanie sprejom, fŕka-

nie farbou, maľovanie chrobákov a bludisko. 

Po poriadnom vybláznení sa sme išli domov 

a tešili sa na „Noc v škole“.  

 

   L. Gurbová, J. Vasilková,  

    D. Dupaľová, 4.roč. 

Rodina je miestom lásky a života. 
Miestom, kde láska rodí život. 

(Úvaha) 
 

                 Čo je rodina? Ako malá som si myslela, že je to mama, otec a deti. No postupom času som zistila, 
že rodiny sú rôzne, že nie všetky deti vyrastajú s oboma rodičmi. 
                 Moju rodinu milujem nadovšetko a za nič na svete by som ju nevymenila. Som rada, že ich mám, 
pretože mi v každej chvíli dokážu poradiť, usmerniť a rozveseliť ma. Prežívame spolu veľa teplých, ale 
aj studených momentov. No napriek tomu vždy stojíme pri sebe a vieme sa podržať. 
                 Rodina pre mňa znamená isté teplo. Tým teplom myslím to, že ma rozveselia a istým spôsobom mi 
aj pomôžu. Stačí mi jedno pohladenie od mamy, jedno vrúcne slovko od otca, jedno pošteklenie od bratov a na 
mojej tvári plnej sĺz a hnevu sa vynorí úprimný úsmev a cítim v sebe akýsi pocit šťastia a bezpečia. Hoci nie-
kedy poviem rodičom niečo zlé, aj tak ich mám rada, veď mi predsa dali život,  strechu nad hlavou, milujúcu 
rodinu a vychovávajú ma s láskou. Už len za to som im vďačná a vážim si, čo pre mňa robia. Viem, že to so 
mnou myslia dobre a chcú pre mňa to najlepšie. Ktorý rodič by to pre svoje dieťa nechcel? Existuje nejaký 
rodič, ktorý želá svojim deťom iba to najhoršie?  
                  Sú aj deti, ktoré nemajú rodičov. Je mi ich ľúto, pretože práve v detstve a dospievaní ich potrebujú 
najviac. Každý si pod pojmom rodina vybaví niečo iné. Väčšina ľudí si ako prvé vybaví mamu a otca. No nie-
ktorí pri tom myslia na svojich starých rodičov, ktorí na nás majú vždy čas a radu nad zlato. Poniektorí myslia 
na svojich kamarátov, ktorým dôverujú. Samozrejme, že nám ani ten najlepší kamarát nedokáže nahradiť na-
šich rodičov. 
                   Svoju rodinu mám veľmi rada, najmä rodičov, a to nielen preto, že mi dali život, ale aj preto, že mi 

dávajú dostatočný pocit lásky, tepla, bezpečia. Ďakujem im veľmi za zo, čo ma doteraz naučili a, že sú tu pre 

mňa. Som šťastná, keď svoju rodinu vidím spolu usmievavú, šťastnú a uvoľnenú. Ako povedal Lev Niko-

lajevič Tolstoj: ,,Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“                                                                                                       

                E. Cárová, 8.roč.  
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 Dňa 26.5.2017 sme navštívili Hvezdáreň a planetá-

rium v Prešove. Ako prvé sme si pozreli video, kde nám roz-

právali o hviezdach, napríklad: čo označujú, alebo ktoré 

hviezdy sú planéty. Potom sme si v jednej miestnosti posa-

dali a vďaka jednému prístroju nám ukázali vesmír. Ako 

rozpoznáme na oblohe napríklad malého medvedíka, ako ich 

poznáme z gréckej mytológie. Neskôr sme navštívili múze-

um, v ktorom sme videli obrazy panovníkov tohto múzea, 

ako aj ich izby, ich 

jedáleň a zbierku mincí 

a diamantov. V garáži 

sme si popozerali 

zbierku starých áut. 

Nakoniec výletu sme 

sa vybrali na zmrzlinu. 

O 14:00 hod. sme sa 

vrátili do školy.  

   

   

     

N. Marinaki, 3. roč.  

 Dňa 25.5.2017 sme sa spolu s našou pani uči-

teľkou vybrali na výlet do Hvezdárne a planetária 

v Prešove. Na výlet s nami išli aj žiaci zo Žalobína. 

Ráno o 7:45 hod. prišiel ku škole autobus. Všetci 

sme doň nasadli. Cesta ubiehala veľmi rýchlo, lebo 

v autobuse bolo veselo. V planetáriu sa nám veľmi 

páčilo, lebo sme videli súhvezdia Veľkého a Malého 

voza a mnoho iných zaujímavostí. Po planetáriu sme 

navštívili múzeum, 

v ktorom bolo tiež pek-

ne. Potom všetkom sme 

sa išli občerstviť zmrzli-

nou. Po zmrzline sme sa 

vydali na cestu domov. 

Šťastne sme sa vrátili 

domov. Výlet sa mi veľ-

mi páčil. Odporúčam ho 

každému.  

    

                                    

E. Romanská, 3.roč. 

                          Dňa 1.6.2017 sa uskutočnila  na našej škole akcia „Noc v škole“. Všetko 

sa  začalo turnajom vo futbale pre druhý stupeň, učiteľov a rodičov. Medzitým mal prvý stupeň 

besedu s lesníkom z občianskeho združenia VLK a niektorí žiaci prvého stupňa maľovali ple-

cháč. Po zaujímavej besede sme sa premiestnili k ohnisku. Opekali sme klobásy, špekáčiky 

a slaninku. Žiaci prvého stupňa povzbudzovali učiteľov, rodičov a žiakov druhého stupňa.  

                          Po ukončenom turnaji a opekačke sme sa všetci premiestnili na veľkú chodbu 

a začala súťaž  ,,Ukáž  čo vieš.“ V tejto súťaži musela každá trieda prejsť 3 kolami (kvíz, video 

a tanec). Odborná porota pod vedením p. uč. Fecurovej, p. uč. Mižáka a bývalého žiaka O. Va-

silka rozhodla, že na 3. mieste sa umiestnili druháci. Na 2. mieste skončili žiaci ôsmeho roční-

ka a na 1. mieste sa umiestnili štvrtáci.  Po súťažiach nasledovala Nočná hra pre 1.a 2.stupeň. 

Po Nočnej hre sme sa všetci obliekli do pyžama a išli sme spať, aj keď poniektorým sa spať ne-

chcelo. Ráno bolo kruté. Všetci sme boli ako dolámaní. Keď sme zišli dole schodmi, cítili sme 

krásnu vôňu slaninových rožkov a teplého čaju. To nás prebralo. Najedli sme sa, upratali a išli 

sme domov oddychovať a dospať noc, z ktorej sme si odnášali množstvo zážitkov.      

           
             M. Kačmár, D. Urbánek,  
             K. Sabo, S. Lukáč, 4.roč  
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                      Dňa 23.05.2017 sme mali sľúbenú odmenu od pá-

na riaditeľa za Vianočnú akadémiu. Žiaci, ktorí vystupovali na Via-

nočnej akadémii sa zúčastnili perfektného výletu do zámku a skanzenu 

v Humennom.  

                      Ráno sme sa všetci zišli pred školou a čakali sme na 

objednaný autobus. Keď autobus prišiel, nastúpili sme doň a chytro 

sme ,,fŕčali“ na výlet. Cesta bola krátka, ale zabavili sme sa. Keď sme 

prišli do Humenného, najprv sme navštívili zámok, ktorý sa nachádza 

na námestí. Pred zámkom sa každý fotil, pretože zámok bol zrekon-

štruovaný a na prvý pohľad bol zvonku nádherný. Počkali sme na pani 

sprievodkyňu a išli sme sa pozrieť dnu do zámku. Vo vnútri vyzeral 

ešte krajšie. Bolo tam približne dvadsať  krásnych miestností 

s unikátnym nábytkom, maľbami a obrazmi. Pani sprievodkyňa nám 

porozprávala o každej jednej historickej  miestnosti aj obrazoch. Do-

zvedeli sme sa, čo sa stalo v zámku, kto tam vládol a kto tam žil. Keď 

sme prešli všetkými miestnosťami, tak sme si nakoniec mohli kúpiť 

nejaký suvenír a podpísať sa do kroniky. Po návšteve v zámku sme sa 

presunuli do skanzenu. V skanzene sme sa rozišli a každý si mohol ísť 

pozrieť, čo chcel vidieť. Asi poviem za všetkých,  že najkrajší  

v skanzene bol  kostolík, ktorý bol pôvodne postavený z dreva bez 

jediného klinca, ale po rekonštrukcii ho už postavili s klincami. Kosto-

lík fascinoval viacerých z nás. Nechápali sme, že takéto niečo vyrobili 

naši predkovia. Po prehliadke skanzenu sme sa išli prejsť do mesta, 

pretože bolo vonku krásne slnečno. Potom, ako už býva našim zvy-

kom, sme šli do nákupného centra rozveseliť naše nákupné dušičky.  

                        Keď už bolo všetko vyskúšané a nakúpené, mohli sme 

ísť domov. Naša snaha a úsilie na Vianočnej akadémii stála za túto 

krásnu odmenu, a zato všetci veľmi pekne ďakujeme....  

Š. Vasilková, 9. roč. 

                         Nakoľko táto akcia bola presne na Deň detí, tak 

sme sa v doobedňajších hodinách neučili. Každá trieda si zvoli-

la, čo bude do dvanástej hodiny robiť. Keď sme dorazili do-

mov, určite sa nikto nevedel dočkať, kedy sa môže konečne 

vrátiť do školy.  

                         Konečne nastala očakávaná noc, na ktorú sa 

všetci tešili. O 16:30 hod. dorazili do školy žiaci, učitelia 

a rodičia, ktorí sa zúčastnili nášho futbalového turnaja. Zúčas-

tnilo sa ho dokopy 5 družstiev. Ostatní žiaci mali o zábavu ur-

čite postarané, niektorí nás aj povzbudzovali. O 19.30 hod. sme 

sa rozišli do našich tried, aby sme sa mohli pripraviť na súťaž o 

´´NAJ TRIEDU´´. Prvá disciplína bola ´´Spoznávačka´´, ktorú 

si myslím, že zvládli všetci. Druhá disciplína vystupovala pod 

názvom ´´Ukáž, čo vieš´´. Na tejto disciplíne sa určite zabavili 

nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia. V poslednej tretej disciplí-

ne sme mali ukázať videá o našej triede, ktoré sme vytvorili s 

malou pomocou našich učiteľov. Po tejto súťaži nasledovala 

Nočná hra pre 1. stupeň. Keď prišiel na rad aj 2. stupeň, všetci 

sme vybehli vonku a začali plniť úlohy, pri nich sme sa zabavi-

li, ale splnili sme ich rýchlo. Horšie to už bolo s hľadaním po-

kladu. Nikto nevedel prísť na to, kde sa nachádza. Napokon 

sme spojili hlavy dokopy a poklady plné sladkostí sme našli. 

                         Po Nočnej hre sme všetci odišli do svojich 

tried, kde sme sa rozprávali, smiali, vystrájali a pozerali filmy. 

Keď sme sa ráno zobudili, zbalili sme sa, upratali si trie-

du, zbehli sme dole a dolámaní sme vyšli z našej školy 

a pobrali sme sa domov spať.   

 

    E. Cárová, 8.roč. 
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 Dňa 26.5. 2017 v piatok sa naši  žiaci zúčastnili na výsta-
ve fotografií pod názvom Benkovce v toku času. Pani starost-
ka Pavlišková nás privítala a ponúkla nám malé občerstvenie. 
                   Čo sme na výstave videli? Nachádzali sa tam rôz-
ne staré šaty, ktoré ľudia z Benkoviec kedysi nosili. So súčas-
nou módou to nemalo nič spoločné, ale bolo zaujímavé vidieť, 
čo naši predkovia nosili, veď takéto šaty bežne nosili v mojom 
veku moja babka či dedko. Pre mňa je to nepredstaviteľné, 
aby som si niečo také na seba obliekol. Boli tam aj nástroje z 

minulosti, vyrezávané sošky, maľby, misky a rôzne kraslice. Premietali sa tam aj videá, 
ktoré boli natočené v Benkovciach ako rôzne slávnosti či volejbalový turnaj.  
                  Všetky fotografie, veci či videá Benkovčania zbierali od februára. Sme radi, 

že sme sa dozvedeli niečo o Benkovčanoch, ich histórii či akciách, ktoré organizujú. Ďa-

kujeme za peknú výstavu.                                                                                               

           

             K. Kollár, 8. roč. 

 
 
1. Máte nejaké hobby,  keď prídete z práce? 
Jasné. A verím, že každý v sebe nájde nejakú vášeň. U mňa to prišlo s príchodom mobilných telefónov, 
ktoré mali integrované fotoaparáty. Zhruba pred desiatimi rokmi ma pochytilo fotografovanie. Z mobilu 
som presedlal na sestrin jednoduchý digitálny "foťák". Neskôr som rok takmer nič nejedol, aby som splatil 
svoju prvú ozajstnú zrkadlovku. A teraz sem-tam niečo nafotím. Krajinku, svadbu, mesto, mláky... Ak si 
zaregistrovaný v knihe tvárí alebo na okamžitom grame, niekoľko mojich fotiek nájdeš na stránke 
MV_Photology.  
 
2. Čím ste chceli byť, keď ste boli malý? 
Keď som bol malý, chcel som byť veľký. To sa mi čoskoro aj splnilo. Mladým rozhodne odporúčam, aby 
mali vyššie ambície.. 
 
3. Máte nejaké domáce zvieratko? 
S manželkou máme dokopy 5 psov. To je viac ako štyri. A to je už čo povedať! Vrelo odporúčam. 
 
4. Ak by ste mali možnosť, čo by ste zmenili na našej škole? 
Vždy treba začať od seba. Rád by som pribral pár kíl. Som presvedčený, že po tejto zmene by to bolo lep-
šie. Ak by každý na sebe popracoval čo i len troška, svet by bol hneď krajší. 
 
5. Máte obľúbenú triedu alebo žiaka? 
Žiakov mám najradšej tých, ktorí sa radi učia a dokážu využiť vedomosť od učiteľa, ktorého vedia aj reš-
pektovať. V každej triede sa nájde hneď niekoľko takých detí. Nerád by som to konkretizoval. Poradím sa 
najprv s právnikom. 
 
6.  Ako hodnotíte žiakov našej školy? Majú talent na cudzie jazyky? 
Treba vyzdvihnúť športové talenty, ktoré reprezentujú našu malú školu na veľkých súťažiach, v ktorých 
nie sú len tak do počtu. A čo sa týka talentov na cudzí jazyk? S rozmachom fenoménu YouTube sa každý v 
učení cudzieho jazyka nevedomky chtiac-nechtiac zlepšuje. Stačí len "subskrajbovať" dvoch-troch English
-speaking "youtuberov" a neverili by ste, ako to dokáže pomôcť.  
 
Ďakujem Vám za rozhovor                                                                             K. Kollár, 8.roč. 
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 U: Čo tam sedíš jak na pohrebe? 
 
U: Keď ti jednu fľasnem, tak ti budú merať rýchlosť na Dargove!!!  
 
U: Čo tam sedíš jak priteplený?!! 
  
U: Kollár, ty sa rýchlo vrať späť na zem!!  
 
U: Na mobily máte, ale na pravítka, to nie !!! 
 
U: Poprosím chýbajúcich, aby sa ohlásili. 
 
U: Zober si čmáradlo a čmáraj si. 
 
U: Počúvaj, ty nepočúvaš! 
 
U: Keď tu nemáš čo hľadať, tak nehľadaj!!  
 
U: Keď idem do školy tak neviem, či idem do školy alebo na psychiatriu. 
 

Redakcia: žiaci 8. ročníka  
Grafická úprava a spracovanie: Ing. Pavol Žec,   
Jazyková úprava: Mgr. Katarína Hladká 
   Mgr. Jana Balogáčová 

 
     Tlač: Ing. Pavol Žec, Sekretariát školy,         
 www.zsslovkajna.edupage.org 

A: Aren't you wearing your wedding ring 
on the wrong finger? 
B: Yes I am, I married the wrong 
woman.  
 
Q: What sound do porcupines make 
when they kiss?  
A: Ouch! 
 
Q: What fish only swims at night? 
A: A starfish! 
 
Q: Why is a fish easy to weigh? 
A: Because it has its own scales! 
 
Q: What animals are on legal documents? 
A: Seals! 
 
Q: What do you call a bear with no ears? 
A: B! 
 
Q: How do bees get to school? 
A: By school buzz! 
 
Q: What did the spider do on the compu-
ter?  
A: Made a website! 
 
Q: What did the computer do at lunchti-
me? 
A: Had a byte! 
 
 

Q: Why was the computer cold? 
A: It left it's Windows open! 
 
Q: What's the best thing to put into a pie? 
A: Your teeth! 
 
Q: Waiter, this food tastes kind of funny? 
A: Then why aren't you laughing! 
 
Q: Why do the French like to eat snails? 
A: Because they don't like fast food! 
 
Q: What did the baby corn say to it's 
mom? 
A: Where is pop corn? 
 
Q: Waiter, will my pizza be long? 
A: No sir, it will be round! 
 
Q: In which school do you learn to make 
ice cream? 
A: Sunday School. 
 
Q: Why couldn't the athlete listen to her 
music? 
A: Because she broke the record! 
 
Q: What type of music are balloons 
scared of? 
A: Pop music! 
 
Q: Why did the girl sit on the ladder to 
sing? 
A: She wanted to reach the high notes! 
 
Q: What do you call a cow that can play a 
musical instrument? 
A: A moo-sician 

Otec sa pýta syna: 
- Čo ste robili 
dnes na vyučova-
ní? - Na hodine 
chémie sme sa 
zaoberali výbuš-
nými látkami. - A 
čo máte na pro-
grame zajtra v 
škole? - V akej 
škole?  

 Príjemné prežitie prázdnin, 

veľa zážitkov a oddychu bez 
zranení, vám želá  

     REDAKCIA 


