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Slovo na úvod ... 

 

... december. Posledný mesiac v roku. Mesiac, na ktorý sa tešia nielen deti, ale 

aj my, dospeláci. Mesiac, ktorý sa spája s najkrajšími a najradostnejšími sviatkami 

v roku... 

Už minuloročný december sme z dôvodu pandémie a opatrení nemohli prežiť 

tak, ako sme boli zvyknutí. Nestretli sme na vianočnej akadémii, vianočnej burze. 

Brány našej školy sa zavreli skôr, než sme sa stihli rozlúčiť, popriať si navzájom 

požehnané pokojné sviatky a radostným krokom sa rozišli prežívať vianočné sviatky 

so svojimi najbližšími. S nádejou sme očakávali, že tie ďalšie, vlastne už tohtoročné 

Vianoce budú znova také, aké sme ich poznali. Avšak rok prešiel a znovu to vyzerá, že 

ich budeme prežívať v znamení opatrení a obmedzení, kvôli ktorým si možno 

nebudeme môcť dopriať a vychutnať všetko, na čo sme boli po ostatné roky zvyknutí. 

Ale to nič nemení na podstate, symboloch a hodnotách sviatkov, ktoré zostanú 

najkrajšími aj v tomto roku. A hlavne ... Vianoce budú také krásne, ako si ich 

dokážeme sami urobiť. Môžu byť pre nás, v tejto ťažkej dobe, vzácnou oázou 

oddychu, zdrojom radostnej energie, istým reštartom do ďalších dní. Ten najkrajší, 

najdrahší dar, aký sme mohli dostať je pripravený vstúpiť do našich sŕdc a zaplniť 

ich nekonečnou láskou, milosrdenstvom, radosťou, pokojom. Nech nás tento 

nadchádzajúci posvätný čas posilní. Netrápme sa tým, čo bolo, čo nás obmedzuje, 

nespomínajme na zlé, aby sme sa tým zbytočne nazaťažovali. Nechajme svoju myseľ 

a srdcia otvorené pre to dobré, čo nám pripravil BOH. Pevne verím, že napriek 

všetkému, čo nám aktuálna doba prináša, sa ešte viac posilnia putá v našich rodinách, 

budeme si navzájom omnoho vzácnejší a o to viac sa budeme tešiť na spoločné 

stretnutia bez obmedzení.  

Milí naši čitatelia, prajem nám, aby nastávajúce vianočné sviatky boli pre nás 

očarujúce, jedinečné, krásne, plné lásky, pokoja, oddychu. Otvorme svoje srdcia 

a nechajme nech nás nekonečná láska a radosť z narodeného Ježiška napĺňa nielen 

počas sviatočných dní Vianoc, ale po všetky dni nášho života. A uvidíte, všetko bude 

o niečo ľahšie, krajšie, milšie. Nech  sú nastávajúce sviatky pre nás okamihom, ktorý 

nám pripomenie Božiu blízkosť, veľkosť jeho daru. Nech nás naplnia úprimnou láskou, 

pokojom a požehnaním. 

 

Požehnané, milostiplné sviatky! 

 

      Mgr. Ondrej Jurašek 

            riaditeľ školy  
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ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

Aktivity našej školy  

 

Milión detí sa modlí ruženec  

 
       

Sviatok sv. Mikuláša  

 
 

Deň so svätými  
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Karneval 1. stupeň 
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Výlet Ľutina 1. stupeň  
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Deň detí 1. stupeň  

 

            

 

 

 

 

 

 

 



Martinko 2021/2022          Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 

7 
 

Deň detí 2. stupeň  
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Rozlúčka so štvrtákmi a deviatakmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspechy žiakov našej školy 

Pre pandemickú situáciu bola väčšina súťaží zrušená. Napriek tomu sa žiačky našej 

školy zapojili do predmetových olympiád, a to online formou, kde sa umiestnili na 

vynikajúcich miestach.  

 

1. olympiáda zo slovenského jazyka – 6. miesto okr. kolo – Sára Antolová 

2. biologická olympiáda – 5. miesto okr. kolo – Sára Antolová  

3. dejepisná olympiáda – 1. miesto okr. kolo Sandra Košičová a zároveň 8. miesto 

kraj. kolo  



Martinko 2021/2022          Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 

9 
 

Výlet Svidník 2021  

Na tento výlet sme sa veľmi tešili, pretože mohol byť náš posledný. Už o 7:00 sme 

nastupovali do autobusu. Cesta bola dlhá, ale zábavná. Skracovali sme si ju 

spievaním. Prvá zastávka bola na vyhliadkovej veži, kde sme mali rozhovor 

s redaktorom z Markízy. Večer sme boli v správach. Veža mala krásny výhľad. Pod 

ňou sme si pozreli zaujímavé múzeum, následne sme sa presunuli na Duklu, kde nám 

pán učiteľ Čopík porozprával o pamiatkach a spravili sme si fotky. Ďalšou zastávkou 

bolo Údolie smrti kde boli tanky, na ktoré sme sa pokúšali vyliezť. Mali sme rozchod 

v centre mesta, kde sme sa najedli a zatancovali si pri fontáne. Išli sme aj do 

vojenského múzea, v ktorom sme pozerali historický dokument, múzeum malo aj 

vonkajšiu expozíciu, kde sme lepšie mohli spoznať vojenskú techniku. Nakoniec sme 

boli v miestnej krčme, spravili sme si vlastný drink. Prezreli sme si aj skanzen a 

ponaháňali ovečky. Cesta domov bola únavná, niektorí žiaci si pospali. Ďakujeme za 

tento výlet a tešíme sa na ďalšie zážitky. 

Žiačky 9. ročníka 
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Dištančné vzdelávanie  

V marci 2020 sa žiaci našej školy kvôli ochoreniu COVID-19 presunuli na dištančné, 

online vyučovanie.  

No napriek tomu, že sme sa v júni 2020 opäť vrátili do škôl, zhoršujúcou 

pandemickou situáciou sa v novom školskom roku, v októbri 2020 školy opäť 

zatvorili. Do škôl sme sa vrátili až v apríli.  

Pre žiakov, ale aj učiteľov to bolo niečo nové, no predovšetkým namáhavé.  

Oboznámim vás s mojím denným harmonogramom počas online vzdelávania.  

Ráno som vstával približne 5-10 minút pred hodinou. Niekedy som predtým stihol aj 

niečo zjesť, no musím sa  priznať, že som občas jedol aj počas hodiny.  Každý deň 

sme mali najviac 3  vyučovacie hodiny. Vždy po vyučovaní som si urobil úlohy 

a poznámky som si nechal na poslednú chvíľu. Naobedoval som sa a išiel (ak to bolo 

možné) na ihrisko. Tam som strávil 2 až 4 hodiny. Po návrate domov som vždy niečo 

zjedol, pohral som sa s bratom a urobil si úlohy, ktoré som nestihol.  

Moje pocity z dištančného vzdelávania? Nuž, všetko má svoje výhody aj nevýhody. 

Najväčšou výhodou online vyučovania bolo opisovanie počas písomiek (hi hi hi hi). 

Zároveň bolo dobré ,že som mohol prvú hodinu počúvať z postele. Za nevýhodu 

považujem väčšie množstvo úloh a poznámok.  

 

Dávid Svat, 9. Ročník 

 

A to, ako sa cítili žiaci z rôznych ročníkov sa dozviete tu : 

 

Nebavilo ma sa učiť, bolo toho veľa. Vstával som o 6:30. Po skončení vyučovania 

som si urobil domáce úlohy a keďže som sa celý deň nemusel venovať škole, chodil 

som von. Som aj trochu rád, že som späť v škole, lebo mám tu spolužiakov, ale 

radšej by som sa vrátil na dištančné. 

Oliver Jurko, 4.A 

 

Bavilo ma nechodiť do školy, hoc som ju mala veľmi rada. Vstávala som o 7:00, vždy 

som bola upravená a nikdy som nebola v pyžame. Po vyučovaní som sa vždy učila a 

potom som sa išla hrať. Raz sme na hodine raňajkovali spolu s pani učiteľkou. Bolo 

to super. Na dištančné by som sa vrátiť nechcela, lebo mám rada svojich 

spolužiakov a aj naďalej ich chcem stretávať. 

Zara Alžbeta Petričková, 4.A 

 

Páčilo sa mi, že sme vstávali neskôr, aj vyučovanie bolo kratšie. Nepáčilo sa mi to, 

že sme mali veľa úloh a učivo nebolo vysvetlené tak ako v škole. Raz sme sa celá 
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trieda dohodli, že budeme v pyžame. Po vyučovaní som sa niekedy nudila, chodila 

som von alebo som hrala na gitare. Som rada, že sme sa vrátili, pretože môžem 

vidieť kamarátov. Na dištančné by som sa rada vrátila na týždeň znovu si to skúsiť.  

         Barbora Trčková, 5.A 

 

Bavilo ma online vyučovanie, lebo sme nemali veľa úloh, ale hodiny boli dlhšie. 

Výhodou bolo to, že som vstával neskoro. 

         Richard Kovaľ. 5.A 

 

Na písomkách som mohol opisovať, ale zle bolo to, že som niečomu nechápal. Na 

hodiny som sa tešil, lebo zvyšok dňa bol nudný, a tak som pozeral Dva a pol chlapa. 

Vrátil by som sa na dištančné, aby som si opravil známky. 

         Simon Kováč, 6.A 

 

Horšie som chápala učivu, ale na písomkách som mohla opisovať. Nevýhodou bolo, že 

sme sa museli viac učiť. Som rada, že sme sa vrátili, znova vidím kolektív. 

         Noemi Zborovská, 6.A 

 

Dištančné vyučovanie malo niekoľko výhod. Nemusel som dávať pozor na hodinách, 

skoro vstávať, bolo to lepšie ako v škole. Vstával som päť minút pred hodinou. 

Najťažší predmet bola fyzika. Nie som rád, že sme sa vrátili do školy, pretože 

musím skoro vstávať a je tu nuda. 

          Alex Jurko, 7.A 

 

Super bolo to, že som mohla byť celý deň v pyžame, nemusela som skoro vstávať, 

ale nebavilo ma, že som si po hodine musela prepisovať poznámky. Som rada, že sme 

späť v škole kvôli kolektívu, ale aj kvôli tomu, že som sa doma veľmi neučila. Učenia 

bolo najviac hlavne z dejepisu, geografie. Najťažší predmet bola fyzika. 

          Vika Ivanová, 7.A 

 

Výhodou bol dlhší spánok a nebavilo ma to, že som mal veľa úloh. Vstával som presne 

na hodinu o 7:45. Po vyučovaní som hral hry. Najťažší predmet bola určite 

matematika. Spolužiaci mi nechýbali, chcel by som sa vrátiť späť na dištančné. 

         Slavomír Lukáč, 8.A 

 

Výhodou bolo, že sme nemuseli tak skoro vstávať a mohli sme používať ťaháky. 

Vstávala som 10 minút pred hodinou, keď som nestíhala, bola som v pyžame. 

Najťažšie predmety boli matematika a tie ktoré učí pani učiteľka Kertysová. Som 
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rada, že sme sa vrátili, naspäť by som už nešla, pretože nechcem byť hlúpa. Doma 

som sa nenudila, mala som viac času pre seba. 

        Jessica Mária Halická, 8.A 

 

Dištančné ma bavilo vo všetkom, nemala som proti tomu nič. Vstávala som minútu 

pred hodinou. Bolo to lepšie, mohla som opisovať na písomkách, učenia bolo oveľa 

viac, ale dalo sa to zvládnuť. Najťažší predmet bola určite matematika a fyzika. 

Ale dištančné by som brala znova. 

        Samanta Tomaščinová, 9.A 

 

Výhodou bolo, že som vstával trochu neskôr a mohol som opisovať. Na dištančné by 

som znova nechcel prejsť, som rád, že sme v škole, lebo vtedy sme sa vôbec nevideli 

a tiež boli sem-tam problémy s internetom, čo tiež vadilo. Najhorší predmet bola 

fyzika. 

          Janík Mruz, 9.A 

 

Bavilo ma, že môžem vstávať neskôr ako normálne a nebavilo ma viac úloh. Na 

dištančné by som znovu nechcel prejsť, lebo potrebujem dobré známky na strednú 

školu. Zo začiatku sa mi to páčilo, ale po týždni som sa začal nudiť. Ak sa dalo 

chodil som von. Som rád, že sme späť, lebo môžem vidieť svojich spolužiakov. 

       

   Dávid Svat, 9.A 

 

 

Katka Kočišová a Vanesa Zborovská, 9.A 
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Na slovíčko pán učiteľ...  

Pán učiteľ, pôsobíte na tejto škole od minulého roka. 

Radi by sme sa vás opýtali, čo ste študovali a na akej 

vysokej škole.  

Študoval som učiteľstvo dejepisu spolu s geografiou na 

fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove. 

 

Aké boli zážitky tu na tejto škole pri nových žiakoch a 

kolegoch?  

Zážitky? Tak určite by ich mohlo byť viac, keďže minulý 

rok sme boli zavretí dlhšiu dobu, ale asi ten výlet, na ktorom sme boli aj učitelia, aj 

žiaci vo Svidníku. Taktiež športový deň na fare sa mi veľmi páčil. Ale čo sa týka 

kolegov, tak sa mi zdá, že každý deň máme nejaké zážitky spolu v práci pri spoločných 

debatách (samozrejme nie o žiakoch ).  

 

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?  

Vo svojom voľnom čase sa venujem rodine, hudbe, hre na hudobných nástrojoch, mám 

veľmi rád turistiku a predtým, ako som sem prišiel, som sa venoval káve, robil som 

baristu a vlastne to je taká moja veľká záľuba, že rád skúšam aj nové veci, nielen 

klasické espresso, ale aj nejaké iné alternatívne prípravy kávy. 

 

Čo váš súkromný život? Ste ženatý?  

Áno, som ženatý a mám dve deti.  

 

Aká bola vaša prvá láska?  

Prvá láska? Tak prvú lásku som mal na tábore, keď som bol približne vo vašom veku. 

Tam sa mi páčilo jedno dievča, ale to sme si len písali a akože sme spolu chodili, potom 

sa akože so mnou rozišla, ale ja som o tom ani nevedel. . Takže asi tak, ale takú že 

"vážnu známosť" som mal v podstate len jednu, spoznal som sa s ňou na strednej 

škole, boli sme spolužiaci a v podstate sme spolu doteraz.  

 

Aký ste otec a manžel?  

No to by ste sa mali opýtať niekoho iného asi, lebo ja to vždy zoberiem tak zo svojej 

strany, ale perfektný, určite najlepší, najlepší, akého mohli mať . Ale nie, tak určite 

mám nejaké svetlé aj zlé stránky, niekedy možno pri deťoch vybuchnem, dôjde mi 

trpezlivosť. Ale snažím sa robiť to tak, ako najlepšie viem. 
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Všimli sme si, že sa na našej škole venujete gitarovému krúžku. Ako ste sa k 

tomu dostali?  Pani učiteľka ma požiadala, či by som jej s tým nemohol pomôcť, 

keďže mám blízky vzťah k hre na hudobné nástroje.   

 

Aké máte plány do budúcna?  

Plány do budúcna nemám asi žiadne. Možno sa venovať práci, ktorú mám rád a byť s 

rodinou. 

 

Aký bol váš najväčší detský sen? Ako sa odráža v dospelosti?  

Bolo toho asi veľmi veľa. Tak ako asi všetky deti som chcel byť požiarnik. Ale tak ako 

môj otec je gréckokatolícky kňaz, som aj ja veľmi túžil stať sa ako malý chlapec 

kňazom. Môj otec bol pre mňa veľkým vzorom a príkladom. Určite veľa mojich malých 

snov sa splnilo, len neviem ich presne popísať. 

 

Ak by ste mali poslať 30-sekundovú správu celému svetu, čo by ste povedali?  

Veľmi mi v poslednej dobe prekáža, že sú na seba ľudia zlí a nepríjemní. Spôsobila to 

aj pandémia, že sú veľmi uzavretí do seba. Tak by som možno odkázal svetu, aby sme 

sa nebáli vyjsť zo seba, buďme k druhým otvorení, milí, rozprávajme sa s nimi a asi 

aj to, čo nás učí Sväté písmo "milujte sa", aby sme aj tú svoju lásku dávali druhým. 

 

Aké bolo najväčšie dobrodružstvo vášho života?  

Tak bolo ich určite veľa, možno zo školy nejaké prúsery a tak. Ale bol som viackrát v 

zahraničí, mám veľmi rád Španielsko a španielsku kultúru. Keď som tam išiel, na 

letisku mali štrajk a tak to dopadlo, že som do Španielska prišiel bez vecí. Takže to 

považujem za najväčšie dobrodružstvo. 

 

Aké je vaše obľúbené miesto z detstva?  

Narodil som sa vo Svidníku, svoje detstvo som prežil tam, takže som tak trošku spätý 

s tým mestom, veľmi rád sa tam vraciam, aj keď je to také možno malé mesto a mám 

pocit, že aj architektúrou poznačené komunizmom, ale veľmi sa mi tam páči a cítim 

sa tam dobre. Taktiež mám veľmi rád už spomínané Španielsko, veľmi rád sa tam 

vraciam a ešte mám veľmi rád mesto Rím, veľakrát som tam bol a znova by som tam 

išiel. 

 

     Bibiána Lešková, Jessica Halická, 8. ročník  
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ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022  

 

Aktivity našej školy  

      

Šarkaniáda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OČAP  
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Malá farma Bela 

 

Dňa 16. októbra bol Deň zdravej výživy a naše pani učiteľky sa rozhodli, že pôjdeme 

navštíviť miestnu farmu. Uskutočnilo sa to dňa 15. októbra. Vybrali sme sa tam po 

tretej hodine. Majiteľ farmy, Jakub nám ukázal prepelice, koňa, kravy, prasa, a to 

ako sa o nich stará. Pýtali sme sa ho rôzne otázky, dozvedeli sme sa veľa nových vecí. 

Potom sme sa presunuli na faru, kde sme ochutnali rôzne mliečne výrobky. 

Ochutnávka bola výborná, odporúčame hlavne čokoládové mlieko a syry. Janík 

odporúča tvarohový krém.  

 

Katka Kočišová a Vanesa 

Zborovská, 9.A 
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Sviatok sv. Martina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červená streda  

 

Aj my žiaci a učitelia, sme sa 

symbolicky - modlitbou a oblečením 

zapojili do projektu pápežskej 

nadácie ACN – Pomoc trpiacej 

Cirkvi - Červená streda, ktorý nám 

pripomenul utrpenie mnohých 

kresťanov na svete. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ACNSlovensko/?__cft__%5b0%5d=AZVyelp5ZDQHTWnp8G_koxQb7Oe2X-ELoiZsDcPTGnuCx-2L7ydYkUpyHGvGA0HdFYuxwwIZ6XNwnc0Ra35Mp6WhyDphlomo2NMb66WtRUWjVAqf21ZPqzgqeRDqlVuSWVgMo25m1Q3-jvOmY3I9Mtwf&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ACNSlovensko/?__cft__%5b0%5d=AZVyelp5ZDQHTWnp8G_koxQb7Oe2X-ELoiZsDcPTGnuCx-2L7ydYkUpyHGvGA0HdFYuxwwIZ6XNwnc0Ra35Mp6WhyDphlomo2NMb66WtRUWjVAqf21ZPqzgqeRDqlVuSWVgMo25m1Q3-jvOmY3I9Mtwf&__tn__=kK*F


Martinko 2021/2022          Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 

20 
 

Biológia v teréne - Hájnikova lúka  

   

 

Výroba adventných vencov  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martinko 2021/2022          Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 

21 
 

Sviatok sv. Mikuláša  

Týždeň pred Mikulášom sme mali možnosť obdarovať druhých, a to tak, že sme 

sladkosti s menami hádzali do čižmy ako svätý Mikuláš. Tento rok sme boli naozaj 

veľmi štedrí, no aj bohato obdarovaní. Všetci sme toho dostali veľa. My deviataci 

sme asi neposlúchali, dostali sme zemiaky. Ďakujeme ôsmaci! :D :D Mrzí nás, že 

tento rok sa sladkosti nerozdávali v kaplnke, ako bolo zvykom, ale aspoň sa rozdávali 

v kruhu spolužiakov v triede. Počas druhej hodiny chodil Mikuláš s krásnymi anjelmi, 

strašidelnými čertami, roztomilými škriatkami a pomocnými sobmi. 6.december – 

deň, na ktorý sa všetci tešia, hlavne tí najmenší. Výnimočný deň to bol aj pre nás 

deviatakov, kedy sme si to konečne mohli vyskúšať a urobiť radosť druhým. Naši 

prváci to zažili prvýkrát a myslíme si, že sa im to páčilo, aj keď sa trošku báli 

našich čertov. Boli sme veľmi radi, keď sme videli usmiate tváre žiakov a učiteľov. 

Neskôr nám vraveli, že sme boli všetci krásni a veľmi sa nám to podarilo. Sme radi. 

Mikuláš bol štedrý a dostali sme od neho veľa darčekov. Veríme, že o rok príde zas! 

 

Žiaci deviateho ročníka  
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Na slovíčko pani učiteľka…  

Ako sa vám páči na našej škole a aký máte dojem zo žiakov? 

Som veľmi spokojná, veľmi sa mi to tu páči už od prvého dňa, žiaci sú nielen dobrí, 

čo sa týka vedomostí a usilovnosti, ale hlavne majú dobré srdce. 

 

Čo ste študovali a na akej vysokej škole? 

Učiteľstvo dejepisu a slovenského jazyka a literatúry na Univerzite v Prešove. 

 

Akou ste boli žiačkou, aké ste mali známky? 

Myslím, že som bola celkom dobrá žiačka, mala som väčšinou jednotky, dvojky a z 

matematiky trojky, sem-tam štvorku (smiech). 

 

Aký bol váš obľúbený predmet na základnej škole? 

Dejepis. 

 

Čím ste chceli byť ako malá? 

Veterinárka. 

 

Čo by ste odkázali dnešnej generácii? 

Aby sa viac venovali jeden druhému a aby si 

vážili čas, ktorý majú. 

 

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? 

Kebab. 

 

Máte priateľa? Chceli by ste mať deti? Ak áno, koľko? 

Mám priateľa. Áno, chcela by som mať deti, možno dve a viac. 

 

Akú krajinu by ste chceli navštíviť? 

Izrael. Lákajú ma miesta, kde žil Ježiš, ale nielen to, ale celkovo tí Židia, ich 

kultúra, je to úplne niečo iné ako tu. 

 

Aké ste mali detstvo? 

Veľmi pekné, mám jedného staršieho brata, takže sme ho celé strávili spolu. 

 

Máte nejaké nenaplnené ciele alebo želania, ktoré by ste chceli dosiahnuť? 

Fúha, tak chcela by som mať svoju vlastnú rodinu a Izrael, to je moja najväčšia 

túžba tiež.  
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Prežili ste v detstve niečo zábavné? 

Určite áno (smiech), pamätám si doteraz, keď sme sa s bratom hrali, ja som bola 

pes a on bol môj pán, mala som peňaženku v ústach a keď mi ju vytrhol, vyletel mi 

zub. 

 

Ako trávite svoj voľný čas? 

Čítam knihy a hrám sa s mojím králikom. 

 

Aké máte plány do budúcna? 

Chcem sa venovať svojmu povolaniu, ktoré som vyštudovala, a neviem asi nič také, 

možno raz sa vydať.  

 

Aký je váš najväčší adrenalínový zážitok? 

Keď som bola v lanovom centre, tu v Prešove, tak v tej výške som dostala taký blok, 

že som sa nevedela ani pohnúť. 

 

Aký šport máte radi? 

Rada si zahrám futbal.       

 

Aká bola vaša prvá láska? 

Na základnej škole v prvom ročníku (smiech). 

 

Viete hrať na nejaký hudobný nástroj? 

Učím sa na gitare, iba také začiatky. 

 

Máte svoj obľúbený štýl obliekania? 

Áno, flanelové košele. 

 

Aký deň a sviatok máte najradšej? 

Asi Štedrý deň, potom leto, celkovo to obdobie.  

 

Ako to u vás vyzerá na Vianoce? 

Sme všetci spolu, spolu večeriame, dáme si darčeky a potom ideme na polnočnú 

svätú omšu. Ďalšie dni prichádza rodina, sesternice a tak, no ale v dnešnej dobe 

neviem ako to bude. 

 

Katka Kočišová, 9.A 
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Naši deviataci  

 

S Vanesou a Samantou sa baví,  

jazyk sa jej nezastaví.  

Keď na ihrisku góly dáva,  

kanvica sa z nej stáva.  

Kto to je?  

 

So sestrou sa háda,  

Pottera má stále rada. 

V Janove býva, Slavkovi sa skrýva.  

Kto to je?  

 

S Braňom rád futbal hráva,  

na Petru stále máva. 

Angličtinu má v malíčku,  

na zlomky nemá hlavičku. 

Kto to je?  

 

Katku rád šikanuje,  

čierny humor obľubuje.  

Veľmi rád posilňuje,  

básne pri tom recituje.  

Kto to je?  

 

Sladkosti už nejedáva,  

dôležitá pre ňu je zdravá strava.  

Keď s loptou na bránu útočí,  

obranca jej z cesty uskočí.  

Kto to je? 

 

Každé ráno zas a znova,  

z Janova do Radačova. 

Tiché dievča ona je, 

na každého sa usmeje. 

Kto je to? 
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Kamionistom by chcel byť,  

kamene a štrk rozvoziť. 

Bicykluje sa veľmi rád, 

je to dobrý kamarát. 

Kto je to?  

 

Toto dievča pozná každý,  

na korčuliach cesty brázdi. 

Mobily do košíka vyzberáva,  

na hodinu potom meškáva.  

Kto je to? 
 

 

Z Ľubovca sú dvaja bratia,  

S Ľubicou sa kamarátia.  

Hádaj kto je vyšší, hej? 

To je predsa ******* 

Ahoj, čauko, jak sa máš?  

Nespýta sa ******  

Kto je to? 

 

Futbalistom sa chce stať,  

na ihrisko chodí futbal hrať.  

V Kendiciach rád vysedáva,  

na počítači Fortnite hráva.  

Kto je to? 

        

        

 

 

 

 

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka  
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Pripomíname si sté výročie úmrtia spisovateľa … 

 

 

Pomôcka: slovenský spisovateľ, právnik, študoval v 

Prešove, je po ňom pomenovaná recitačná súťaž, 

miloval hviezdy   

 

1. Ako sa volá veta, ktorá je vyjadrená vzorcom 

a2+b2=c2 

2. Najľudnatejší štát 

3. Aký prívlastok mala francúzska revolúcia 

4. Kyslík po latinsky  

5. Časť rastlinnej bunky, ktorá má tráviacu funkciu 

6. Básnický prívlastok (podst. m + a príd. m.) 

7. Neskoré obdobie baroka 

8. Aký typ rôznorodej zmesi je dym a hmla 

9. Ako sa mení sloveso freeze v past participle  

10. Ríšsky pogrom, ktorý sa odohral v noci z 9. na 10. novembra 1938 

11. Druhé meno prvého prezidenta ČSR 

12. Najdlhšia kosť ľudského tela  

13. Typ človeka s výbušnou povahou 

14. Kto bol železný kancelár  

15. Princezná z Walesu, zahynula pri autonehode 

16. Označenie základnej jednotky času 

17. Jeden zo štátnych symbolov 

18. Dovidenia po nemecky 

19. Veda, ktorá sa zaoberá kriminalitou 

20. Slovo, ktoré inak znie ale má rovnaký alebo blízky význam ako iné slovo 

21. Priezvisko Škótskeho lekára a vedca, ktorý vynašiel penicilín 

22. Priezvisko slovenského obrancu v Inter Miláne 

23. Fenomenálna svetová a slovenská lyžiarka 
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        1.            

     2.               

        3.            

        4.            

   5.                 

                    

  6. e p i t e t  n          

        7.            

    8.                

     9.               

                    

   11.               

     12.               

                    

       13.             

    14.                

       15.             

       16.             

  17.                  

  18.                  

  19.                  

        20.            

       21.             

  22.                  

  23.                  

 

Vanesa Goroľová, Jessica Halická, Sofia Kováčová, Bibiána Lešková, 8. ročník  
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Aj my sme si zaspomínali na spisovateľa P. O. Hviezdoslava, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou slovenskej literatúry, a to výrobou záložiek do kníh.  
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Naša škola 

 

         Naša škola, CZŠ sv. Martina je veľmi stará budova. Má tvar písmena U.  

Novšia, ľavá časť je trochu vyššie ako pôvodná budova. V staršej časti je zborovňa, 

riaditeľňa, kancelária, 3 triedy a počítačová učebňa. V pravom krídle sú šatne, 

telocvičňa, toalety a dvere na zadný dvor školy. Telocvičňa je veľmi malá, ale útulná.  

V novšej, ľavej časti je kaplnka, 5 tried, toalety a kabinet. Na konci chodby je kotolňa 

a núdzový východ zo školy.  Našu najmenšiu triedu obývajú piataci. Pôvodne to bola 

knižnica, ktorá sa ale presťahovala do počítačovej učebne. Ostatné triedy nie sú 

veľké, ale nášmu počtu žiakov stačia. Chodby sú dosť široké a dlhé. Sú vyzdobené 

nástenkami, na ktorých sú aj naše výtvory. Za školou je malé basketbalové ihrisko, 

vedľa ktorého je kôlňa na náradie. Za telocvičňou, z vonkajšej strany je dielňa a sklad 

pomôcok. Pôvodne to bol byt pre učiteľa.  

Pred školou máme nové multifunkčné ihrisko, kde sa môžu hrať rôzne hry. Za 

kaplnkou, pod oknami sme si postavili vlastné kvetinové záhony.  

Jedáleň nie je súčasťou budovy, ale na obedy chodíme do škôlky. 

Našu školu mám celkom rád. 

 

Šimon Pončák, 6. ročník  

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noemi Zborovská, 6. ročník 
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O tigrovi a antilope  

 

(bájka)  

 

Bol raz krásny slnečný deň. Tiger s antilopou sa chystali na prechádzku. Vtom ale 

tiger zdivel. Antilopa sa zľakla a utiekla. Skryla sa medzi stádo. Prešiel 1 deň. Prešli 

dva dni. Prešiel tretí deň, a nič sa nedialo. Antilope to bolo podozrivé a išla za tigrom. 

Tiger rýchlo vykopal jamu, na ňu dal tenké drevené palice a listy. Rýchlo sa išiel 

vyvaliť na kameň a zavrel oči. Antilopa si myslela, že spí. Išla bližšie k nemu, tiger 

otvoril oči a začal ju naháňať. Antilopa bola múdra, lebo videla tú jamu a preskočila 

ju. Ale tiger bol veľmi hladný, zabudol na ňu a spadol do nej. Od tej chvíle sa antilopy 

s tigrami nenávidia. 

 

Poučenie: Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. 

 

Sebastián Švorc, 6. Ročník 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Viktória Svatová, 6. ročník 
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Jazykové okienko 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NESPRÁVNE SPRÁVNE 

alergológ alergiológ 

botník (čes.) topánkovník 

buď na mňa milý buď ku mne milý 

habsburgský habsburský 

hrať na klavír  hrať na klavíri  

Kde ideš?  Kam ideš?  

Koho je to kniha?  Čia je to kniha?  

poloostrov polostrov 

prechod priechod pre chodcov 

 

Doplň i/í y/ý  

g_č , k_logram, p_tón, P_tagoras, b_rokracia, b_zón,g_lotína, h_drant,  

k_klop, c_linder, z_nok, z_gota, m_rha, p_knik, s_rup, g_lotína, h_stória  

       

Viktória Ivanová a Michaela Komlošová, 7. ročník 
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Zasmejme sa  

Pýta sa Araňa Deža: 

„Dežo, kam ideš?“ 

„Na jahody.“ 

„Veď je zima.“ 

„Dig, no a čo, šak ja mám sveter.“ 

 

„Chcel by som zarábať 30 000 korún ako môj 

otec.“ 

„Čo, tvoj otec zarába 30 000 korún.“ 

„Nie, ale tiež by chcel.“  

 

Žena vraví Dežovi: „Dežo zahreš.“  

Dežo na to: „Robota.“  

 

Viete ako sa volá bumerang, ktorý sa nikdy nevráti? 

- Palica.  

 

Počul si už v hlave kroky? 

Tak to ti už asi odchádzal rozum? 

 

Svokra leží na smrteľnej posteli, príde k nej zať s fľaškou v ruke a hovorí: 

„Ta co mamo, dame kapurkovu?“  

 

Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák. Američan hovorí: "Vidíte to červené 

Ferrari?" 

Ostatní: "Hmm, dobré." 

"No, tak také som dostal na Vianoce." 

Rus hovorí: "A vidíte to zelené Porsche?" 

Ostatní: "Tiež dobré." 

Rus: "Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce ja." 

A Slovák: "Vidíte to Infiniti G35 GTO?" 

Ostatní: "Nádhera!" 

"Tak takej farby som dostal menčestráky." 

 

Jozef Kočiš, 7. ročník  
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KUPÓN 

 

NIKTO NIE JE DOKONALÝ 
 

 

Žiadam o ospravedlnenie, že som sa na dnešnú hodinu 

nepripravil   /- a 

Moja príprava v budúcnosti bude lepšia.  
 
 
 
 
 

__________________________________ 

    Podpis skúšajúceho  

 

Kupón platí pre školský rok 2021/2022 jednorazovo  

      len  pri ústnom skúšaní na jednej hodine 

     pri predložení celého časopisu 

 


