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Rozhovor s pánom učiteľom Gabim 
Tentoraz naše redaktorky Taly a Sweety pre vás prichystali interview s pánom 
učiteľom Gabim, ako ho mnohí naši žiaci volajú.  

 
1. Boli ste k hudbe vedený od mala rodičmi alebo rodinou? 
Jednoznačne, vytrvalým a neúnavným presviedčaním zo strany rodičov. Mňa to 
naozaj vôbec nebavilo. A čím viac ma nútili, tým menej ma to bavilo. 
 
2. Na koľko nástrojov dokážete hrať? 
Čo-to zvládnem na akordeóne a klavíri, teda na klávesových nástrojoch. To sú ale len také základy. Skúšal 
som aj niektoré ďalšie, napríklad dychové, to ale len tak zo zvedavosti. A ešte dokážem zahrať zopár 
akordov na gitare :). Chcel by som sa ale naučiť hrať na theremine. To by mohlo byť zaujímavé. 
 
3. Kedy ste začali hrať na klavíri? 
Od prvého ročníka som navštevoval ZUŠ-ku. Keďže som bol mierne objemnejší, voľba padla na akordeón. 
Po ôsmich rokoch som už dobrovoľne pokračoval, potom ďalšie 4 roky hrou na syntetizátor. Viac ma ale 
bavila klavírna hra, tak som sa sám učil jednoduché klavírne skladby a predovšetkým som sa začal venovať 
vlastnej klavírnej tvorbe. Do tej mi totiž nikto nemohol kecať :). Pred vysokou školou som, v rámci príprav 
na talentovky, niekoľko mesiacov navštevoval súkromné hodiny klavíra. To som hral ale len Mozartov 
Turecký pochod. Po prijatí to už bola opäť predovšetkým vlastná tvorba a tiež, populárno-kaviarenské 
skladby, ktoré mi poskytovali finančný príjem počas štúdia na VŠ. 
 
4. Čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa stali vegetariánom? 
To tak nejako prišlo. Inšpirované niekým, koho názory uznávam a tiež úctou ku všetkému živému. 
 
5. Ako zvládate prváčikov, bolo ťažké zvyknúť si na nových žiakov? 
Moje predchádzajúce triedy, v súčasnosti už deviataci a piataci, boli naozaj skvelé. Príchodom nových 
prvákov, začína celý proces odznova. A zo začiatku je to naozaj drina. Vytvoriť z dvadsiatich dvoch 
samostatných, individuálnych osobností fungujúci spolupracujúci kolektív. Sú to ale bystrí a múdri prváci. 
Každým dňom teda napredujeme a to ma naozaj teší. 
 
6. Ako dlho Vám trvalo naučiť sa vytvárať zvieratká a iné veci z balónikov, je to zložité? 
To je niečo, o čom som kedysi vopred prehlásil, že toto ja robiť nebudem. Krátko nato som ale zistil, že je to 
celkom jednoduché a najmä zábavné. Začal som s tým približne pred ôsmimi rokmi a neustále sa je treba aj 
v tejto oblasti vzdelávať a hľadať nové riešenia, postupy ako tú ktorú vec vytvoriť. 
 
7. Aké sú Vaše záľuby? 
Za záľuby by som asi považoval takmer všetko to, čo robím. Či už je to škola, hudba alebo kúzlenie... A tiež 
filmy, ticho a pokoj. A ešte pobyt v prírode. 
 
8. Ku žiakom ste milý a dovolíte im viac ako väčšina učiteľov, neľutujete to niekedy a neprerastá Vám 
to cez hlavu? 
Milý? Ďakujem :). To ale len niekedy. V prvom rade sa snažím, aj keď to nie vždy vychádza, rešpektovať 
osobnosť každého človeka-žiaka. Nemôže každého vždy všetko zaujímať, tak isto ako nemôže každý vo 
všetkom vynikať alebo podávať stopercentný výkon. Dôležitá je ale snaha a vzájomný rešpekt. A tak sa 
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občas stáva, že je treba pripomenúť hranice tolerancie a spolupráce. Tak je tomu aj na hodinách hudobnej. 
Myslím si, že vzťah k hudbe si vytvára každý sám, ja som len sprostredkovateľ, ktorý ponúka pohľad do 
oblastí hudby, kam by väčšina samovoľne asi nemala záujem nahliadnuť. Nemá význam niekoho 
presviedčať a nútiť, aby uveril, že niektorý žáner či skladateľ je naozaj obdivuhodný. To chce čas a vlastné 
presvedčenie. 
 
9. Kde čerpáte nápady na množstvo úžasných muzikálov? 
Muzikál bol len jeden. A aj keď viem prečo vznikol, sám sa čudujem, ako ľahko a rýchlo vznikol. Ja totiž 
muzikály veľmi v obľube nemám. To už skôr menšie hudobné skladby. Tých mám približne 80. A kde sa 
berie inšpirácia? ...ani neviem. Zvyčajne len tak krúži okolo a z času na čas sa nechá počuť :). 
 
10. Keby ste mohli vrátiť čas, zmenili by ste svoje povolanie? 
Určite nie. Tak ako pri každej činnosti, aj učiteľovanie chvíľami lezie krkom, ale v porovnaní s ostatným 
časom, ktorý venujem tejto práci, sú to naozaj zanedbateľné chvíle. 
 
11. Aké bolo Vaše vysnívané povolanie, keď ste boli dieťa? 
Neuveríte, učiteľ :). Naozaj, čo si spomínam, vždy som chcel byť učiteľom. V istom období som ale, 
priznávam, zvažoval aj kariéru šoféra autobusu, drevorubača či ekológa. 
 
12. Máte nejaké domáce zvieratko, alebo si plánujete nejaké zaobstarať? 
Domáce zvieratko nemám. Ak by ale bola taká možnosť, chcel by som koňa...To ale asi nie je domáce 
zvieratko...Tak nič. 
 
13. Akoby ste sa opísali 3 slovami? 
Uf, ach, joj :). 
 

Farebný týždeň na 1. stupni 

V dňoch od 18. 4. do 22. 4. 2016 sa v našej škole na 
prvom stupni uskutočnil "farebný týždeň". Jeho 
cieľom nebolo len to, aby deti prišli oblečené vo farbe 
dňa, ale žiaci sa mali zamyslieť nad významom zdravej výživy. Každý deň sa 
niesol v inej farbe, s tým súviseli aj aktivity a úlohy počas vyučovania.  Aj desiate si deti prinášali 
farebné. Bolo to rôzne ovocie a zelenina. 

Pondelok - modrý deň, výučba a aktivity sa zameriavali na vodu a jej význam v živote človeka ako 
jednotlivca, a tiež pre celé ľudstvo. 

Utorok - zelený deň, súvisel so zelenými druhmi ovocia a zeleniny, ako aj s oslavou dňa Zeme na našej 
škole. 

Streda - žlto-oranzový deň, bol zameraný na potraviny v týchto farbách. 

Štvrtok - červený deň, bol asi najjednoduchší, pretože práve v tejto farbe je najviac ovocia a zeleniny, 
ktoré patria medzi najobľúbenejšie (jahody, maliny, jablká, melón, rajčiaky, kápia...) . 

Piatok - biely deň, výučba sa zameriavala na význam mliečnych výrobkov a bielkovín pre zdravý 
vývin a rast u detí.                         Sweety 
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Už začiatkom mája sa žiaci zúčastnili škôl 
v prírode. Prváci boli na Šírave, siedmaci a ôsmaci 
na Orave (viac na s. 9) a piataci v Tatrách. Pre 
žiakov pripravili ich učiteľky úžasné hry, aktivity 
a sprievodné výlety.  

 

 

18. mája boli viaceré triedy druhého stupňa v kine 
na dokumentárny film „Príbeh lesa“. Jeho 
tvorcovia ho nakrúcali tri roky a dokonca žili 
v lese, aby mali čo najlepšie zábery pre tento film.  

 

19. mája boli žiaci 3. ročníkov v Bardejovských 
kúpeľoch, žiaci 7.A triedy na Ľubovnianskom 
hrade (s. 9), žiaci 6.B a 7.B spoznávali centrum 
Košíc spojený s výstupom na Severnú vežu. Žiaci 
6.A boli v ZOO v Kavečanoch, žiaci 8.A 
navštívili vyhliadkovú vežu a 8.B Jasovskú 
jaskyňu. 
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20.máj bol spojený s tancovaním štvorylky na 
Hlavnej ulici v Košiciach. 

 

24. mája šiestaci a siedmaci mali exkurziu do 
Červeného Kláštora spojenú s návštevou poľského 
mestečka Szczawnica. 

 

 

1. júna, na medzinárodný deň detí mali žiaci 
prvého stupňa a 2. júna žiaci druhého stupňa 
Olympijský festival detí a mládeže Slovenska. 
Kým menším žiakom počasie prialo, tým starším 
nie až toľko, preto sa všetky disciplíny presunuli 
do vnútorných priestorov školy. 
Olympijskú náladu to však nepokazilo. Na 
zahájení nechýbala slovenská hymna, slovenská a 
olympíjska vlajka, ani olympíjsky oheň, ktorý pre 
bezpečnosť ostal von. Súťažiaci súťažili pre svoje 
triedy v disciplínach ako trojskok, futbal, hod 
medicimbalom, preťahovanie lanom, volejbal, 

stolný tenis, beh na 25 metrov a streetball. 
Záujemcov, ktorí si chceli len vyskúšať niektoré 
disciplíny bolo celkom veľa, čo urobilo pani 
učiteľkám radosť. Na ukončení sa udeľovali 
blýskavé medaily a diplomy. Bol to príjemne 
športovo strávený deň. 

 

2. júna sa žiaci 7. B zúčastnili policajného dňa 
nazvaného „Polícia deťom“. V areáli Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach 
predviedli všetky zložky policajných jednotiek 
rôzne ukážky - zatýkanie podozrivých, teroristov, 
bujarých fanúšikov po futbalovom zápase, 
zlaňovanie z vrtuľníka, spoluprácu s policajnými 
psami či koňmi. Žiaci si mohli prezrieť policajnú 
výstroj a výzbroj, policajné autá, motorky, čln, 
vyskúšať si „opilecké okuliare“, nechať si urobiť 
odtlačky prstov a absolvovať jazdu na dopravnom 
ihrisku a získať tak preukaz cyklistu. 

 

       

 

 

  

 

 Sweety
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Výlet do Bardejova – 3. A 

 

 Žiaci 3.A navštívili v rámci školských výletov Kavečany a Bardejov. Po návrate zo školy mali za 
úlohu opísať ich zážitky. Tu sú niektoré z nich: 
 
Jurko Šula 
24.mája 2016 sme cestovali do Bardejova. Bolo tam super. Nevedel som sa dočkať. Cestovali sme luxusným 
autobusom, ktorý mal aj Wi-Fi. Keď sme prišli na hlavné námestie, uchvátilo ma, aké je veľké. Dokonca 
sme boli aj v skanzene. Videli sme veľmi staré domy. Keď sme išli na hranolky, tak som si kúpil aj 
zmrzlinku a aj oplátky a dedkovi som nabral liečivú vodu. Doma sme si pochutnali na oplátkach. 
  
Karolínka Rolková 
V utorok sme boli v Bardejove - Bardejovských kúpeľoch. Bolo tam veľmi dobre. Cez deň sme sa pozerali 
na skanzen. Boli sme aj v kostole. Na obed sme boli v reštaurácii. Po obede sme si mohli kúpiť zmrzlinu a 
oblátky. Cestou naspäť nás zastihol dážď. Rýchlo sme sa ponáhľali do autobusu. V autobuse sme si s 
Kubom dali po jednej oblátke. Keď sme prišli do školy, boli sme celí premočení. 
  
Jakub Hreha 
Na výlete v Bardejove sme boli v prírodovednom múzeu. Bolo tam veľa vypchatých zvierat a bol tam aj 
meteorit. Navštívili sme baziliku. Videli sme aj zvon Urban a Ján. A potom sme išli do skanzenu. Neskôr 
sme išli do Bardejovských kúpeľov. Cesta naspäť bola krátka. Keď sme sa vrátili, išiel som domov. Doma 
som vyrozprával všetky zážitky. A potom som išiel spať. 
   
Amálka Fitzová 
V utorok sme boli na školskom výlete v Bardejovských kúpeľoch. Večer som sa tak tešila, až som nevedela 
zaspať. Išli sme tam super autobusom. Hneď ako sme prišli, boli sme sa nadesiatovať na krásnom námestí. 
Navštívili sme Baziliku sv. Egídia. Bolo tam veľmi pekne až nato, že si tam Tamarka začala jesť jablká. Boli 
sme aj v skanzene. Bolo tam veľmi veľa domov. Keď sme boli na obede, bolo zamračené a neskôr začalo 
pršať. Poriadne sme zmokli, no aspoň bola sranda. Keď sme desať minút sedeli v autobuse, prestalo pršať a 
vyšlo slnko. Veľmi sa mi na výlete páčilo. Videli sme aj krásnu fontánu. Poprosím rodičov, aby sme tam 
ešte raz išli. 
  
Bibka Sotáková 
V utorok išla naša trieda do Bardejova. Ako sme vystúpili z autobusu, išli sme úzkou cestičkou až na 
námestie. Všetko som si fotila. V ten deň bolo veľmi horúco. Potom sme si sadli na lavičky, jedli sme 
desiatu, takže sme mali prestávku. Videli sme aj jedno malé mačiatko, zabudla som si ho odfotiť. Išli sme aj 
do prírodovedného múzea. Boli tam vypchaté zvieratá. Všetky som si fotila a kamerovala. Tiež sme boli v 
kostole. Bolo tam zaujímavo. Boli sme aj v budove, kde boli liečivé vody pre detských i dospelých 
pacientov. Bol tam obchod so suvenírmi. Potom sme išli naspäť do autobusu. Bol to veľmi krásny zážitok. 
 
Maška Škultétyová 
V utorok sme boli na výlete v Bardejove. Už od rána som bola nedočkavá. Zobudila som sa veľmi skoro. 
Cestovali sme autobusom. Vystúpili sme na veľkom námestí. Veľmi sa mi tam páčilo. Najviac sa mi páčilo 
prírodovedné múzeum. Boli tam nádherné vypchaté zvieratá. Bolo mi ich veľmi ľúto. Veľmi sa mi páčil 
meteorit. Potom sme išli do Bardejovských kúpeľov. Boli tam fantastické kvety, ktorých bola plná záhrada. 
Mohli sme si nabrať minerálnu a liečivú vodu. Kým sme obedovali, spustil sa strašný lejak. Potom padali 
krúpy. Kým sme došli do autobusu, bola som úplne premočená. Kým sme cestovali, vyšlo slniečko. Ale 
pred školou zasa pršalo. Kým som vošla do bytu, nebola na mne ani jedna suchá nitka. 
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Peťka Kukuru ďová 
Do Bardejovských kúpeľov som sa veľmi tešila. V autobuse som sedela s Bibkou. Bola veľká zábava. Keď 
sme tam prišli, spadla mi sánka dole, bolo to nádherné. Pohľad na námestie bol takýto: predo mnou bola 
radnica a za mnou chrám - bazilika. Neskôr sme išli do Bardejovských kúpeľov. Je to malé kúpeľné 
mestečko. Potom som jedla pizzu. Naspäť sa mi veľmi nechcelo. Doma som si s rodinou pochutnala na 
chutných bardejovských oblátkach. 
  
Bianka Bartošová 
Dnes som sa zobudila veľmi skoro. Nevedela som sa dočkať, kedy pôjdeme na výlet do Kavečian. Keď sa 
zobudili aj rodičia, išli sme do školy. Do Kavečian sme išli MHD autobusom. Keď sme vyšli z autobusu, 
uchvátila ma krása celého lesa. Boli tam štyria lesníci, ktorí mali psíka Lupu. Išli sme na vyhliadkovú vežu, 
z ktorej bol fantastický výhľad. Jeden lesník nám rozprával o hrade, v ktorom bola veža, ktorá mala tri 
strany. Potom sme sa išli pozrieť na cestičku zvierat, kde boli vyrezané zvieratá z dreva. Hrali sme tam aj 
hru o 4 živloch. Keď sme boli hladní, išli sme opekať špekáčiky, klobásky, slaninu a chlebík. Najedli sme sa 
a išli sme čakať na autobus. Máme veľa zážitkov a spomienok. Poprosím rodičov, aby sme tam išli ešte raz 
aj s našim psíkom Filipom. 
 
Robko Košarko 
Do Kavečian sme išli autobusom. Stretli sme sa s lesníkmi. Bol tam aj pudel. Pudel je psík, ktorý tam bol s 
lesníkom. Najviac sa mi páčila opekačka. Pudel nám kradol klobásy. Niekedy sme ho naháňali. Boli sme aj 
na vyhliadkovej veži. Späť sme išli autobusom. 
  
 Našim tretiakom ďakujeme za krásne spomienky a tak trochu im aj závidíme. Také množstvo skvelých 
zážitkov - a to všetko len počas jedného dňa! 
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Siedmaci a ôsmaci v škole v prírode – Orava, Zuberec 

V dňoch 9.5.-13.5. sa siedmaci a ôsmaci zúčstnili pobytu v škole prírode. Túto úžasnú a pre mnoho žiakov 
aj nezabudnuteľnú ŠvP si žiaci užili spoločne s pani učiteľkami. Pani učitelky: 

 1. Adriana Vargová  2. Dorota Černiková  3. Katarína Gajdošová 

Žiaci si tento pobyt užili na Orave v Zuberci. Keďže má Orava krásnu prírodu tak nemohli chýbať ani 
poobedňajšie prechádzky. Navštívili Oravský hrad na ktorom sa dozvedeli veľa o histórii Oravy a 
samotného hradu. Všetci žiaci si zašportovali v tímoch, ktoré si sami určili a bojovali v nich o skvelé ceny 
celý pobyt. Športové aktivity ako preskok cez švihadlo, futbal, vybíjaná... Po celý pobyt získavali body za 
izby, ktoré si upratovali. Boli sa pozrieť aj do Oravskej dediny (skanzen), kde sa dozvedeli ako sa tam 
niekedy žilo a čo ľudia používali a ako sa zabávali. Nechýbali ani večerné programy ako opekačka, 
dobrovoľná diskotéka.... A aby sa aj trochu báli uskutočnila sa nočná hra. 

Túto školu v prírode si žiaci užili a pevne verím, že niečo podobné zažijú aj o rok. Orava je naozaj 
nádherná!   

 

Kristína Korytková 

7.A na Ľubovnianskom hrade 

 Trieda  7.A sa počas školských výletov rozhodla navštíviť Ľubovniansky Hrad. Vznik 
Ľubovnianskeho hradu je kladený do druhej polovice 13. storočia, respektíve na začiatok 14. storočia. Hrad 
vznikol ako hraničný strážny hrad, chrániaci obchodné cesty do Poľska. Nachádza sa vo výške 548 m n. m.. 

 Začiatkom 14. storočia hrad rozšírili o ďalší palác a ďalšie budovanie hradu urýchlili štátoprávne 
zmeny po roku 1299. V rokoch 1308 – 1312 patril hrad Omodejovcom, a od roku 1315 Drugethovcom. A 
podľa ďalších prameňov, dochovaných medzi ľuďmi skôr ako legenda, hrad založil šľachtic Ľubovenský, 
ktorému sa zapáčilo miesto, na ktorom hrad stojí. Prvými správcami boli Omodejovci. Ďalej sa uvádza, že 
hrad sa stal roku 1323 majetkom Drugethovcov. Na Ľubovnianskom hrade sídlili starostovia miest. V roku 
1432 a 1451 ho poškodili počas husitských vojen, v roku 1553 ho takmer zničil veľký požiar. Jeho obnovu 
začali v roku 1555.  

      Žiakom, ktorí sa výletu zúčastnili, sa výlet páčil. Z hradu si odniesli pekné zážitky a spomienky. Ja 
osobne Vám odporúčam hrad navštíviť. Je naozaj veľmi pekný.       

   Katarína Tomanová 
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Terasa Street Basket Cup 
 Dňa 26.5.2016 sa pred OC Galéria konal 1. ročník súťaže Terasa Street Basket Cup. Hralo sa 
systémom 3x3 na 1 kôš. Zúčastnila sa tam aj naša škola v zostave, ktorú tvorili 3 siedmačky, a to Alžbeta 
Janíčková (7.A), Ema Vargová (7.B) a Linda Kačmárová (7.A). Súťažilo sa v troch kategóriách: dievčatá, 
chlapci a mix. Naše dievčatá si v ich kategórií vybojovali tretie miesto. 
Umiestnené tímy: 

1. ZŠ Mládežnícka Šaca 
2. ZŠ Drábová Košice 
3. ZŠ Kežmarská 30 Košice                    

Pani učiteľka priniesla do školy trofej a dievčatá si zo súťaže odniesli perá, rozlišovače a krásne spomienky. 
 
R: Ako sa Vám páčil prvý ročník tejto súťaže? 
A: Bolo to veľmi zaujímavé a dúfam, že takéto súťaže sa budú organizovať aj 
naďalej.                                                                                                                                    
L: Páčilo sa mi to, organizácia bola celkom dobrá. 
E: Veľmi ma to zaujalo, nadviazali sme nové kamarátstva a viac sme sa spoznali aj s inými školami, a to na 
tom bolo asi najlepšie. 
 
R: Ako by ste sa ohodnotili? 
A: Na to, že sme tam boli v najmenšom možnom počte, sme dopadli veľmi dobre. Ostatné tímy mali 4-5 
hráčov a mohli sa striedať. 
L: Myslím, že každý dal zo seba maximum a odrazilo sa to aj na výsledkoch. 
E: Hrali sme dobre. Každá z nás si dala nejaké tie koše, ale stále sa dá hrať ešte lepšie. 
 
R: Ste spokojné s výsledkami? 
A: Samozrejme. Aj keď ani nešlo o výsledok, hrali sme celkom dobre. 
L: Som s nami spokojná. 
E: Aspoň sme si zahrali a mohli sme sa stretnúť s kamarátmi z iných škôl. 
 
Dievčatám želáme veľa šťastia na ich ceste za basketbalom. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 Alžbeta Janíčková
  

 



 

11 

 

 
 

Spýtali sme sa deviatakov, konkrétne Agátky (A), Dominika (D) a Marušky(M) niekoľko otázok a tu sú ich 
odpovede: 
 
1. Bol pre vás ťažký monitor? 
A: No, bol ľahší, ako som čakala... 
D: Po toľkých prípravách naň som očakával niečo ťažšie. 
M: Ani nie, slovenčina mala viac chytákov, ale učiteľky nás na všetko dobre pripravili. 
 
2. Čo vám robilo väčší problém, slovenský jazyk alebo matematika? 
A: Slovenčina bola ťažšia, ale dalo sa... 
D: Slovenčina bola ťažšia a viacerí jazykovedci hovorili, že NÚCEM má v monitore chyby. 
M: Ako som spomínala, slovenčina bola náročnejšia. 
 
3. Na akú strednú školu ste si podali prihlášku? 
A: Ja som sa hlásila na gymnáziá (Poštová, Šrobárová). 
D: Ja som si vyberal medzi elektrotechnickou a Ostrovského. 
M: Na Poštovú a GTA, kde som bola prijatá bez prijímačiek, budúci rok budem študentkou Poštovej. 
 
4. Myslíte si, že vás základná škola pripravila dobre? 
A: ...asi ako je to v školskej hymne: hlúpa odtiaľ neodídem. 
D: Nie! 
M: No... záleží z akého predmetu. Najviac som asi pripravená z matiky a angličtiny. Kvôli striedaniu 
učiteľov mi asi bude trošku robiť problém chémia a geografia. 
 
5. Bude vám chýbať Kežmarská 30? 
A: Po 9 rokoch sa bude odchádzať ťažko a asi najťažšie bude rozlúčiť sa s ľuďmi, na ktorých som si 
tu zvykla. 
D: Moja trieda.  
M: Megaextra chýbať! Je to miesto, kde vznikla časť môjho detstva. Chýbať mi bude všetko, cez 
učiteľov až po kamošov z nižších ročníkov, tiež kolektív... 
 
6. Čítate aj vy, ako deviataci školské noviny? Čo si o nich myslíte? 
A: Nečítam ich nejak pravidelne, ale čítala som pár dobrých článkov. 
D: Veľmi šokantné príbehy. 
M: Tak v priemere raz za týždeň si ich zvyknem pozrieť. Redaktorky sú šikovné a rada si pozerám aj 
práce K30-ových spisovateľov. Chlapci z našej triedy sa zas radi zapájajú do hádania hádaniek. 
  
 
Našim deviatakom ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov na stredných školách! 
 

Taly 
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Dňa 5. mája sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického, ktorú 
každoročne usporadúva Knižnica pre mládež mesta Košice. Spomedzi 246 súťažných prác bola čestným uznaním 

ocenenlá práca Natálie Hrdličkovej zo 7.A triedy v kategórii próza - téma Časožrút a časožrútka. Srdečne 
blahoželáme! 

Taly 

 

 Milí čitatelia, v poslednom čase sa ako športovkyňa sa stále viac a viac stretávam s predsudkami o 
tom, aká som alebo akú si ma predstavujú. A práve preto by som Vám chcela dokázať, že športovci nie sú 
zlí, ani hlúpi ľudia... 

"Ty si športovec? Tak to asi nemáš najlepšie známky..." 

Chyba!!! To, že niekto športuje, neznamená, že má zlé známky. Áno... Možno ho viac trápi prehra v zápase 
ako trojka zo slovenčiny, ale to len dokazuje, že to čo robí, robí so srdcom.  

" Och, s tebou sa nebavím. Nikdy so mnou nechceš ísť von!" 

Športovec možno nemá čas chodiť každý deň von. Nechodí sa cez víkend baviť. Nemá v škole ukážkové 
známky . Jeho kamaráti si myslia, že na nich zabudol alebo že na nich kašle, lenže oni nevidia, že sa snaží 
niečo dosiahnuť. Čas, ktorý oni trávia vonku, on trávi na tréningu a tvrdo maká. Kvapky, ktoré ostatní 
vypijú on zo seba vypotí. Ale až ostatní budú niekde na dne, tak práve on bude ten, ktorý bude víťaziť v 
športe, ktorý miluje a pre ktorý obetoval roky svojho života. 

A viete prečo sme práve my športovci dobrí priatelia? 

Vieme vás ochrániť keď vám niekto bude chcieť ublížiť. Nebojíme sa povedať pravdu, lebo vieme, aké to je 
nespravodlivé, keď až na konci sa dozvieme pravdu. Stále sa zastaneme slabších. Ustojíme takmer všetko 
utrpenie, ktoré nám postaví život do cesty. Neodsudzujte športovcov, lebo práve vtedy, keď vy budete 
potrebovať našu pomoc, my budeme na ihrisku víťaziť.  

Betka Janíčková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Aj takáto je práca našich žiakov na krúžku Tvorivé písanie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázkové čítanie 

Aj takáto je práca našich žiakov na krúžku Tvorivé písanie... 
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Tally 
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Vtipy o škole 
Koniec školy sa blíži, a myslím že nie je na škodu sa ešte spoločne zasmiať. Predstavujem Vám moje najobľúbenejšie vtipy o 
škole :) . 
 

- Neprepadneš, ak mi dokážeš odpovedať na jednu otázku: Koľko hviezd je na nebi? 
- Tri milióny sedemsto dvadsaťtri. 

- A ty si to zrátal? 
- Prepáčte, pán profesor, ale to je už druhá otázka.          

*** 
 

Na hodine prírodovedy pani učiteľka skúša Jožka z učiva "lišajníky". 
- Povedz mi, kde rastie lišajník diskovka bublinatá a diskovník múrový. 

Jožko bez váhania odpovie: 
- Na diskotéke. 

- Zle, - vykríkne nahnevaná učiteľka. - Tak mi povedz, prečo lišajníky nerastú v blízkosti ciest. 
- Aby ich nezrazilo auto.          

*** 
 

- Kto začal tú bitku? - pýta sa učiteľka Jana. 
- Ja nie, to on! - kričí Jano. 

- A ako? 
- Začal sa brániť. 

*** 
 

Eva sa nechápavo pýta učiteľa zemepisu: 
- Takže keby Kolumbus neobjavil Ameriku, mali by sme iba jednu pologuľu?          

*** 
 

Pán učiteľ hovorí žiakovi: 
- Veď sme si hovorili, že za vetou príde bodka. 

- Ja som čakal, ale žiadna bodka neprišla. 
*** 

 
Kaplán sa na hodine náboženstva spytuje žiakov: 
- Tak, ako znie siedme božie prikázanie, Jožko? 

- Nepokradnete! 
- Azda nepokradneš, nie? 

- Áno, ja viem, ale nechcel som vám tykať... 
*** 

 
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“. 
*** 

 
Lacko vletí do triedy a učiteľ mu povie: 

- Lacko, choď za dvere a príď sem ako keby prišiel tvoj otec domov. 
Lacko vyrazí dvere a vykríkne: 

- Večera je na stole?!!   
Betka Janíčková 



 

15 

 

TAJNI ČKA 
 

    1.           

     2.          

     3.          

      4.         

    5.           

   6.            

    7.           

8.               

   9.            

 

 

1. Cez leto sa zle spí lebo je ... 

2. Cez leto netreba zabúdať ísť do ... 

3. Máj je mesiac ... 

4. Studená pochúťka leta je ... 

5. Najlepšie sa schladíme pri ... 

6. Cez leto nezabúdajte na ... režim. 

7. Cez leto sa nemusíme ... (súvisí to slovo so školou) 

8. Cez leto chodíme na letnú ... 

9. Cez leto si konečne môžeme zajazdiť na ... 

Matúš Gindl 

Letné bludiská 

  

 

Pomôž deťom nájsť správnu cestu! 
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Redaktori školských novín Vám ďakujú 
za priazeň a prajú pohodové prázdniny 

 plné oddychu, aby ste načerpali čo najviac 
 síl do školského roku 2016/2017! 

 
Tešíme sa na vás v septembri! 

 


