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PRÍRODOVEDNÉ PREDMETY  

 Fyzikálna olympiáda – okresné kolo  

  Mária Furmanová, 9.B - 3.miesto 

 Pytagoriáda – okresné kolo 

  Martin Žarnovský, 7.B - 1.miesto  

  Jakub Adamišin, 8.A – 3.miesto 

 Matematická olympiáda – okresné kolo 

  Martin Žarnovský, 7.B – 1.miesto  

  Mária Furmanová, 9.B – 2.miesto 

  Richard Štefančin, 9.B – 3.miesto   

  Jakub Kašprík, 6.A – 3.miesto 

  Šimon Mizerák, 5.B – 3.miesto 

 Geografická olympiáda – okresné kolo 

  Mária Furmanová -9.B - 3.miesto 

 Anglická olympiáda – okresné kolo 

  Soňa Ildžová, 7.B – 3.miesto 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 

  Viktória Renčková, 7.A  - próza - 2.miesto 

   Lucia Kocúrová, 6.A – poézia - 2.miesto 

 Mladý literárny kritik – okresná súťaž 

  Zuzana Fertaľová, 8.A – 3.miesto 

  Miriam Kaščáková, 8.A – cena poroty 

 Moja pani učiteľka – okresná literárna súťaž 

  Bernadeta Jurčišinová, 5.B - 1.miesto 

 A slovo bolo u Boha – krajské kolo 

  Iveta Hudáková, 9.A – 1.miesto 

  Viktória Kuľková, 6.B – 3.miesto 



 A slovo bolo u Boha – celoslovenské kolo recitačnej súťaže  

  Iveta Hudáková, 9.A – 2.miesto 

VÝCHOVNÉ PREDMETY 

 Mlieko pre deti – okresná výtvarná súťaž 

   Ivana Kopačková a Mária Nirková, 8.A - 1.miesto 

 Jeseň, pani bohatá – okresná výtvarná súťaž 

  Mária Nirková, 8.A - 1.miesto 

 Pieseň pre svätého otca 

  Filip Moravec, 1.A – zlaté pásmo 

  Marek Šoltýs, 7.A – zlaté pásmo 

  Nikola Maníková, 5.A – strieborné pásmo 

  Marek Šoltýs a Nikola Maníková – bronzové pásmo  

 Pieseň našich babičiek – okresná súťaž 

  Adrián Kvašňák, 6.B – 1.miesto   

  Terézia Lazorová, 9.A - 2.miesto 

  Stephanie Kováčová, 2.A – 2.miesto 

 Okresné majstrovstvá v stolnom tenise 

  K. Kyjovská, 9.A, M.Gajdošová, 7.A, B.Čurná, 7.B  - 1.miesto 

  J.Kvašňák, 9.B, A.Kvašňák, 6.B – 3.miesto  

 Coca-cola cup – okresná futbalová súťaž 

  Družstvo chlapcov 8.a 9.ročníka – 2.miesto 

Okresné majstrovstvá v atletike – beh na 300 m 

 Tibor Vanko, 9.A – 3.miesto 

 Gréckokatolícka biblická súťaž – okresné kolo 

  D. Danko, 1.B, S.Kováčová, 2.A, G.Kuzmiak, 1.B - 1.miesto 

  F.Onderko, 8.A, K.Hromová, 5.A, J.Hromo, 6.B  - 3.miesto 

 Rímskokatolícka biblická súťaž – okresné kolo 

  S.Majirošová, 7.A, M.Novák, 9.A, I.Hudáková, 9.A – 2.miesto 

 Okresná súťaž mladých zdravotníkov SČK 

  Družstvo starších žiačok  - 2.miesto (Čepigová, Furmanová,  

    Jurčišinová, Kvaková – 9.B, Renčková, Tejová – 7.A) 

Družstvo mladších žiakov  – 3.miesto (Bujňáková, Šoltésová, Billá, 

         Hudák, Furman)  



 

  Škola pravidelne organizuje zber papiera dvakrát ročne. V októbri a v máji. 

Každý zber je vyhodnotený zvlášť . Ale aký je celoročný výsledok, teda ak zrátame 

oba zbery v tomto školskom roku? 

trieda počet žiakov 

počet kg 

papiera 

priemer na     

1 žiaka 

4.A 16 2 105 131,56 

7.B 27 2 670 98,89 

1.A 14 1 296 92,57 

3.A 18 1 561 86,72 

4.B 16 1 022 63,88 

1.B 14 817 58,36 

5.A 22 1 255 57,05 

6.A 30 1 623 54,10 

5.B 19 1 004 52,84 

8.B 21 923 43,95 

8.A 23 1 000 43,48 

2.A 25 985 39,40 

6.B 28 1 041 37,18 

9.B 22 668 30,36 

3.B 15 410 27,33 

7.A 27 458 16,96 

9.A 26 307 11,81 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Je to veľmi zložitá otázka a ťažko sa na ňu odpovedá, lebo nikto z nás 

nepozná svoju budúcnosť. Každý chce mať v budúcnosti len to najlepšie. Budúcnosť 

nie je určený osud, ale nie je to ani náhoda. Svoj život máme vo svojich rukách 

a každý z nás je strojcom svojho šťastia. Ako hovorí Og Mondino: „Minulosť je 

pochovaná vedľa budúcnosti, žije iba prítomnosť.“ Aj keď žijeme v prítomnosti, často 

snívame o budúcnosti, ktorá je pre nás niečím neznámym. 

 Čo by som chcel v živote dokázať? Zatiaľ presne neviem, ale chcem byť 

v živote šťastný a byť potrebný pre ľudí okolo seba. V dnešnej dobe je veľmi ťažké 

mať povolanie alebo prácu, ktorá nás skutočne baví. Mnohí pozerajú pri výbere 

povolania iba na peniaze, čo nepovažujem za správne. Počul som jednu peknú 

múdrosť: „Ak sa človek zamiluje do svojej práce, v tom momente prestáva pracovať.“ 

Aj ja by som chcel v budúcnosti mať takú prácu, ktorá ma bude predovšetkým 

napĺňať, aby som „nemusel pracovať“. Baví ma fotografovanie a hranie na bicie, ale 

neviem, či by som sa  tým dokázal uživiť. Viem však, že život bez námahy nie je 

možný. 

 Ako sa teda najlepšie pripravíme na budúcnosť? Asi iba tým, že už dnes 

budeme žiť svoj život poctivo a budeme na sebe tvrdo pracovať. Verím, že toto úsilie 

prinesie v budúcnosti svoje ovocie. 

František Onderko, 8.A 

 

 

 

 Už odmalička si všímame svet okolo nás a zamýšľame sa nad tým, čím by 

sme chceli byť my. Postupne spoznávame sami seba a zisťujeme, akí skutočne sme. 

Naše povolanie a postavenie v živote závisí len od nás - od našej skutočnej povahy. 

Ako povedal jeden filozof: „Charakter človeka je jeho osudom.“ 

 Keď som bola malá, chcela som byť princeznou, pretože je stále milá 

a krásna. Ale predsa len. Krása ako tráva vädne. Neskôr som si prešla obdobím, keď 

som chcela byť predavačkou alebo doktorkou. Po čase som zistila, že nič z toho nie 



je blízke môjmu srdcu. Ako vidím svoju budúcnosť? Nejasne. Napriek tomu si 

myslím, že pôjdem v šľapajach svojej mamy, ktorá je učiteľka hudby. Ako sa hovorí: 

„Aká matka, taká Katka.“ Neviem, ako sa nakoniec rozhodnem, ale v tomto období 

túžim byť učiteľkou hudby na základnej, strednej alebo vysokej škole. 

Myslím, že každý z nás má pred sebou dlhú a zaujímavú cestu životom a je len na 

nás, kedy a akým smerom sa na ňu vydáme. Veď nezáleží iba na nás, ako vidíme 

našu budúcnosť a ako si ju podľa toho vybudujeme. 

Ema Pisarčíková, 8.A 

 

 

 

 Keď rozmýšľam nad svojou budúcnosťou, v myšlienkach sa vrátim do 

materskej školy. Prečo až tam? Možno preto, lebo som tam nabrala inšpiráciu na 

svoje budúce povolanie. 

   Obdivovala som prácu učiteliek a ich prístup k deťom. Mala som rada 

tvorivosť, ručné práce a kreslenie. Častokrát som sa však hrávala so „ zdravotným 

strediskom“. Už som sa videla, že budem ako mamka, zdravotná sestra. „Veď bez 

snov a ideálov nie je možné byť človekom“. Na ZŠ ma zaujala hra na klavíri 

a tanečná výchova. Keď som bola školou navrhnutá na výtvarnú súťaž, ožili vo mne 

tvorivé práce z materskej školy, fantázia pani učiteliek a z výsledku kreslenia som 

bola aj sama prekvapená. Maľovanie ma baví a chcela by som sa v tom 

zdokonaľovať. Viacerí známi, kamaráti a príbuzní mi odporúčajú učiteľské povolanie. 

Ja však viem, že musím dosiahnuť lepší prospech a trénovať trpezlivosť s mojím 

o šesť rokov mladším bratom. 

 A ktoré povolanie by som v budúcnosti nechcela vykonávať? Neviem si seba 

predstaviť ako policajtku, pretože mám miernu povahu a dokážem sa zľutovať 

a odpustiť priestupky. 

  „Človek sa narodil pre prácu, a len toho, kto pracuje rád a vytrvalo, bude práca 

tešiť “. Dúfam, že aj ja sa rozhodnem správne pre moje budúce povolanie a moja 

práca ma urobí šťastnou. 

Mária Nirková, 8.A 

 

 

 



 

 

 

 Prečo ste sa rozhodli učiť práve na 

tejto škole?  

Lebo tesne po nežnej revolúcii som chcel 

prispieť ku kresťanskej výchove našej 

mládeže. Mal som s tým už určité skúsenosti 

z čias socializmu, keď som pomáhal 

organizovať stretnutia a výlety, ktoré sa, 

samozrejme, museli robiť potajme. 

 Stala sa Vám za tie roky nejaká vtipná 

situácia,na ktorú nikdy nezabudnete? 

Najčastejšie v zborovni spomíname na jedného žiaka, ktorý zaujímavo 

reagoval na nejaké upozornenie pani učiteľky Gavendovej na lyžiarskom 

výcviku: „Pani učiteľka, vy sa starajte o seba a ja sa budem starať o seba!“  

 Ktoré predmety učíte? Ktoré z nich máte osobne najradšej? 

Momentálne učím fyziku, občiansku náuku, dejepis a náboženstvo. Učil som 

predtým aj matematiku, geografiu a telesnú výchovu. Učím rád, takže si  

nevyberám. Ale najlepšie mi išla matematika a geografia, na ktoré som sa 

nemusel ani pripravovať. 

 Čo najradšej robíte vo svojom voľnom čase? 

Hrám aj študujem partie šachu, rád mám turistiku, sledujem zaujímavosti 

z geografie, histórie. 

 Aké ste boli dieťa? Čo Vás viedlo k povolaniu učiteľa? 

Myslím, že som patril k tým slušnejším. Na druhej strane som patril k tým, ktorí 

napomáhali tomu, aby na hodine nebola nuda. 

 

 



 Ako si užijete letné prázdniny? 

Budem sa viac venovať koníčkom, aj deťom a vnúčatám, pretože cez školský 

rok mi na to nezostával dostatok času. Vnúčence sa už teraz tešia, že budem 

s nimi hrávať šach, chodiť na výlety či do wellness v Bardejovských Kúpeľoch. 

 Aké je Vaše životné krédo? 

Pri tejto otázke som zistil, že ho nemám presne naformulované. Ale pre mňa 

by bolo výstižné: „Čo ma nič nestojí, to za nič nestojí!“ Teda vložiť sa do 

činnosti naplno. Nechápem futbalistov, ktorí chcú troškou klusania dosiahnuť 

veľké výsledky alebo žiakov, ktorí vylúčia 80% snov, že to nebudú potrebovať. 

Ako to tak naisto môžu vedieť?! Mne moje záľuby a široký okruh záujmov 

pomohol, že som sa nestal dlhodobo nezamestnaným, ale naopak, mohol učiť 

taký široký záber predmetov. 

 Aká je Vaša obľúbená kniha, spevák či skupina? 

Knihy najmä historické, encyklopedické. Šoubiznis beriem veľmi s rezervou 

o to viac, že v poslednom období vidím trošku viac do zákulisia, keďže syn 

robí v tejto brandži. 

 Aký je Váš sen? Čo ešte by ste chceli dosiahnuť? 

Ja už mám dosť rokov, takže už nemám sny takého rázu ako mladí. Aj žiakom 

som vždy radil, že ak chcú realizovať svoje sny, musia sa zobudiť a niečo 

preto urobiť a prekonať prípadné prekážky. Ja som sa touto zásadou riadil, 

preto som spokojný. 

 Ktorú krajinu by ste radi navštívili? 

Ja najviac „cestujem“ cez internet, knihy a mapy. Je to ináč najlacnejší 

a najbezpečnejší spôsob. Týmto spôsobom cestovania niekedy viem o tých 

krajinách viac ako cestovatelia, ktorí lietajú od jednej atrakcie k druhej. Páčia 

sa mi Britské ostrovy, raz som tam už bol na krátkej služobnej ceste. Mám tam 

aj synovca, takže je dosť možné, že sa tam dostanem aj v rámci turistiky. 

Pozdravujem všetkých čitateľov a prajem im, aby využili svoje schopnosti 

a talent stopercentne!  

Ďakujeme za rozhovor 

Monika Kvaková a Mária Furmanová, 9.B 

 

 



 

Surovo to znázorníme. 

Teraz sa ideme surovo, surovo zaoberať rovnicami. 

Domáca úloha bude priamoúmerná hluku v tejto triede. Chápete? 

Pokrájam funkciu zvislými čiarami. 

Ako ešte sa mám roztiahnuť, aby ste to pochopili?! 

Hyperbola sa nikdy nedotkne, ani keby sme išli do Moskvy. 

Človek je od prírody tvor lenivý, tak načo určovať 5 bodov? 

Správna odpoveď je nie, áno? 

Viete, aké tam je číslo, ak tam nie je číslo? 

Ja voľnou rukou lepšie narysujem ako s pravítkom, lebo moja ruka je pevná. 

Áno, rysujte do zošita, na ruku asi ťažko. 

Máme na začiatku takú úlohu: ZOPAKUJTE SA! 

Veta UU nemôže byť USU ani USA, dokonca ani USB. 

Každý deň mi hovoríte: Chcem prepadnúť. Tak prečo by som vám nepomohol? 

Kresli so mnou a nič zlé sa ti nestane. 

Stále keď držím v ruke belgickú pralinku, spomeniem si na teba, ale písať musíš. 

Doučovanie je dobrovoľné, nebudeme vás  predsa znásilňovať. 

Musíš písať, iného lieku niet. 

 

Nezmar je slimák s domčekom 

Zlepenec vzniká pri stmelení okuliarov 

Čína má 4.miesto v rozlohe obyvateľov 

Praslička je živočích, ktorý je motýľ 



Až raz budem mamou 
 
Dievčatá už odmalička 
hrajú sa len s bábikami. 
Pripravujú sa na chvíle, 
keď raz budú mamami. 
 
Odkiaľ vedia, ako treba 
postarať sa o ne? 
Pozorujú svoje mamky 
pri domácom zhone. 
 
Ako ony starajú sa 
o ich bratov, sestričky, 

 
tým sa slečny pripravujú 
na úlohu mamičky. 
 
Aj ja chcem byť dobrou mamou, 
vychovávať detičky. 
Naučiť ich veriť Bohu, 
hneď kým budú maličkí. 
 
Aby mali úctu k druhým, 
vážili si ľudí, 
plnili si povinnosti 
a boli vždy múdri. 

         Lenka Blažejčíková, 5.A 
 
 

Ja ako otec 
 
Keď raz budem otcom,  
čo tu bude iné? 
Stanem sa vodcom  
v mojej rodine. 
 
Rozhodnúť tak či tak,  
to chce, kámo, rozum mať. 

 
Zodpovednosť? To si píš! 
Keď podrastieš, pochopíš. 
 
Synček, dcérka, aká radosť, 
no niekedy veľká starosť. 
Treba ešte vedomosti 
a dosť veľa skúseností. 

Filip Novák, 5. A 
 

 
 

Môj otec 

 Rodina je základom spoločnosti. V každej správnej rodine by nemali chýbať 
otec a mama. V našom útulnom byte spolu bývame štyria: ja, moja sestra, moja 
mamka a hlava našej rodiny - ocko. 
 Môj ocko je veľmi sympatický muž. Má zmysel pre humor, vyzná sa v móde 
a patentu na rozum má tiež dosť. Má rád svoju prácu a takmer vždy sa na svet díva 
cez ružové okuliare. Vo svojom voľnom čase veľa neobsedí. Venuje sa nohejbalu, 
v zime lyžovaniu a v lete dáva prednosť večerným prechádzkam so svojou 
polovičkou.  Je tvrdohlavý ako mulica. Aj keď som ho skúšala prehovoriť na inú 
módu, ostáva verný svojim kvietkovaným košieľkam a farebným svetríkom. Vie variť 
najlepší vývar na svete a jeho leču sa nič nevyrovná. Cez víkendy sa vždy hrnie do 
roboty. Pomáha nám doma upratovať, aj keď nenávidí zvuk vysávača. Vždy sa 
s láskou stará o nášho domáceho miláčika a rovnako aj o mňa, moju sestru a moju 
mamku. 
 Je to milujúci otec a ja viem, že by svoju rodinu nevymenil za nič na svete. 
Veď kto má zdravie, pokoj, chleba, ten má všetko, čo mu treba.    

                                                                                                 Soňa Ildžová, 7.B 



 

 

 

1. Jedna druhej nezávidí, jedna druhej neprekáža, každá svojou cestou 

chodí. Čo je to ?   

2. Vidím sa, vidím, ale lapiť sa nemôžem.  

Čo je to ?  

3. Strieborné ovce, rohatý pastier.  

Čo je to ?  

4. Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik,  kde vodička hučí, tam zobáčik 

strčí. 

Čo je to ?  

5. Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma kopneš, tým 

lepšie vyskočím. 

Čo je to ?  

6. Sedí babka guľatá,  má sto sukien zo zlata. Keď ju raz vyzliecť 

skúsiš, rozplakať sa pritom musíš.  

Čo je to ?  

7. V lese ju nájdete v červenej šatke, očká má privreté a líčka sladké.  

Čo je to ?  

8. Kde sa vzal – tam sa vzal, koberec, čo nik netkal. Pri belasej rieke leží 

a je krásny, zelený a svieži.  

Čo je to ?  

9. Na košeli košeľa, keby sa tak zaodela, zostal by len malý hlúb ani nie 

pod jeden zub.  

Čo je to ?  

10.  Bodkované šaty nosí, umýva sa v kvapke rosy. Kvetinky má veľmi  

rada, preto na ne často sadá.  

Čo je to ?  

 Správne odpovede na nasledujúcej strane. 

     

      Zuzana Čepigová, 9.B 



Správne odpovede z predchádzajúcej strany. 

1. hviezdy, 2.obraz v zrkadle, 3. mesiac a hviezdy, 4. bocian, 5. lopta 

6. cibuľa, 7. jahoda, 8. lúka, 9. kapusta, 10. Lienka 

 

 
 Hovoriť na východe Slovenska po východniarsky je samozrejmosť. V drvivej 

väčšine môžete naše nárečie začuť v obchodoch, na ulici, no jednoducho všade. 

Avšak jednotlivé predložky, heslá a formulky majú svoj význam. V prehľade sa 

presvedčíte, či ich denne používate aj vy. 

Základné východniarske predložky 

Ta – No/Nuž 

Das – Základná jednotka približnosti 

Choľem – Menšia jednotka približnosti. Platí, že 10 choľemov je jeden das 

Zos – S (niečím) 

Vof – V (niečom) 

Základné východniarske heslá 

Ony, one – Neurčitý druh niečoho 

Bars – Veľmi 

Čom? – Prečo? 

Rošni – Jediný známy ekvivalent rozkazovacieho spôsobu slova rásť 

Bo, abo – Skratky od lebo a alebo 

Ci jeho – Je to možné? 

Základné východniarske formulky 

Ta jak by ne! – No určite! 

No co jak abo co? – Ako sa máš? 

Davaj het – Pridaj do kroku/Hýb sa 

Ic – Choď 

Kym še ty zdohadaš – Až sa 

rozhodneš    

                                        Pes – východniar 



 

Babička sebe idze dobic čipovku na MHD-éčko : 
- Cetka v stanku: ” Na mešac ? “ 
- Babička : “Ta co ci hrabe? Tuuu ľen po Košicoch”… 
 
Neuverice co še mi stalo. Včera rano o druhej, rano o druhej!!! u mňe zvonil sušid. 
Rano o druhej ci pana… Normalne došol a zvonil… 
Tak som še ľeknul že mi priklepova vrtačka vipadla z ruki! 
 
Dvaja Východniari sa stretli po Vianociach v práci:  
– Ta co ci prinešol Ježiško, jaki podarunek?  
– Budzeš kukac! Hibaj ku oblačku. Vidziš to nove be-em-ve?  
– Hej, bars šumne…  
– Tak takej farbi teplaki! 
 
- Serus Feri, neidzeme na colu? 
- Šani, ta ti ši perši co v slove pivo zrobil štiri chibi ! 
 
Anglicko – šarišský slovník: 
1. DO YOU SPEAK ENGLISH? – Znaš hutoric jak toten Angličan? 
2. WHERE DO YOU LIVE? – A ty skadzi? 
3. COME ON! – Ta idzeme na to, ne? 
4. TOUCH ME… – Ulap me!.. 
 
POLICAJT : Pane prosím môžete vystúpiť z vozidla? 
VODIČ : Ja som pijany jak ceľe, poc ty dnuka… 
 
“Pricestuje Bratislavčan na prešovskú stanicu, zastaví prvého domorodca apýta sa: 
“Prósim vás, áko sa íde do céntra mésta?” 
-načo mu miestny odvetí: “Kamarat muj, ta s takym glupim prizvukom še ty živy do 
centra nikdaj nedostaneš !…” 
 
Dochtor po prehľadke hvari Mikimu:  
- Paňe, uzdravice še ľen ftedi, ked prestaňece pic...  
- To... akože mi chcece naznačic, že som neviľiečiťeľňe chori? 
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