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Naša škola 
Školský časopis CSŠ sv. Egídia Bardejov 

 

 

 

Ročník I. 

Číslo 1 

Školský rok 2014/2015 

 



 

Zo života našej školy 

 

     V školskom roku 2014/15 sa žiaci a učitelia 1. stupňa 

presťahovali do nových priestorov a tak by sa dalo povedať, že sa 

začala nová história Cirkevnej spojenej školy sv. Egídia 

v Bardejove.  

     V tomto školskom roku sme na 1. stupni prežili veľa zaujímavých 

spoločných chvíľ a aktivít nielen v škole, ale aj mimo školy, ktoré 

chceme prezentovať v tomto našom časopise. 

     Pri jeho zrode pomáhali a na jednotlivých článkoch sa podieľali 

samotní žiaci našej školy. 

(Mgr. Oľga Forišová ) 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 

     Deň 2. september 2014 bol tým dňom, kedy sme nastúpili do 

vynovených priestorov našej školy, ktoré v dopoludňajších hodinách 

posvätil emeritný otec biskup Alojz Tkáč. 

 

 

 

 

 

 

Misie na našej škole 

     V Bardejove sa v mesiaci september uskutočnili ľudové misie. Na 

našej škole sme mali stretnutie s mladými animátormi 25. 9. 2014            

v  školskej jedálni. Animátori  mali pre nás pripravené pekné scénky, 

ktorých súčasťou boli aj naši žiaci. Na záver stretnutia sme si spoločne 

zaspievali pesničky – „ukazovačky“. 

(Mgr. Oľga Forišová )      

 

 

 

 

 



Šarkaniáda na Radničnom námestí 

     Bol 8. október, slnečný a trochu veterný deň ako stvorený na púšťanie 

šarkanov. Všetky deti si do školy priniesli šarkanov. Potom sme išli na 

námestie, kde sme sa všetci postavili k svojim učiteľkám, ktoré 

odštartovali „Šarkaniádu“ a my sme začali behať so šarkanmi od radnice 

smerom hore. Všetci mali veľkú radosť a každému  sa to páčilo. Po 

skončení sme išli znova do školy. Šarkaniáda bol veľký a pekný zážitok. 

(Radka Šoltésová  4. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misijný týždeň 

     Dňa 13. 10. – 17. 10. 2014 sa uskutočnil misijný týždeň na našej škole. Každý 

deň sme sa modlili za iný kontinent, ktorý symbolizovala nejaká farba. 

V pondelok sme sa modlili za Áziu a každý mal mať niečo žlté oblečené. V utorok 

to bola modrá farba, ktorá symbolizovala Austráliu a Oceániu. V stredu sme mali 

biele oblečenie, ktoré predstavovalo Európu. Vo štvrtok sme sa modlili za 

Ameriku a mali sme červené oblečenie. V piatok sme mali zelené oblečenie, ktoré 

symbolizovalo Afriku. 

(Samuel Cmar 3. B )   

 

 

 

 

 

 

Beseda s misionárom pátrom Tomášom 

     Jedného dňa nám  pani učiteľky chceli spestriť vyučovanie, preto pozvali 

pátra Tomáša, ktorý bol v tom čase v Bardejove, aby nám prišiel porozprávať 

o svojom živote. 

     Páter Tomáš sa narodil v Indonézii. Porozprával nám o svojej rodine. Má 

jedného staršieho brata. Pokračoval rozprávaním o ich krajine, o tom, ako tam 

žijú ich ľudia. Zapamätala som si, že ich obľúbené jedlo je ryža. Páčilo sa mi, že 

vie rozprávať po slovensky, aj keď niektoré slová mu robili trošku problém. 

     Bola to zaujímavá beseda. 

 

(Karin Gmitterová 3. A) 



Jesenný zber papiera 13.10. – 16.10. 2014 

Najlepší jednotlivci: 

1. A    Lenková, Kertýsová, Moravec 

1. B    Ondavský 

2. A    Šidelský 

3. A    Kandráčová, Harčar 

3. B    Draganovský 

4. A   Čurná, Fellegi, Palšová, Zamborský, Pavelová 

4. B   Bujňáková 

  

 

Miesto 

 

Trieda 

Počet 

žiakov 

Kg 

papiera 

Priemer 

na 

žiaka 

Percento 

aktívnych 

žiakov 

1. 4.A 15 1336 89 80% 

2 1.A 13 877 67 100% 

3. 3.A 18 1210 67 72% 

4. 2.A 24 537 22 58% 

5. 1.B 12 228 19 58% 

6. 4.B 16 288 18 38% 

7. 3.B 15 253 17 53% 

 

 

 

 

 

 

 

Piesne našich babičiek 15. 10. 2014 

     Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Naši žiaci, víťazi 

triednych kôl súťaže „Piesne našich babičiek“ si jedno októbrové 

popoludnie pozvali do školskej jedálne svoje staré mamy, aby sa 

zúčastnili školského kola v speve ľudových piesní.  Žiaci súťažili v dvoch 

kategóriách:  1. kategória 1. – 3. roč. a  2. kategória: 4. – 6. roč. 

     Na 1. mieste v prvej kategórii sa umiestnila žiačka 2. A triedy 

Stephanie Kováčová, ktorá potom reprezentovala našu školu v okresnej 

súťaži, kde sa umiestnila na 2. mieste. 

     V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnil žiak 6. B triedy Adrián 

Kvašňák, ktorý v okresnom kole skončil na 1. mieste. 

(Mgr. Oľga Forišová )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deň jablka 

     V mesiaci októbri je vyhlásený Svetový deň jablka, ktorý sme si na 

našej škole pripomenuli 21. 10. Každý žiak si mal v tento deň priniesť 

jablko a potom sme v jedálni uskutočnili súťaž o najväčšie jablko, 

najkrajšie jablko, najčervenšie jablko a pod. Okrem toho každá trieda sa 

v rámci vyučovania oboznámila s týmto výborným ovocím, ktoré má mnoho 

pozitívnych vlastností. 

          

Návšteva výrobne hostií v Prešove 

     V stredu 22. 10. 2015 sme sa žiaci 3. A a 3. B vybrali na výlet do Prešova. Išli 

sme sa pozrieť do výrobne hostií a do Ružencovej záhrady vo Vyšnej 

Šebastovej. 

     Najprv sme navštívili výrobňu hostií. Boli tam rehoľné sestry. Mali stroje na 

výrobu hostií, najprv v nich cesto upiekli a potom ich okrajovali. Následne ich 

zabalila do krabíc a odnesú na poštu. Odtiaľ sme išli autobusom do Vyšnej 

Šebastovej pozrieť si Ružencovú záhradu. Bolo tam nádherne. Bola tam krásna 

veľká socha Panny Márie. Bol tam aj kostol, ale bol zatvorený. 

     Celý tento výlet bol pre mňa  pekným zážitkom aj napriek tomu, že pršalo. Na 

výlety chodím veľmi rada a už teraz sa teším na ďalší. 

 

( Zuzana Hajtolová 3. A )  

 

 

Kráľovský deň – Lentilkové kráľovstvo 21. 11 

     Záver cirkevného roka patrí nedeli KRISTA KRÁĽA. V tomto roku ju 

kresťania na celom svete slávili 23.októbra.  Prípravou na samotný  

sviatok na našej škole bol piatkový  „Kráľovský deň“. 

    Hravou formou cez rozprávku sme priblížili žiakom význam tohto 

sviatku. Škola  sa premenila na kráľovský palác LENTILKOVO. Zo 

školských  tried zrazu boli  farebné komnaty, v ktorých sa vyučovali 

kráľovskí radcovia.  Na kráľovskom tróne vládol múdry lentilkový  kráľ 

a dobrá lentilková kráľovná. Hneď ráno privítali žiakov ako ináč – 

lentilkami. Mali sedem kráľovských dcér (mimochodom boli to panie 

učiteľky), ktoré sa neustále hádali, ktorá z nich bude kráľovnou.  

 

Pred vyučovaním sa všetci zišli na kráľovskej chodbe, aby vybrali 

kráľovnú. Každá kráľovská dcéra predstavila svoj kráľovský program. 

Radcovia sa nevedeli dohodnúť, kto bude vládnuť. Mali na výber: KRÁSU, 

PENIAZE, VEDOMOSTI, JEDLO, SLÁVU, ŠPORT a RELAX. Kráľ 

rozhodol, že po tretej kráľovskej vyučovacej hodine sa opäť stretnú 

a vyberú nasledovníčku trónu.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 Počas troch vyučovacích hodín radcovia vo farebných komnatách 

získavali vedomosti, mali kráľovskú desiatu, cez prestávky  znela 

kráľovská hudba a tancovali sa kráľovské tance. 

V určený čas sa všetci dostavili na dané miesto. Kráľ ešte poslednýkrát  

vyzval  svoje kráľovské dcéry, aby prehovorili. Stalo sa čosi, čo nikto 

nečakal. Každá kráľovská dcéra pochopila, že ani bohatstvo, ani peniaze, 

ani jedlo, ani sláva, ani krása, ani vedomosti, ba  ani pohoda a relax by 

kráľovstvu neprospeli.  Múdry kráľ rozhodol: „V kráľovstve by mala 

vládnuť LÁSKA, POKOJ, RADOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, 

MILOSRDENSTVO, PRAVDA, ... Viem o jednom Kráľovi, ktorý nám 

ponuka takéto kráľovstvo. Je to JEŽIŠ KRISTUS. Pozval som ho k nám.“ 

V záver prichádza Ježiš (jeden z rodičov), aby všetkých pozval do svojho 

kráľovstva. Kráľovskí radcovia a kráľovské dcéry  sú povýšení na  Božie 

princezné a Božích princov. Všetci súhlasia, že  potrebujeme takého 

Kráľa. Celý svet  potrebuje LÁSKU. Kde ju  hľadať? Kde je kráľovstvo 

KRISTA KRÁĽA?  

 
     V lentilkovom kráľovstve sú zrazu  všetci spokojní. Veselo si spievajú 

pieseň : „Kde je Božie kráľovstvo ...?“ Odchádzajú do svojich 

farebných komnát. V pesničke je odpoveď aj pre nás. Božie kráľovstvo 

nemusíme hľadať. Ono je všade medzi nami. Ono je dokonca v nás! 

 (Mgr. Veronika Marková)                  

   

Katarínska veselica 25. 11. 2014 

     Dňa 25. novembra mala meniny Katarína, preto sa na našej škole uskutočnila 

Katarínska veselica. Zúčastnil sa jej prvý stupeň. Pani učiteľky v úvode pekne 

zatancovali na pesničku „Neďaleko od Trenčína...“. Potom sme tancovali moderné 

aj ľudové tance. Počas prestávok sme mali súťaže. Skoro každý doniesol niečo 

na občerstvenie. Všetci sme sa výborne zabávali. 

(Terézia Kertýsová 3. B)  

 

 

 

 

Vzory mojej svätosti 

     Dňa 26. 11. 2015 si mohli naši žiaci overiť svoje vedomosti v školskej 

súťaži o sv. Jánovi Pavlovi II. V prvom kole mali žiaci vedomostný test, 

v druhom kole riešili tajničku a v treťom kole mali nakresliť a vyfarbiť 

erb Jána Pavla II. 

(Mgr. Oľga Forišová ) 

 

 

 

 

 



Prváci na klzisku 26. 11. 2014 

     Dňa 26. 11. 2014 sme sa po prvýkrát zúčastnili korčuľovania na 

zimnom štadióne. Sprevádzali nás aj rodičia, lebo mali  obavy, ako to naši 

prváčikovia zvládnu. Zostali sme veľmi prekvapení, keď prvé pokusy 

s ľadom dopadli na očakávanie výborne. Rodičia si veľmi pochvaľovali aj 

spoločné stretnutie. Z našich amatérov sa teda tejto zimy stali 

profesionáli. 

(PaedDr. Silvia Šinaľová) 

 

 

 

Posvätenie adventných vencov 28. 11. 2014 

     Aj v tomto školskom roku nám pán kaplán Kačmár prišiel posvätiť  naše 

adventné vence, ktoré sme mali v triede a každé ráno sme začínali vyučovanie 

modlitbou Anjel Pána pri adventnom venci, na ktorom každý týždeň pribudla 

jedna zapálená sviečka. 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý Mikuláš 

 

Mikuláš je dobrý pán,                        Padá sniežik poľahučky, 

príde vždy, keď nečakám.                 pozakrýva polia, lúčky, 

Prekvapí ma sladkosťami,                  sadá deťom na líca, 

ľúbi ako srdce mamy.                        budeže to sanica. 

 

Myslí on na každé dieťa,                  Celý kraj sťa striebrom svieti, 

z darčekov nám očká svietia.           príď, Mikuláš, prosia deti. 

Lízanky a čokoládky,                        Chytro sadaj na sane, 

páči sa mi život sladký.                    v školičke ťa čakáme. 

 

Cukríky po celom byte,                     Ukážeme ti čo vieme, 

v čižmičkách si ležia skryté.             rozprávočky rozpovieme, 

Také veru mám ja rád                       prednesieme pekný verš, 

a tiež aj môj malý brat.                     nakreslíme čo len chceš. 

 

Spolu potom niečo zjeme,                Nič to zato, že sme malí, 

zvyšok deťom odnesieme,                statočne sme pracovali. 

lebo štedrý treba byť,                     Ponáhľaj sa Mikuláš, 

sladkosti si zaslúžiť.                        ponáhľaj sa medzi nás. 

 

(Richard Demský 3. A)              (Samuel Cifra 3. A) 

 

 

 

 

 



Malí divadelníci  pri senioroch  

Čujte ľudia novinu, v túto vzácnu hodinu. 

Z neba posol zvesť prináša od svätého Mikuláša, 

že za chvíľu medzi nás, príde svätý Mikuláš. 

Aj takými slovami „Malí divadelníci“ potešili na sv. Mikuláša viacerých 

seniorov, ktorých boli pozdraviť a spríjemnili im posedenie svojim 

programom.  

 

(Mgr. Jana Velgosová)   

 

 

 

Pasovanie prvákov za deti svetla  10. 12. 2014 

 

     Keď sa blíži sviatok svätej 

Lucie, prváci sa pripravujú na svoj 

veľký deň. Aj tento školský rok 

10. Decembra vstúpili prváci do 

kostola na školskú svätú omšu 

v sprievode veľkých deviatakov, 

pretože počas sv. omše sa z nich stali „deti svetla“. 

     Tak, ako sv. Lucia, sľúbili, že budú roznášať svetlo, lásku, pokoj medzi 

svojich kamarátov. Na znak toho si odniesli domov sviečku so svetielkom 

a pospevovali si: „Moje malé svetielko, chcem, aby svietilo...“ 

(Mgr. Štefánia Demská) 

Adventná besiedka žiakov 1. ročníka  11. 12. 2014 

 

     O tom, že máme tých najšikovnejších prvákov, sme sa presvedčili, keď 

sa nám naši najmenší 

školáci predstavili 

s programom „Naša 

škola“. Prekvapili rodičov 

a príbuzných, ako vedia 

tancovať ľudové tance, 

akí sú z nich talentovaní 

herci a že sú aj skvelí 

speváci. Už sa tešíme na 

ďalšie stretnutie 

s rodičmi.  

(Mgr. Štefánia Demská) 

 

Deň vianočných tradícií 

     Dňa 19. 12. 2014 sa uskutočnil na našej škole Deň vianočných tradícií. 

V triede 3. B sme vyrábali vianočné pohľadnice. Naučili sme sa šiť. Ráno sme si 

mohli doniesť hračky. Na konci vyučovacieho dňa sme od pani učiteľky Lucie 

Zeleniakovej dostávali ruženčeky. 

(Nina Sobeková 3. B) 

 

 

 



Karneval 

      V deň karnevalu, boli všetci moji spolužiaci aj spolužiačky zamaskované 

v rôznych maskách. Na karnevale boli žiaci nielen prvého, druhého, tretieho 

a štvrtého ročníka, ale aj piataci. Hneď na začiatku karnevalu sme dostávali 

balíčky. Všetci sme sa výborne zabávali. Tancovali sme, spievali, ale boli tam aj 

rôzne aktivity, ako napríklad: hádzanie lopty do koša, kopanie lopty do bránky, 

chytanie rybičiek a hádzanie plastových vajíčok do vedra. Naše pani učiteľky, 

ktoré sa predstavovali ako trpaslíci, nám cez počítač púšťali rôzne pesničky. 

Karneval bol super a bolo tam veľmi veselo. 

     Už teraz sa teším na ďalší karneval. Bude tam určite veľká zábava! 

(Dorotka Billá 4.B)  

 

    

 

 

       

      

 

     Každý rok sa v našej škole koná fašiangový karneval. Aj tento rok sa táto 

udalosť zopakovala. Všetky deti sa tešili, že znova ožili rôzne rozprávkové 

postavy. Pri tónoch hudby rôznych štýlov sa vytancovali i si zasúťažili princezné 

s rytiermi, čarodejnice s kráľmi či moderní spidermani s nevestami. Ani naše 

pani učiteľky sa nedali zahanbiť. Pripravili si pre nás malé divadielko o siedmich 

trpaslíkoch. Potakejto skvelej zábave sa deťom nechcelo odísť domov. Ale tak 

ako má každá rozprávka svoj koniec, tak sa muselo skončiť aj toto podujatie. 

„Zazvonil zvonec a karnevalu bolo koniec.“ 

(Dominika Pavelová 4. A) 

 

 

 

 

 

Týždeň rodiny na 1. stupni 

     4. februára 2015 sme sa žiaci 3. A triedy stretli v škole aj popoludní. Prišli 

sme spolu s rodičmi a súrodencami. Tentoraz sme sa však neučili. Našim cieľom 

bolo stráviť pekné popoludnie v spoločnosti našich blízkych. Hneď, ako nás 

triedna učiteľka privítala, zaspievali sme si a začali sme súťažiť: rodičia verzus 

deti. Zisťovali sme, ako poznáme svojich rodičov a ako rodičia poznajú nás, svoje 

deti. Zabávali sme sa, keď niektorý otec alebo mama nespoznali hlas svojho 

dieťaťa, alebo sa viacerí rodičia prihlásili k tomu istému dieťaťu. V hádankách 

jednoznačne vyhrali deti nad rodičmi. Po súťažiach si každá rodina vytvorila 

pamiatku vo forme odtlačok rúk. Potom sme sa pohostili na dobrotách, čo sme 

pripravili spolu s rodičmi. Na záver sme si ešte raz zaspievali niekoľko pesničiek 

a postupne sme sa rozišli domov. Boli to pekné chvíle a ešte doteraz sa sem – tam 

zasmejeme na zážitkoch, ktoré sme prežili. 

(Denisa Moravcová 3. A ) 

 

    „Rodina je, keď ocko jednou rukou chytí brata a druhou mamu. A keď 

mamička chytí jednou rukou mňa a druhou ocka.“ 

     Aj žiaci 2.a sa stretli so svojimi rodičmi v školskej jedálni ako jedna veľká 

rodina. Popoludnie si spríjemnili zábavným kvízom, kde sa dozvedeli ako sa 

navzájom poznajú. Rôznymi zábavnými úlohami zistili o svojej rodine a jej 

členoch zaujímavosti, ktoré im vyčarili úsmevy na tvárach. Bolo to zábavné, 

humorné a hlavne sme sa lepšie spoznali a utvorili úžasné spoločenstvo. Určite si 

to zopakujeme aj na budúci rok. 

(Mgr. Jana Velgosová) 

 

     Vo štvrtok 12. 2. 2015 sme sa žiaci 4. A a 4. B triedy spolu s našimi rodinami 

stretli v školskej jedálni, aby sme oslávili Deň rodiny. Na začiatku sme zahrali 

krátke divadielko. Nasledovali hry, súťaže a zábava. Naše mamičky nám pripravili 

aj chutné občerstvenie. Najviac sa mi páčila aktivita, kde sme so zaviazanými 

očami kŕmili mamičky jogurtom. Bolo to veľmi pekné popoludnie, kde sme sa cítili 

veľmi dobre. Chcela by som ešte raz niečo také zažiť. Veľké ďakujem patrí aj 

našim triednym učiteľkám, že zorganizovali takúto peknú akciu. 

(Laura Petrovičová 4. B) 



     13. 2. 2015 v priestoroch CSŠ na Jiráskovej ulici sa konala zaujímavá akcia 

pri príležitosti Dňa rodiny so začiatkom o 16:30. Podujatia sa zúčastnili žiaci 3. 

B spolu so svojimi rodičmi. Chlapci s otcami hrali futbal, v ktorom jednoznačne 

vyhrali chlapci 12:1. Nasledovala súťaž 5 proti 5, v ktorej sa proti sebe postavili 

otcovia verzus mamy. Táto disciplína sa skončila nerozhodne. V závere úžasného 

popoludnia pani učiteľka prepravila pre rodičov milé prekvapenie v podobe 

krátkeho filmu – prezentácie, ktorý zachytával každého žiaka 3. B triedy ako 

malé dieťa a ako súčasť jeho rodiny. Akcia sa podarila. Tešíme sa na ďalšie 

aktivity. 

(Šimon Staško 3. B) 

 

Súťaž Účes 2015 

     Dňa 12. 2. 2015 sa v tančiarni našej školy uskutočnila súťaž Účes 2015. 

Žiačky prvého stupňa sa na dve hodiny zahrali na kaderníčky. Ja som česala 

svoju spolužiačku. Odborná porota z SOU služieb udelila   1. miesto súťažiacim 

T. Kertysová (3. B) – Z. Kertýsová (1. A)   

2. miesto: L. Šaryová (4. A) – E. Harčarová (1. A) 

3. miesto: K. Gmitterová (3. A) – V. Gajdárová (3. A). 

Súťaž sa všetkým dievčatám veľmi páčila. Tešíme sa na ďalší ročník. 

 

(Ema Dubivská 3. A )  

 

 

 

 

Valentínska Šiškopárty 12. 2. 2015 

 

     Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožucha zima mu bude.....touto 

piesňou otvorili žiaci 2.a triedy tradičnú fašiangovú zábavu, kde sprítomnili 

minulé zvyky. Mládenci a dievčence zatancovali, zaspievali, zavinšovali a zábava 

sa mohla začať. 

(Mgr. Jana Velgosová) 

     Dňa 12.2 2015 sa uskutočnila v našej školskej jedálni Šiškopárty, na ktorej sa 

deti z 1. stupňa mohli zabávať spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami. 

     Skôr,  než sa začala zábava, druháci zatancovali tanec,  po ňom nasledovala 

scénka s názvom ,,HORNÁ DOLNÁ“, ktorú si pripravili naši ,,MALÍ 

DIVADELNÍCI.,, Potom nasledovala voľná zábava.  Vďaka našim babičkám a 

mamičkám sme mali výborné občerstvenie - šišky. Veľká vďaka patrí naším pani 

učiteľkám, ktoré to všetko zorganizovali a pripravili nám super popoludnie. 

 

(Antónia Bujňáková 4. B)  

Hviezdoslavov Kubín 5. 3. 2015 

                                          

Vyhodnotenie kategórie poézia:       Vyhodnotenie kategórie próza: 

1.miesto Lozáková Lea (2.A)              1.miesto Šidelský Jakub (2.A) 

2.miesto Šidelská Simona  (4.B)       2.miesto Varmus Šimon  (2.A) 

3. miesto Demský Richard (3.A)        3.miesto Lozáková Ella  (2.A) 

 

Krížová cesta na Kalvárii 

     Počas pôstneho obdobia sme sa 20. 3. 2015 vybrali na Kalváriu v Bardejove, 

kde sme si urobili krížovú cestu tak, že sme počas jednotlivých zastavení 

pribíjali na kríž slová, ktoré symbolizovali naše hriechy. Tento deň bol pre nás 

výnimočný aj tým, že sme mohli počas cesty pozorovať čiastočné zatmenie 

Slnka. 

(Mgr. Oľga Forišová ) 



Beseda s Erikou Kostovou 23. 3. 2015 

     Marec je mesiac knihy, preto sme sa s pani učiteľkou vybrali do 

knižnice. Bola tam beseda s Erikou Kostovou. 

     Erika má zdravotné postihnutie. Žije v obci Kurov pri Bardejove. Mala 

sestru Máriu, ktorá písala rozprávkové knihy a Erika ich ilustrovala. Čítali 

sme si z ich knihy Zvieracie všeličo na dobrú noc a nakoniec sme si mohli 

kúpiť Erikou podpísanú knihu Stratený princ. Rada kreslí krajinky, 

zvieratá, kvety aj ľudí. Najviac sa mi páčil obraz, kde bola jej sestra 

Mária pri koňoch. 

     Stretnutie s Erikou bolo veľmi pekné. 

 

( Klára Stašová 3. A ) 

 

Hraná krížová cesta štvrtákov 1. 4. 2015 

     Už tradične poslednú školskú krížovú cestu majú na starosti štvrtáci, 

ktorí ju ponúkajú formou dramatizácie. Tento rok ju pripravila 4. B 

trieda pod vedením p. uč. Mgr. Matejovej. 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s Angličanom  

   Dňa 16. 4. 2015 sme mali besedu s Angličanom. Hovoril nám informácie 

o Londýne. Dozvedeli sme sa, že Veľká Británia sa skladá z Anglicka, 

Walesu, Škótska a Severného Írska a na čele krajiny je kráľovná. 

Hovoril nám o tradičnom anglickom jedle, obľúbenom športe, ktorým je 

futbal a ragby. Chlapcov zaujalo rozprávanie o futbalových kluboch 

v Londýne. Zapamätal som si aj to, že červené poschodové autobusy 

v hlavnom meste sa volajú dobuble decker. V Anglicku sa platí librami. 

Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie. 

(Matúš Vateha 3. B)  

 

 

 

Deň Zeme  

      Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná            

22. apríla. My sme si tento sviatok na našej škole pripomenuli tým, že sme 

vyšli von a upratovali sme okolie našej školy od odpadkov a papierikov. 

Výsledkom našej práce bolo krajšie a čistejšie okolie školy.  

              



Jarný zber papiera  4. 5. – 7. 5. 2015 

             Najlepší jednotlivci: 

1. A     Greš Lukáš                 259 kg              

             Liptáková Adela        103 kg 

1. B      Prokipová Natália      270 kg      

             Mihaľ Ján Marko      147 kg 

2. A    Kováčová Stephanie    137 kg 

4. A    Fellegi Branislav        250  kg 

             Pavelová Dominika     195 kg 

         Šaryová Laura           180 kg 

4. B    Šidelská Simona        250 kg 

         Bujňáková Antónia    170 kg 

  

 

Miesto 

 

Trieda 

Počet 

žiakov 

Kg 

papiera 

Priemer 

na 

žiaka 

1. 4. A 16 769 48 

2 4. B 16 734 46 

3. 1. B 14 589 42 

4. 1. A 14 419 30 

5. 3. A 18 351 19 

6. 2. A 25 448 18 

7. 3.B 15 157 10 

 

                    

Beseda s poľovníkom 

     Dňa 24. 4. 2015 sa pre žiakov 1. stupňa našej školy uskutočnil 

zaujímavý deň so zvieratami.  Najprv ráno k nám prišiel otec jednej 

žiačky zo IV. B triedy so psom. Potom sme sa zišli na chodbe a každý 

žiak, ktorý si priniesol zvieratko, nám o ňom niečo zaujímavé porozprával. 

Neskôr k nám prišiel poľovník s jedným so svojich štyroch psov. Ukázal 

nám svoje poľovnícke zbrane, nástroje a aj svoje trofeje. Porozprával 

nám, čím sa živia zvieratá, kedy sa môžu loviť a aj o tom, že každý 

poľovník má mať poľovnícky odznak a povolenie loviť. Každý mal z tejto 

udalosti nejaký zážitok. Poniektorí sa niečo nové naučili alebo dozvedeli. 

(Dávid Jászay 4. A)   

 

 

 

 

 

Deň matiek 2. A 

     Prečo sme sa vlastne zišli? Každý na to teraz myslí. 

Máme sviatok všetkých mám a tak vhodné zdá sa nám 

poďakovať, želať, popriať, aby sme ten vzácny poklad 

mohli spolu pozdraviť tento sviatok osláviť. 

     V mesiaci máj sme si tradične pripomenuli tento sviatok kultúrnym 

programom a milým posedením v školskej jedálni, kde sme spolu strávili 

príjemné popoludnie. 

(Mgr. Jana Velgosová) 



Vystúpenie Malých divadelníkov 

     Milé všetky mamičky! 

Veľmi radi my Vás máme, všetko dobre Vám želáme. 

Šťastie, zdravie, lásku, ochranu anjela strážcu. 

A na záver Vám povieme, za všetko vám ďakujeme! 

     Takto sa rozlúčili „Malí divadelníci“ vo viacerých senior centrách, kde 

poďakovali viacerým mamičkám za všetko, čo pre nás robia. Potešili ich tancom, 

spevom, veršíkmi a samozrejme humorným divadlom z Hornej, Dolnej. Tešíme sa, 

že aj takouto cestou sme dokázali prejaviť vďačnosť a nesmiernu úctu 

mamičkám. 

 

Výlet prvákov do Raslavíc 2. 6. 2015 

     Jedného pekného júnového dňa boli naši prváci veľmi nedočkaví. Tento deň 

má byť iný ako tie ostatné predtým-. Nastal deň školského výletu. Vybrali sme 

sa na železničnú stanicu, kde nás už čakal pripravený vláčik „BARDEJOVSKÁ 

MALINA“. Spokojne sme sa usadili, rozprávali, džavotali a polhodinová cesta nám 

ubehla ako voda. Vystúpili sme v Raslaviciach a začal náš opäť polhodinový 

pochod do kláštora k rehoľným sestričkám. Sestričky nás vrelo privítali. 

Pozdravili sme Pána Ježiša v kaplnke, pána farára i predstavenú sestričku 

Ľudmilu. V kláštornej záhrade sa nám hral super futbal, opekali sme špekáčky 

a zabávali sme sa. Zmorení od futbalu, hier a rozhovorov sme sa vracali na 

stanicu, kde sme sa osviežili zmrzlinou a cesta späť nám opäť rýchlo ubehla. Plní 

dojmov a zážitkov sme sa z nohy na nohu vrátili do družiny. 

(PaedDr. Silvia Šinaľová) 

 

 

 

 

Výlet druhákov na Zborovský hrad 

     Mesiac jún sa spája so slnečnými lúčmi a samozrejme s vytúženým školským 

výletom. 2.a trieda sa rozhodla spoznávať historické pamiatky v regióne 

Bardejova. Navštívila zborovský hrad, kde mali možnosť prostredníctvom 

zaujímavého výkladu Mgr. Petra Harčara spoznať históriu tohto nádherného 

hradu. Žiaci sa preniesli do vtedajšej doby, vcítili sa do úlohy poddaných, pánov, 

služobníctva, rytierov. Samozrejme pri vstupe do hradu museli zaplatiť mýto, 

hľadali aj poklad, ktorý tam ukryl hradný pán Gašpar, bránili hrad ako udatní 

rytieri a nakoniec za bránou hradu sme sa zhromaždili pri ohnisku, kde sa opekali 

samé nezdravé dobroty. Mňam, mňam, mňam... veľmi nám chutilo. 

(Mgr. Jana Velgosová) 

 

 

 

 

 

Výlet tretiakov do Starej Ľubovne a Litmanovej 

     Bol pekný slnečný deň 2. júna. Zo školy sme sa vybrali na výlet do Starej 

Ľubovne. 

     Išli sme do vojenského tábora, ktorý je pod Ľubovnianskym hradom. Mohli 

sme si tam zajazdiť na koňoch, strieľať z luku alebo si zaskákať na trampolíne. 

Potom sme išli do skanzenu, kde sme si poprezerali staré domčeky, 

gréckokatolícky kostol a školu. Pri prezeraní skanzenu sme plnili rôzne úlohy, 

ktoré nám dávali ujovia a tety. Po ich splnení sme vyslobodili Anku z príbehu, 

ktorý nám rozprávala teta v gréckokatolíckom kostole. Zo skanzenu sme išli na 

Ľubovniansky hrad. Pri prehliadke sme tiež plnili úlohy, aby sme našli poklad. 

Úlohy sa nám podarilo splniť a tak sme poklad našli. Boli to kráľovské 



korunovačné klenoty. Z hradu sme išli ešte do Litmanovej na horu Zvir. Tam nám 

ujo porozprával príbeh o vizionárkach Katke a Ivanke. Pozreli sme si kostol. 

Potom sme si z prameňa mohli nabrať vodu. Tak sme sa vybrali na cestu domov. 

     Výlet sa mi veľmi páčil. 

 

( Katarína Grešová 3. A) 

 

 

 

 

 

Výlet štvrtákov 

     Dňa 9. 6. 2015 sme sa zúčastnili my, žiaci štvrtého ročníka výletu do 

Belianskej jaskyne a Litmanovej. V Belianskej jaskyni sa nám veľmi páčilo a videli 

sme tam kvaple, ktoré vytvárali hocijaké osoby, zvieratá a veci. Najviac sa mi 

páčili krokodíl, jazierko v tvare srdca a Mikuláš. Potom sme nasadli do autobusu 

a išli sme do Litmanovej. Tam sme si mohli nabrať vodu, ktorá lieči a videli sme 

kostol a múzeum s vecami Jána Pavla II. Mali sme aj krížovú cestu. Nakoniec 

sme sa vrátili domov. Bol to krásny výlet. 

(Radka Šoltésová 4. B) 

 

 

 

 

 

Juniáles 4. 6. 2015 

     Vo štvrtok, na sviatok Božieho Tela a Krvi sme mali v škole diskotéku – 

juniáles. Ráno išli všetky deti zo školy na svätú omšu do Baziliky sv. Egídia. 

Po nej sme my, prvý stupeň, išli do Kláštorného parku. Ujo školník nám 

zapojil aparatúru a púšťal pesničky. Bol náš disdžokej. Tancovali sme 

a zabávali sme sa. Nakoniec nám pán zástupca  urobil spoločnú fotku na 

pamiatku. Bol to veľmi príjemne prežitý sviatočný deň. 

( Klára Stašová 3. A) 

 

 

 

 

 



 

Vtipovisko 

 

- Mirko, čo povedal otec na tvoje vysvedčenie?  

- Nič, len krútil hlavou.  

- Takže to nebolo tak strašné, nie?  

- No, on krútil mojou hlavou... 

 

- Tak ako dopadlo vysvedčenie?  

- Samé jednotky.  

- No to si sa musel celý rok usilovne učiť, že?  

- Ale kdeže celý rok, len chvíľku, než som sa naučil poriadne falšovať 

vysvedčenie. 

 

- Čo hovoril tvoj otec na vysvedčenie?  

- Strašne sa hneval, pán učiteľ, radšej sa mu snažte vyhnúť! 

 

- Príde Maťko celý bledý do lekárne:  

- Máte nejaké prášky proti bolesti?  

- A čo ťa bolí?  

- Ešte nič, ale otec práve pozerá moje vysvedčenie! 

 

 

Peťko ukazuje otcovi vysvedčenie:  

- Samá päťka! Teda niečo tak strašné som ešte nevidel  

- Ja tiež nie, včera som toto vysvedčenie našiel v tvojich starých 

veciach. 

 

 

 

 

 

 

 

Pretože sa blížia prázdniny, prajeme všetkým našim čitateľom pokoj 

a radosť v srdci, aby si počas prázdnin dobre oddýchli a načerpali 

dostatok síl do nového školského roka. 

 

PRÁZDNINOVÁ  PROSBA 

Ochráň ma, Pane, 

pred nezmyselnými dňami nudy, 

pred  dňami bez modlitby a bez myšlienok  na Teba, 

pred prázdnymi a špinavými rečami, 

pred skleslosťou, výstrednosťou, neovládaním sa  

a ľahostajnosťou. 

Prosím Ťa, Pane, 

otvor mi oči pre všetko dobré a krásne,  

nech moje ústa nachádzajú slová radosti, 

 nech sú moje ruky ochotné dávať a pomáhať,  

nech s bdelým duchom prijímam pravdu. 

Pomôž mi, Pane, 

aby som svojím životom zvestoval Teba. 

 

 

 

 

 


