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Milí čitatelia našej ročenky,  

prinášame vám zhrnutie všetkého, čo sa udialo v našej 

ZŠ počas školského roka 2019/2020. Kým 
v predchádzajúcich rokoch by bolo ťažko vybrať 
ústredný motív, s ktorým sa bude spájať ten ktorý 
školský rok, tentokrát je to jasné a jednoznačné  

COVID 19. Označenie vírusovej infekcie, ktorá 
zasiahla a ochromila celý svet a zmocnila sa života vo 

všetkých jeho  sférach: v zdravotníctve, ekonomike, kultúre, športe 
a samozrejme aj v školstve. Až do jarných prázdnin sme fungovali podľa 

zabehaných pravidiel, i keď z diaľky sme sledovali dianie v čínskom Wu – 
chane. Dátum  13. 3. 2020 si bude pamätať generácia učiteľov, žiakov a ich 
rodičov, keďže týmto dňom sme rozhodnutím MŠVVaŠ prešli na dištančnú 
formu vzdelávania, akú sme dovtedy poznali napr. len z filmov z Austrálie. 

Ukázalo sa, že napriek našej pripravenosti nebude realita taká jednoduchá, 
ako sa zdala  a každý  z nás, vrátane pedagógov, musel nanovo začať 
študovať, hľadať a objavovať efektívne cesty tohto vzdelávania tak, aby 
prerušením vyučovania žiaci „stratili“ čo najmenej. Ukázalo sa, že priama 

výučba v laviciach je nielen efektívnejšia, ale aj jednoduchšia a čuduj sa 
svete, už po pár týždňoch doma chcela väčšina našich žiakov opäť túžobne 
do školy, čo sa napokon aj vyplnilo a v dvoch fázach v priebehu júna naši 
žiaci opäť nastúpili do svojej milovanej školy ... Dnes, s odstupom pár 

týždňov, hodnotíme celé toto obdobie ako skvelú pedagogickú skúsenosť. Ak 
sme prerušením vyučovania v škole niečo vedomostne či sociálne  stratili, 
dištančným vzdelávaním sme aj veľa získali: výrazne sme rozvinuli IT 
schopnosti, viedlo nás to k samostatnosti, zodpovednosti, efektívnemu 

manažovaniu svojho času. Všetko individuálne, pretože je to 
o zodpovednosti, kto aký je a hlavne, aký chce byť...  

Milí priatelia našej školy, v našej ročenke vám ponúkame prehľad školského 
roku 2019/20, ktorý nebol len o koronakríze, ale aj o bežnom školskom 

živote, vyučovacích a školských zážitkoch, podujatiach, úspechoch 
i výzvach, ktoré boli jeho súčasťou. Verím za nás všetkých, že tento rok bude 
pre nás všetkých nielen pamätným, ale najmä dlho neopakovateľným.  

        PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ 
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Pedagogický zbor 

PhDr. VAĽKO Bohuslav  riaditeľ školy 

Mgr. BAKÓ Jozef   zástupca 

Mgr. DINGOVÁ Daniela  zástupkyňa 

Mgr. BOCKOVÁ Michaela  triedna učiteľka 4.D 

PaedDr. BREZOVSKÁ Ružena  triedna učiteľka 4.A 

Mgr. BURÍK Vladimír   učiteľ 

BUŠOVSKÁ Ingrid   vychovávateľka 

Mgr. CPIN BRAJEROVÁ Ivana  triedna učiteľka 8.A 

Mgr. DOBRANSKÁ Lívia  vychovávateľka 

Mgr. DOVALOVÁ Miriam  triedna učiteľka PR 

Mgr. FIFFIKOVÁ Lenka  triedna učiteľka 5.D 

Mgr. FILIPOVÁ Andrea   učiteľka 

Mgr. FILIPOVÁ Mária   triedna učiteľka 1.D 

Mgr. GARČÁROVÁ Lucia  triedna učiteľka 3.B 

Bc. HNÁTOVÁ Zuzana   vychovávateľka 

Mgr. JACKOVÁ Mária   vychovávateľka 

Mgr. JAKUBOV Ľubomír  triedny učiteľ 6.A 

JANECOVÁ Veronika   asistentka 

Mgr. JENDRÁLOVÁ Valéria  triedna učiteľka 1.A 

Mgr. KOLÁRČIKOVÁ Renáta  triedna učiteľka 1.B 

KOSTELNÍKOVÁ Helena  vychovávateľka 

KOTRADOVÁ Oľga   vychovávateľka 

Mgr. KOTRASOVÁ Zuzana  učiteľka 

Ing. KOVÁČOVÁ Katarína  asistentka 

Mgr. KOŽIKOVÁ Andrea  triedna učiteľka 3.A 

Bc. KRAUSOVÁ Oľga   vychovávateľka 

Ing. LACUŠOVÁ Mária   triedna učiteľka 7.C 

Mgr. MACEĽUCHOVÁ Simona  triedna učiteľka 2.B 

Mgr. MAJERNÍČKOVÁ Alena  triedna učiteľka 2.C 

Ing. MARCINOVÁ Monika  triedna učiteľka 7.B 

Mgr. MASLIŠ Ján   učiteľ 

Mgr. MELIORISOVÁ Katarína  triedna učiteľka 3.C 

Mgr. MILANIAKOVÁ Ivana  asistentka 

Ing. MUCHA Martin   učiteľ 

Mgr. MUCHOVÁ Viera   triedna učiteľka 4.B 

Mgr. MURGÁČOVÁ Eva  triedna učiteľka 8.B 

NĚMCOVÁ Dana   vychovávateľka 

Mgr. NOVÁKOVÁ Patrícia  učiteľka 

Mgr. NOVOTTOVÁ Simona   učiteľka 

Mgr. OGURČÁKOVÁ Marianna asistentka 

OKÁLYOVÁ Kamila   triedna učiteľka 4.C 

Mgr. POLLÁKOVÁ Martina  učiteľka 

Mgr. RIMSKÁ Danica   triedna učiteľka 9.A 

Mgr. RUSNÁKOVÁ Tatiana  triedna učiteľka 5.B 

Mgr. RUTTKAYOVÁ Anna  triedna učiteľka 8.C 

Mgr. SLIVA Martin   triedny učiteľ 7.A 

Mgr. SLIVOŠOVÁ Štefánia  triedna učiteľka 2.D 

Mgr. SLIVOVÁ Júlia   učiteľka 

Mgr. SOLÁKOVÁ Miriam  triedna učiteľka 2.A 

Mgr. ŠIMONOVÁ Jana   triedna učiteľka 6.B 

Mgr. ŠIŠKOVÁ Magdaléna  triedna učiteľka 5.C 

Mgr. ŠOLTÉSOVÁ Zuzana  učiteľka 

Mgr. ŠUBOVÁ Miriama   vychovávateľka 

Mgr. TORNAYOVÁ Františka  asistentka 

Mgr. TRNOVCOVÁ Andrea  triedna učiteľka 1.C 

TURCSÁNYOVÁ Iveta   asistentka 

Mgr. UHLIAROVÁ Valéria  vychovávateľka 

Mgr. URBANOVÁ Ľudmila  triedna učiteľka 0. ročník 

Mgr. URICHOVÁ Jana   triedna učiteľka 6.C 

Mgr. VARGOVÁ Ľudmila  špeciálny pedagóg a výchovný poradca 

Mgr. VOJČÍKOVÁ Zuzana  triedna učiteľka 5.A 

Mgr. ŽUKOVSKÁ Mária  triedna učiteľka 9.B 
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Nepedagogickí zamestnanci 

 

Sekretariát:   Silvia Mikolajová 
Ekonomický úsek a PaM: Lenka Slebodníková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedúca ŠJ: Ing. Katarína Brejčáková 
 

Kuchárky: Valéria Blahutová, Darina Friedmanová, Erika Hutníková, 
Katarína Neupaverová, Svetlana Rovderová, Kamila 
Štefániková, Andrea Vlčeková, Petra Zajacová 

 

Upratovačky: Darina Forbergerová, Mária Frišlovičová, Anna Gondeková, 
Alžbeta Kiššáková, Iveta Krišáková, Lenka Lapšanská, Lucia 
Marušiaková 

 

Školník: Jaroslav Sanetrik 
 
 

 

Predseda ZRPŠ: Ing. Alena Piatnicová 
 

Rada školy - členovia 
- rodičia detí školy:  Mgr. Aneta Beťková 

Ing. Ungrid Ďurková 
JUDr. Lucia Galdonová 
Mgr. Ivana Širilová 
 

- zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. Dávid Demečko 
Ing. Jozef Gonda 
Ľubomír Vaic 
Ing. Zuzana Záborská 

 
- pedagogickí zamestnanci: Mgr. Ľubomír Jakubov 

Mgr. Katarína Meliorisová 
 

- nepedagogický zamestnanci: Lenka Slebodníková 
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Zo života tried 

Príspevky vytvorili jednotlivé triedy, neprešli jazykovou úpravou.  

0.ročník 
Triedny učiteľ: Mgr. Ľudmila Urbanová 

Žiaci:  Erik Gabčo, Ján Gapčo, Libuša Gapčová, Laura Girgová, Lukáš 
Horváth, Adrián Kotlár, Kristián Kotlár, Štefan Kotlár, Bianka Kotlárová, 
Daniela Kotlárová, Marianna Kotlárová 
 

 

Naša trieda 

Nultý ročník je štartovací rok v škole pre deti zo sociálne znevýhodneného 
a málo podnetného prostredia. V  tomto školskom roku navštevuje triedu 
11 žiakov. Vo výchovno-vzdelávacom procese nultého ročníka sa prelína 
program výchovnej práce materskej školy s čiastočným plnením učebných 

osnov 1. ročníka. Žiaci v tejto triede zvládli nultý ročník úspešne. Počas 
celého školského roka sme sa zapájali do podujatí a aktivít organizovaných 
školou. Už na jeseň sme sa zúčastnili cvičenia v prírode a regionálnej 
výchovy, v rámci ktorej sme navštívili ZOO. Žiakov tiež zaujala výstava 
ovocia a zeleniny a jesenná vychádzka do parku v meste. V Spišskom 
divadle sme navštívili divadelné predstavenie Perinbaba, zasúťažili sme si 

na Mikulášskom GymFite a svojimi výrobkami sme prispeli na vianočnú 
burzu. K ich najobľúbenejším činnostiam patria spev, hudba, tanec 
a maľovanie. Počas celého školského roka sa neustálou prácou pripravovali 
na vstup do 1. ročníka. 
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Prípravný ročník 
Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Dovalová 

 

Vychovávateľka ŠKD: O. Kotradyová 

Žiaci:  Alex Hodák, Tomáš Hrušovský, Jasmína Koleková, Oliver Kováč, 

Sára Slobodníková, Tobias Smižanský, Branislav Šima, Matej Tokoly, Marek 

Virág 

 
 

Prípravný ročník je štartovací rok v škole pre deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou. Tento rok bol o spoznávaní. Spoznávaní nových, doposiaľ 

nepoznaných rozprávok, čísel, písmen. Na hodinách ILI spolu s pani 

logopedičkou a triednou učiteľkou sme cvičili neposlušný jazýček, učili sa 

básničky a vykonávali Tréning fonematického uvedomovania podľa 

Eľkonina. Celý rok sme putovali po Krajine slov spolu s jej obyvateľmi 

Kráľovnou Grafiou, Majstrom Slabikom, Majstrom Dĺžňom a zoznamovali 

sa so slovami, hláskami, slabikami, písmenami a učili sa pravidlá tejto 

krajiny. 

Zapájali sme sa do školských aktivít. Už na jeseň sme absolvovali cvičenie v 

prírode a opustili priestory školy. Navštívili sme Spišské divadlo v ktorom 

sme si pozreli rozprávku Perinbaba, zasúťažili si na mikulášskom GymFite, 

navštívili Vianočné trhy a prostredníctvom prierezových dní zažili zaujímavé 

vyučovanie. Vďaka rodičom sme sa zapojili do zberu starého papiera, 

tetrapakov a gaštanov. Mesiac marec priniesol niečo nečakané, drak Koron 

lietal nad mnohými krajinami a tak sme sa začali učiť z domu. Nie vždy sa 

nám chcelo, ale p. učiteľka nás cez kameru rozveselila. Veľmi sme sa chceli 

vrátiť do školy, našťastie objavili 

zbrane ako draka Korona prekabátiť. 

Nosili sme rúška, umývali si ruky, 

dezinfikovali priestory, zdržiavali sa 

doma a tak sme ochránili seba aj 

ostatných. Zvládli sme to!:) 

Celý tento rozprávkovo-písmenkovo-

číselný svet sa nám podarilo  odhaliť 

a po prázdninách sa smelo môžeme 

vydať na ďalšiu cestu objavovania 

nových informácií a zážitkov.
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1.A 
Triedna učiteľka: Mgr. Valéria Jendrálová 
 

Vychovávateľka ŠKD: Dana Němcová 
Žiaci: Jakub Blaščák, Gregor Gardošík, Matej Hudáček, Pavol Hutník, 
Margaréta Jasečková, Veronika Kačírová, Richard Kerita, Tamara Kozáková, 
Matej Kráľ, Natália Malejčíková, Nela Molitorisová, Tomáš Novotný, Ivana 

Nuberová, Karla Mária Radovič, Radka Romaňáková, Jakub Rosenberger, 
Natália Rumančíková, Sofia Smoradová, Daniel Suržin, Ivan Špak, Laura 
Zoe Vaščáková, Katarína Vitková 

 
 

Zúčastnili sme sa Imatrikulácie prvákov, na ktorej sme boli po splnení 
zadaných úloh slávnostne prijatí za žiakov školy.  

V januári sme úspešne zvládli Deň otvorených dverí, kde sme ukázali našim 
budúcim kamarátom – prvákom, čo všetko sme sa už naučili a čo všetko už 

vieme. Pred zápisom do 1. ročníka nás navštívili deti z MŠ na Hanulovej ulici.  
Vo februári sme si preskúšali svoje znalosti v celoslovenskej olympiáde pre 
intelektovo nadaných žiakov - Logickej olympiáde. Po jarných prázdninách 
nás však všetkých zastihlo dlhé, nečakané voľno, kedy sme sa doma chránili 

pred vírusom COVID 19, ktorý ohromil veľmi zákerne celý svet. Pre našu 
bezpečnosť a bezpečnosť našich blízkych sme strávili doma dlhých jedenásť 
týždňov, učili sme sa s našimi rodičmi aj s našou pani učiteľkou cez o-nline 
aplikácie dištančnou formou. Po takom dlhom čase nám všetkým začali 

chýbať kamaráti, škola, pani učiteľky, dokonca aj učenie. 1. júna – na náš 
sviatok MDD sme sa mohli konečne vrátiť do školských lavíc za prísnych 
bezpečnostných opatrení. Po zvládnutí písmen abecedy sa všetci z nás stali 
čitatelia, ktorým nerobí problém prečítať si peknú knižku. 

Vďaka našim rodičom sme sa všetci zapojili do zberu papiera, do zberu 
gaštanov či tetrapakových obalov.  
Náš školský rok sme ukončili aj prezentovaním našich ročníkových prác, 
ktoré sme však prezentovali len 

v triede pred spolužiakmi. 
Našou odmenou za celoročnú 
usilovnú prácu nám nebudú len 
vedomosti, ale aj zaslúžený oddych 

počas letných prázdnin.  
Veľmi sa tešíme na ďalší školský 
rok, na množstvo zážitkov a nové  
skúseností v škole. 
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1.B 
Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Kolárčiková 
 

Vychovávateľka ŠKD: Helena Kostelníková 
Žiaci: Bruno Bobák, Peter Gabčo, Kevin Gábor, Lara Gadušová, Valentína 
Gapčová, Šimon Girga, Sophie Hajdu, Táňa Holečková, Simona Kiniková, 
Mykola Koval, Zuzana Kovaličová, Tamara Krausová, Nina Maláková, 

Natália Olejníková, Jakub Petrík, Pavla Pružinská, Sofia Ruďaková, Matúš 
Salitrik, Andrej Slobodník, Jakub Sopko, Leone Witkovský 

  
Na začiatku školského roka sme plní očakávaní vstúpili do našej triedy, ktorá 

sa nachádzala na prízemí na konci chodby. Na školu sme si rýchlo zvykli, na 
slávnostnej imatrikulácii nás pani učiteľka po splnení zadaných úloh pasovala 
za žiakov školy. Postupne sme sa učili spoznávať písmenká a čítať metodikou 
SFUMATO, písať, počítať príklady a objavovať množstvo zaujímavost í 

okolo nás. Okrem vyučovacích predmetov nás potešili pestré aktivity školy. 
Zaujali nás návštevy ZOO, prierezové dni – Regionálna výchova, Deň 

finančnej gramotnosti, triedna príprava na Vianoce, ozdobovanie stromčeka, 
Mikulášsky GYMFIT, ale aj stretávanie sa na záujmovom krúžku Zippyho 
kamaráti. Od polovice marca sme však museli kvôli uzatvoreniu škôl 
z dôvodu prevencie pred šírením vírusu COVID - 19 ostať doma a učili sme 

sa so svojimi rodičmi. S radosťou sme sa stretávali pri on-line vyučovaní, 
lebo stretávanie sa s kamarátmi v tom čase nebolo dovolené. K nášmu sviatku 
MDD sme dostali darček, mohli sme sa vrátiť do školy. Za usilovnú prvácku 
domácu prípravu sme boli odmenení odznakom „Zvládli sme to“. Spolu 

s pani učiteľkou ďakujeme našim rodičom za veľkú pomoc pri plnení 
prváckych úloh. Nezabudneme na júnové vyučovanie s bezpečnostnými 
pravidlami, ktoré sme vzorne 
dodržiavali. Veríme, že 

v septembri sa všetci zdraví 
stretneme v druhej triede. 
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1.C 
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Trnovcová 
 

Vychovávateľka ŠKD: Oľga Kotradyová, Bc. Zuzana Hnatová 
Žiaci: Maximilám Bušovský, Tomáš Dačo, David Dobranský, Eliška 
Hanuščáková, Martin Hasaj, Igor Holub, Filip  Janečko, Samuel Klimuš, Nina 
Kotlárová, Patrícia Kozlovská, Anna Mária Krajňáková, Timotej Krak, Matej 

Kuruc, Jakub Mekel, Laura Zoe Olejníková, Oliver Palkovič, Denisa 
Plachetková, Rocco Raffaelo Saksa, Adam Sejut, Vanessa Suržinová, Samuel 
Šlenker, Kristián Zavačan 

 
Prvý školský deň bol plný očakávania. Zoznámili sme sa s pani učiteľkou, 
pani vychovávateľkou a novými spolužiakmi. Prvý týždeň sa celý niesol 

v duchu – EKO. Separovali sme odpadky, dozvedeli sme sa, ako sa máme 
správne stravovať, rozprávali sme sa o lesných zvieratkách a hlavne o tom, 
ako sa máme k prírode správať.  
 

Nasledovala ,,Imatrikulácia prvákov“, kde sme za prítomností rodičov po 
krátkom kultúrnom programe boli slávnostne „pasovaní za žiakov školy“. 

Mikuláša sme oslávili gymnastickým dopoludním - GYMFITOM. Nakoniec 
nás potešil sladkým balíčkom. Krásnym darčekom pre nás bolo aj divadelné 
predstavenie Perinbaba. V novom roku našu triedu navštívili predškoláci 
z MŠ na Hanulovej ulici. Ukázali sme im, čo sme sa doposiaľ naučili 

a pripravili sme pre nich darčeky na pamiatku. Potešili nás pestré aktivity 
školy - návštevy ZOO, prierezové dni – Regionálna výchova, Deň finančnej 
gramotnosti, ale aj stretávanie sa na záujmovom krúžku Zippyho kamaráti.  
Počas školského roka sa naša trieda zapojila do zberu papiera, tetrapakov, 

gaštanov. Našli sa aj odvážni prváci, ktorí sa zapojili do matematickej súťaže 
Klokan. Od polovice marca sme však museli kvôli uzatvoreniu škôl z dôvodu 
prevencie pred šírením vírusu COVID - 19 ostať doma a učili sme sa so 
svojimi rodičmi. Po príchode do školy k nášmu sviatku MDD sme dostali 

darček. Za usilovnú prvácku domácu prípravu sme boli odmenení odznakom 
„Zvládli sme to“. Spolu s pani učiteľkou ďakujeme našim rodičom za veľkú 
pomoc pri plnení prváckych úloh.  Učivo  sme úspešne zvládli, vieme čítať, 
písať a počítať. A teraz: „Tešíme sa na 

prázdniny!“ 
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1.D 
Triedny učiteľ: Mgr. Mária FILIPOVÁ 

Žiaci: Sára Bartková, Filip Centko, Mário Gabčo, Tomáš Horváth, Matej 

Horváth, Alex Jarabek, Noemi Jurčáková, Daniel Kaščák, Klára Kolesárová, 

Dárius Krempaský, Barbora Lochmanová, Elena Maršáleková, Adrián 

Marušiak, Martina Polláková, Alex Slavkovský, Timea Šárgová, Melissa 

Šimčová, Nico Šperňák, Samuel Šurc, Laura Vantrobová, Filip Vrábeľ.

 Veľmi dobre si pamätáme na náš prvý školský deň, ktorý bol plný 

očakávania. Spoznali sme nových spolužiakov, p. učiteľku aj p. 

vychovávateľku. Prvý týždeň bol veľmi zaujímavý. Postupne sme sa 

zoznamovali s  prostredím školy, navštevovali sme učebne, v ktorých boli 

pripravené zaujímavé témy. Celý týždeň sa niesol v duchu – EKO. Separovali 

sme odpadky, dozvedeli sme sa, ako sa máme správne stravovať, rozprávali 

sme sa o lesných zvieratkách a  hlavne o  tom, ako sa máme k prírode správať. 

Deň Regionálnej výchovy sme strávili v  krásnom prostredí ZOO. 

Nasledovala Imatrikulácia prvákov, kde sme za prítomností rodičov po 

krátkom kultúrnom programe boli slávnostne „pasovaní za žiakov školy“.  

Navštívili sme detské dopravné ihrisko, chodievali sme si zacvičiť, zasúťažiť 

a zahrať sa na krúžok Športové hry. Každý štvrtok nás v triede čakal kamarát 

ZIPPY, za ktorým nám bude smutno. Mikuláša sme oslávili gymnastickým 

dopoludním, ktoré preverilo naše fyzické aj psychické schopnosti. Nakoniec 

nás potešil sladkým balíčkom. Obmenou pre nás bolo aj krásne divadelné 

predstavenie Perinbaba. Adventný čas sme s p. učiteľkou a p. 

vychovávateľkou venovali príprave kultúrneho programu na Vianočnú 

besiedku pre rodičov. V novom roku našu triedu navštívili predškoláci z MŠ 

E. Šoltésovej. Predviedli sme im čo sme sa doposiaľ naučili a pripravili sme 

pre nich darčeky. Vo februári k nám na jeden týždeň zavítala spolužiačka 

Mellisa, ktorá navštevuje školu v Írsku. Všetci sme je venovali pozornosť, 

aby sa v triede cítila čo najlepšie. Zúčastnili sme sa aj rôznych akcií v ŠKD, 

ako Sedliacka veselica, karneval, divadelné predstavenia, ZOO učebňa, 

cukráreň, školská knižnica apod. Počas školského roka sa naša trieda zapojila 

do zberu papiera, tetrapakov, gaštanov. Našli sa aj odvážni prváci, ktorí sa 

zapojili do matematickej súťaže Klokan.  

Hoci tento školský rok bol iný a vzdelávali sme sa na diaľku, učivo 

prvého ročníka sme aj napriek tomu úspešne zvládli. Vieme čítať, písať a 

počítať. A teraz: „Hurá na prázdniny!“
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2.A 
Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Soláková 
 

Vychovávateľky ŠKD: Mgr. Lívia Dobranská 
Žiaci:  Alexia Bebjaková, Marco Beneš, Dávid Burčík, Tobias Comba, 
Sandra Danková, Tomáš Francisty, Simona Hamráková, Gregor Jasečko, 
Michal Mačák, Anton Morávek, Liliana Neuwirthová, Sofia Nováková,  

Adrian Novotný, Margaréta Pacáková, Filip Palkovič, Alica Potoková, Jakub 
Truhan, Tomáš Uhliar  
V našej triede sú deti s intelektovým nadaním. 

 
 
Na tento školský rok sme sa veľmi tešili. Do nášho kolektívu prišiel nový žiak 

Adrian, a tak posilnil chlapčenský kolektív. 
S plnými silami sme sa pustili do učenia a získavania nových  vedomostí.  
V rámci regionálnej výchovy sme navštívili 3 kostoly v našom meste, 

múzeum Spiša s výstavou o liečivých bylinkách, divadelné prestavenie 
Perinbaba a do školy prišlo sférické kino. 

Pre rodičov sme si pripravili vianočnú besiedku. 
Zapájali sme sa do súťaží: iBobor, Všetkovedko, Logická olympiáda, 
Hviezdoslavov Kubín. 
Najväčším zážitkom bol korčuliarsky kurz, na ktorom sa niektorí zlepšili 

v technike korčuľovania, ale 
bolo úžasné, že po skončení 
kurzu vedeli všetky deti 
korčuľovať. 

Po jarných prázdninách sa náš 
školský život zmenil a my sme 
sa museli rozísť do svojich 
domovov. No aj napriek tomu 

sme si k sebe našli cestu 
a spoločne sme sa každý deň 3 
hodiny učili online. Rozprávali 
sme sa a aspoň takto sa videli.  

V júni sme sa vrátili do školy 
a spoločne sme sa tešili, že sme 
to zvládli. 
Celý rok sme pracovali 

v programe RADOSTI  
A STAROSTI OPIČIAKA  
EDA. 
Veľmi sa tešíme 

na tretí ročník. 
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2.B 
Triedna učiteľka: Mgr. Simona  Maceľuchová 
 

Vychovávateľky ŠKD: Mgr.Miriama Šubová 
Žiaci:  Fabrizia Abrányi, Stela Barua, Nikola Bobeková, Mariusz Brutvan, 
Ema Cabalová, Vanesa Gabčová, Vladimír Gaborčík, Zoja Geletková, Zoya 
P. Gregoire, Michal Chromčo, Matej Kačír, Dominika Kellnerová, Peter 

Košalko, František Kotlár, Enrico Lacika, Ema Pramuková, Simon Solák, 
Šimon Stoličný, Anna Širillová, Marek Šitár, Vanesa Šurcová, Dominika  
Zacharová 

 
Bol presne 2. september 2019, keď sme plní zvedavosti, ale aj obáv, 
vstupovali do nového školského roka. Do triedy k nám pribudla nová žiačka 

Stela Barua, ale aj triedna pani učiteľka Simona Maceľuchová. Počas celého 
roka sme nasávali nové vedomosti. Zdokonaľovali sa v čítaní, vyjadrovaní, 
počítaní, písaní a tvorbe projektov. Svoju fantáziu a kreativitu sme uplatnili 
na hodinách výtvarnej výchovy a zapojili sme sa aj do výtvarných súťaží. Na 

hodinách telesnej výchovy sme pravidelne športovali a absolvovali aj 
korčuliarsky kurz s výbornými inštruktormi. Zažili sme aj niekoľko podujatí 

a rôznych aktivít. Mikuláša sme privítali športovou akciou GYMFIT. Prišli 
sme ako družstvo Edov z 2. B a užili sme si kopec zábavy s diskotékou na 
záver. Pred vianočnými prázdninami sme zorganizovali triednu besiedku, kde 
nechýbalo sladké občerstvenie a obdarovali sme sa navzájom malým 

darčekom. V januári sme sa do sýtosti vytancovali na školskom plese. Vo 
februári sa konal školský karneval, na ktorý mal každý pripravenú zaujímavú 
masku. Zapojili sme sa do rôznych školských súťaží: Všetkovedko, 
matematická Pytagoriáda, iBobor, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín. 

V poézii sa na 3. mieste umiestnila Anna Širillová. Vďaka rodičom sme sa 
všetci zapojili do zberu papiera, mnohí aj do zberu gaštanov či tetrapakových 
obalov. Čas plynie ako voda, prišiel znova jún a koniec školského roka.  Už 
teraz sa všetci tešíme na koncoročné vysvedčenie a potom už len hurá na 

prázdniny... Tak dovidenia v treťom ročníku!  
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2.C 
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Majerničková 
 

Vychovávateľka ŠKD: Ingrid Bušovská 
Žiaci: Teo Baláš, Patrik Bendík, Barbora Bertalanová, Olívia Catalá  
Giménez, Zuzana Černíková, Michal Čuchran, Dominika Dirgová, Timotej 
Frankovič, Martina Gapčová, Denisa Horváthová, Ema Darja Hradilová, 

Lukáš Hudzík, Liana Korfantová, Alexandra Kozubová, Radek Lesňák, 
Samuel Marcinko, Ján Matis, Slávka Ondrejčíková, Jana Pirochová, Zuzana 
Puchalová, Šimon Sivačko, Viktória Stanková, Maroš Šarga, Michaela 
Šlejzáková. Spolužiačka, ktorá študuje v zahraničí: T. M. H. 

 
Do druhého ročníka sme vplávali smelo ako rybičky –  plné chuti do práce 

a zvedavé, čo nás v tomto školskom roku čaká.  Zavítala medzi nás nová 
žiačka Ema Hradilová z Čiech, ktorej sa veľmi zapáčila slovenčina. Prekážky 
životom nám vždy pomohol prekonávať opičiak kamarát Edo. Prostredníc -
tvom aktivít sme získali veľa skúseností a zároveň množstvo vedomostí 

a zážitkov. V rámci regionálnej výchovy sme nahliadli do krás a histórie 
pamiatok mesta. Október nám priniesol športový zážitok, bol ním 

„Korčuliarsky kurz“, počas ktorého sme nadobudli kopec pohybových 
skúseností a zábavy. Návštevou Múzea Spiša sme spoznávali ríšu zvierat na 
tému Mláďatá a neskôr Dvojníci. Zapájali sa do rôznych súťaží, či už 
športových, matematických, recitačných. V súťaži Všetkovedko získal titul 

Všetkovedka Radek Lesňák. Súťaž „Šaliansky Maťko“ nás zaujala svojimi 
povesťami. Úspech v tejto súťaži mala Zuzana Černíková, ktorá sa umiestnila 
v školskom kole na 1. mieste. Magický december bol plný aktivít. Videli sme 
divadelné predstavenie – Perinbaba a svoje zdatnosti a aktivity prežívali na 

„Gym –Fite“. Mesiac február nám priniesol kultúrny zážitok, konalo sa 
triedne kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín“. Fašiangy sme ukončili 
karnevalom. Niektorí žiaci sa zúčastnili školského karnevalu, no tento rok u 
nás bodoval aj „Karneval na ľade“. Gymnasti z triedy sa pravidelnými 

tréningami chystali na súťaž Gymnastický štvorboj, no vírus „Covid 19“ nám 
neumožnil zúčastniť sa tejto súťaže. Školu sme museli opustiť na určitý čas 

a vyučovanie prebiehalo 
v domácom prostredí. 

Zažili sme aj vyučovanie 
cez program Zoom, ktorý 
nám umožnil vidieť sa 
a vzdelávať na diaľku. 

1.jún sme oslávili skoro 
celá trieda konečne 
v škole. Celý mesiac jún 

sme spoločne zvládli 
dodržiavaním 
prísnych 

hygienických 
pravidiel. Bol to 
zaujímavý, kreatívny 
a nezabudnuteľný 

rok.



 

26                           27  

2.D 
Triedna učiteľka: Mgr. Štefánia Slivošová 
 

Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Valéria Uhliarová 
Žiaci:  Benjamín Biacovský, Maroš Blahut, Tadeáš Dačo, Táňa Demečková, 
Sabrina Gabčová, Dávid Gajan, Timea Gajanová, Ingrida Horváthová, Nela 
Hozzová, Matej Chabada, Michal Chabada, Bianka Kollárová, Damián 

Kristev, Tatiana Kukurová, Daniel Majerčák, Alex Mozgi, Maxim Murdžák, 
Monika Neupauerová, Natália Ondrejčíková, Rebeka Semanová, Janka 
Ščúrová, Sára Štepitová. Žiak študujúci v zahraničí K. Š. 

 
Po letných prázdninách sa začal písať náš druhý rok v škole. Privítali sme 
nového spolužiaka Damiána, ktorý nám posilnil chlapčenskú skupinu. S 
nadšením sme sa pustili do spoznávania nových vedomostí i zručností. Celý 

rok nám robil spoločnosť nový kamarát, opičiak Edo. Pomáhal nám zvládať 
emócie, naučil nás prekonať trému, strach zo straty priateľstva či ovládať svoj 
hnev. 

Navštívili sme Galériu umelcov Spiša, Múzeum Spiša, zúčastnili sme sa 
Mikulášskeho Gymfitu. Predvianočný čas sme si spríjemnili Vianočnou 

besiedkou v triede, kde sme si urobili radosť darčekom. Fašiangy sme 
ukončili Karnevalom v školskej jedálni.  
Zapojili sme sa do súťaží: Zber papiera a tetrapakov, Ferčekovská desiatka, 
Matematický klokan, Bedmintonový turnaj dvojíc, Športové súťaže medzi 

druhákmi, MšO Florbal, výtvarná súťaž Ochranárik a Vesmír očami detí.    
Nezabudnuteľným a pre nás najväčším zážitkom druhého ročníka bol 
korčuliarsky kurz, kde sa nám 
venovali super tréneri. Náhle 

prerušenie školskej dochádzky 
narušil COVID-19. Začalo sa nám 
domáce online učenie. Škola 
a spolužiaci nám veľmi chýbali, 

preto sme sa tešili, že jún strávime 
opäť spolu. 
Tento školský rok bol iný, ale aj 
tak  ubehol veľmi rýchlo. Tešíme 

sa, čo nás čaká v ďalšom 
školskom roku, ale teraz hlavne na 
oddych cez letné prázdniny. 
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3.A 
Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Kožíková 
 

Vychovávateľky ŠKD: Ingrid Bušovská, Dana Němcová 
Žiaci: Lukáš Bartko, Ema Dam, Vitalia Dirgová, Teodor Dravecký, Boris 
Dublan, Natália Hagovská, Samuel Ištvanik, Maxim Kašper, Miroslav 
Kondrát, Nina Krajňáková, Samuel Kukura, Chiara Matiašovská, Nella 

Mikolajová, Slavomír Morávek, Vanesa Novotná, Paulo Kristián Perháč, 
Ngoc Chau Pham Thanh, Matej Radovič, Henrietta Revajová, Dominik 
Rimský, Kristína Turčanová 

 
Opäť je tu mesiac jún. Pre každého z nás bol tento rok iný. Pre niekoho 
náročný, pre niekoho pohodový. Napriek všetkému sme to zvládli.  
V septembri sme absolvovali integrované tematické vyučovanie zamerané na 

regionálnu výchovu, v rámci ktorého sme spoznávali históriu nášho krásneho 
mesta. Svoje čitateľské zručnosti sme si zdokonaľovali čítaním kníh. 
Vytvorili sme si triedny projekt „Čitateľská taštička“. Veľmi zaujímavý bol 

pre nás Deň finančnej gramotnosti. Zručnosti z dopravnej výchovy sme si 
opäť overili na DDI. V novembri sme sa v Múzeu Spiša zúčastnili výstavy 

Dvojníci, menovci z prírody. Počas celého školského roka sme boli aktívne 
zapojení v projekte Kamaráti Jabĺčka, v ktorom sme si so škrečkom 
Jabĺčkom naďalej rozvíjali emocionálne a sociálne zručnosti. Na 
Mikulášskom GymFite sme si výborne zašportovali. Predvianočný čas sme si 

spríjemnili koledami a biblickým príbehom „Traja králi“. Na hodinách 
obohatenia sme študovali staroveké civilizácie, históriu a pamiatky Egypta. 
Aktívne sme pracovali na ročníkových prácach, ktoré boli pre nás zaujímavé 
a podnetné. Plavecký výcvik  sa nám, žiaľ, nepodarilo celý absolvovať 

z dôvodu vypuknutia pandémie koronavírusu COVID 19. Ten nám priniesol 
od 16.3.2020 zatvorenie škôl. Vyučovanie sa zo školských lavíc presunulo do 
domáceho prostredia až do konca mája. Prvého júna sa opäť otvorili brány 
škôl a  MDD sme mohli už s veľkou radosťou osláviť so spolužiakmi v škole. 

Čakajú nás zaslúžené letné prázdniny plné oddychu, slnka a dobrodružstiev. 
Tak hurá na ne!  

Naše úspechy: 
Šaliansky Maťko (školské kolo): Revajová – 3. miesto 

Hviezdoslavov Kubín (školské kolo): Turčanová – 1. miesto próza 
                                                            Kondrát –     2. miesto poézia 
Pytagoriáda (školské kolo): Ištvanik – 1. miesto, Pham Thanh - 2. miesto, 
Hagovská - 3. miesto, Dravecký, Morávek, Rimský, Kukura, Dam, 

Dublan, Revajová – úspešní riešitelia 
Logická olympiáda (školské kolo): Pham Thanh – úspešný riešiteľ  

iBobor: Rimský, 

Dam, Turčanová 

Kukura, Dublan, 

Dravecký, Kašper, 

Dirgová, Matia-

šovská, Novotná, 

Revajová  - úspešní 
riešitelia 
Všetkovedko: 

Kukura, Radovič, 

Rimský  - úspešní 
riešitelia. 
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3.B 
Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Garčárová 
 

Vychovávateľky ŠKD: Mgr. Valéria Uhliarová , Mgr. Mária Jacková 
Žiaci:  Marko Baldovský, Hugo Biganič, Rachel Cristea, Michael Detvai, 
Vivien Fedorčáková, Robin Frankovič, Diana Gurecká, Nina Hirošová, Nina 
Horváthová, Viktória Kniznerová, Tomáš Korba, Michal Kotlár, Kristián 

Krotký, Viktória Lochmanová, Filip Malák, Matúš Makula,  Martin 
Plachetka, Alica Zoe Staňová,  Diana Vašková,  Ľuboš Vincze.  
V 1. polroku prestúpila na inú ZŠ: Zara Dziedzinová. V 2. polroku prestúpil 
na inú ZŠ: Bruno Novák.V zahraničí sú: Z.G., V.H., V.K. 

  
 

Na začiatku  3. ročníka sa naša sovičková trieda rozrástla o nového  
spolužiaka Matúša, ktorého nám poslal ako náhradníka za seba náš bývalý  

spolužiak Damián. Ten odišiel za svojím vysnívaným snom stať sa 
hokejistom na tunajšiu hokejovú školu v našom meste. Naša triedna 

SOVIČKA každým rokom do nášho kolektívu čarovne priláka iné zvieratko. 
Mesiac september sme teda začali netradične, a to privítaním škrečka, ktorý 
sa stal symbolom výchovného programu s názvom ,,Kamaráti jabĺčka“. 
Súčasťou našej sovičkovej rodiny sa stala aj p. psychologička Gabika, ktorá 

nás všetkých každú stredu spoločne s našou pani učiteľkou naučila zvládať 
pocity, rozvíjať priateľstvo a predovšetkým riešiť problémy medzi sebou 
v triede prostredníctvom dobrej komunikácie. Náš nový ,,Kamarát 
JABĹČKO“ sa tešil, že sme opäť prekonali trému pri behu a reprezentovali 

našu triedu počas ,,Ferčekovskej 10“ a získali krásne umiestnenia. Ako už 
z jeho mena vyplýva, aj on má rád jabĺčka a vedie nás k zdravému životnému 
štýlu. My sme s ním oslávili ,,Deň JABLKA“ a touto aktivitou sme sa zapojili 
do súťaže Hovorme o jedle. Radostným prekvapením bolo získanie ocenenia 

pre našu školu, ktoré zdobí priestory našej školskej jedálne. Predškolákom 
z našej susednej MŠ sme Vianočnou atletikou, ktorej sa venuje značná časť 
našej triedy, ukázali, že v zdravom tele je aj zdravý duch. Nezabudli sme však 
ani na kamarátov, ktorým chýba kúsok zdravíčka, ale naopak, vynikajú 

bohatým duchom, a navštívili sme ich v zastúpení našej ,,Zdravej  školy“ 
počas ,,Dňa otvorených dverí“ v Spojenej škole sv. Maximiliána Kolbeho. 
Určite nezabudneme ani na našich spolužiakov, ktorí prestúpili na inú 
základnú školu a navždy ostanú súčasťou našej sovičkovej rodiny. S touto 

stratou a zmenou nám pomohol vyrovnať sa náš spomínaný kamarát. 
Zaujímavým športovým zážitkom tretieho ročníka bol zaiste plavecký 
výcvik. Mali sme skvelého trénera, ktorý nám odovzdal základy plávania. 
Škoda, že sme tento výcvik nemohli dokončiť, pretože nám to narušil 

nečakaný príchod COVID-u 19. Prerušením vyučovania začalo domáce 
učenie a naše priateľské zblíženie. Jabĺčkoví kamaráti sa totiž stretávali 
v Teplákovej škole ONLINE. Všetci cítime, že tieto aktivity nás veľmi spojili 
a dodávali nám nádej, že sa čoskoro v zdraví uvidíme v chýbajúcej a 

vytúženej škole. A tak sa aj stalo  a my sme sa to rozhodli poriadne osláviť 
pri šálke kvalitného čaju v súkromí útulnej čajovne. Pani psychologičke 
Gabike sme sa odvďačili ako inak, ak nie košíkom jablkových dobrôt. Všetci 
,,Kamaráti jabĺčka“ sa už tešia na spolužiakov, s ktorými sa uvidia 

v septembri.  HURÁ – čaká nás 4. ročník .
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3.C 
Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Meliorisová 
 

Vychovávateľka ŠKD: Helena Kostelníková 
Žiaci: Rozália Foxová, Emma Gabrišová, Karolína Gapčová, Lenka 
Hritzová, Vanesa Ilenčíková, Michal Jalč, Lukáš Jesze, Denisa Kačírová, 
Sebastián Kaščák, Ariana Kollárová, Tomáš Kotlár, Vinh Le Duy, Dávid 

Malejčík, Veronika Mocková, Martin Omasta, Adrii Ostapuk, Miroslava 
Polláková, Viktor Roth, Alexandra Staniská, Karin Šmelková, Jakub Šoltés, 
Max Vall. V zahraničí študujú:  P. C., K. H., I. K., E. V. 

 
Leto prešlo veľmi rýchlo a opäť sme sa stretli v škole. V našej triede nastali 
zmeny, odišiel Adrián Horváth, prišla k nám nová žiačka Miroslava 
Polláková. Naše školské dni boli obohatené návštevami múzea, divadla, 

knižnice a GUS. Počas roka sme sa aktívne zapájali do rôznych aktivít a 
podujatí: Plavecký výcvik, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, 

Všetkovedko, Pytagoriáda, Klokan, iBobor, Zber papiera a tetrapakov, Zber 
gaštanov. Zapojili sme sa do projektu Kamaráti Jabĺčka a do projektu 

O najzelenejšiu triedu, kde sme vyhrali 1. miesto. Naše úspechy: 

Pytagoriáda P3 (školské kolo): Martin Omasta, Sebastián Kaščák (úspešní 
riešitelia). iBobor: Andrej Ostapuk, Viktor Roth (úspešní riešitelia). 
Všetkovedko: Alexandra Staniská (úspešná riešiteľka). Šaliansky Maťko 

(školské kolo):  Alexandra Staniská - 2. miesto. Hviezdoslavov Kubín 
(školské kolo): Alexandra Staniská – 1. miesto. Až  COVID 19 zastavil naše 
ďalšie úspechy.  Počas tohto obdobia sme mali dištančné vzdelávanie – 
vzdelávanie na diaľku. Učili sme sa doma, riešili zaujímavé úlohy, tvorili 

rôzne projekty. Toto obdobie trvalo od 16. marca 2020 do 30. mája 2020. 
Alexandra Staniská vymyslela krásnu báseň. 

 

Korona vírus  

Korona, korona,  
kde si sa tu vzala?  
Z neba si nespadla.  
Či si sa mi zadala? 

Nezdala, nezdala,  
priniesla si starosti, 
ostali sme doma sami, 
bez priateľov, bez hostí.  

Zavrela si brány školy,  
všetkých nás to veľmi bolí. 
Čo nás teraz najviac teší? 
Svitá nám na lepšie časy. 

Korona sa naľakala, 
Škola si nás zavolala. 
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4.A 
Triedna učiteľka: PaedDr. Ružena Brezovská 
 
Vychovávateľky ŠKD: Lívia Dobranská 

Žiaci: Dorota Beťková, Alexander Galdon,  Richard Geci, Hosanna 
GraceGregoire, Jakub Hanzely, Elizabeth Hodáková, Laura Ječimová, Adam 
Kakalejčík, Karolína Karchňáková, Nella Kováčová, Ján Majerník, Filip 
Nuber, Nikola Pribulová, Kristína Sakmáryová, Paulína Sakmáryová, 
Dominik Sliva, Saskia Šlenkerová, Natália Tökölyová, Janka Urbanová, 

Matúš Zempléni. V zahraničí študuje: R. K. 

 
Po príjemne strávených letných prázdninách sme v septembri nastúpili do 
štvrtého ročníka. S veľkou chuťou sme sa pustili do práce a tešili sa na nové 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Zdokonaľovali sme sa vo vyjadrovaní, 

čítaní, tvorbe projektov a matematike. Navštívili sme Planetárium v Koši-
ciach, prezreli si centrum a historické budovy. Aktívne sme sa zapájali do 

rôznych súťaží, v týchto sa nám darilo najviac: Všetkovedko: D. Sliva - 
Všetkovedko školy, R. Geci, J. Majerník - boli úspešní riešitelia. Šaliansky 

Maťko: R. Geci obsadil v školskom kole 2. miesto. iBOBOR: D. Sliva, R. 
Geci, L. Ječimová, J. Majerník, N. Tökölyová, N. Pribulová - úspešní 
riešitelia.  
Pytagoriáda 4. ročník ŠKOLSKÉ KOLO : R. Geci obsadil 1. miesto, J. 

Majerník - 2. miesto, D. Sliva - 3. miesto. Ďalší úspešní riešitelia: N. 
Tökölyová, K. Sakmáryová, N. Pribulová.  
Pytagoriáda 5. ročník ŠKOLSKÉ KOLO: D. Sliva obsadil krásne 3. miesto a 
R. Geci krásne 5. miesto. 

Logická olympiáda ŠKOLSKÉ KOLO: R. Geci, D. Sliva, J. Majerník,L. 
Ječimová, N. Tökölyová, P. Sakmáryová - úspešní riešitelia. 
Tento školský rok bol pre nás zaujímavý, úspešný a predovšetkým iný. Vďaka 
COVID 19 sme mali dištančné vzdelávanie - vzdelávanie na diaľku. Učili 

sme sa doma, riešili 
zaujímavé úlohy, tvorili 
rôzne projekty, ktoré sme 
dostávali formou e-mailu. 

  
Zvládli sme to všetko 
výborne, tak hurá vpred do 
piateho ročníka. 
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4.B 
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Muchová  
 

Vychovávateľka ŠKD:  Bc. Oľga Krausová 
Žiaci:  Jessica Bednárová, Michal Daniška, Lenka Draguňová, Marcus 
Gabčo,  Sofia Gašparová, Lucia Holubová, Sára Holubová, František 
Horváth, Ivana Horváthová, Marcel Horváth, Boris Kolenčík, Kristína 

Kukurová, Karol Macko, Zuzana Macková, Tereza Mačupová, Laura 
Paulíková, Andrej Piatnica, Michal Piatnica, Peter Piroch, Martin Sekerka,  
Soňa Slivenská, Zuzana Šikolová, Michaela Tarbajová, Michaela 
Vikartovská, Barbora  Wagnerová, Filip Zeman 

                                             
Štyri roky rýchlo sa minuli, 

spoločné chvíle však super boli. 
Fotky nám pripomínať ich budú 

a krásne spomienky v srdciach zostanú. 

Do štvrtého ročníka sme vstúpili s veľkými očakávaniami i  myšlienkami, že 
je to náš posledný rok na I. stupni. Od začiatku školského roka sme na sebe 

pracovali, vzdelávali sa, zapájali sa do rôznych aktivít a akcií, ktoré prebiehali 
na našej škole, ale aj mimo nej. Zapojili sme sa do Zberu papiera, tetrapakov 
i gaštanov. Najviac sme sa tešili na exkurziu do Planetária v Košiciach. Páčilo 
sa nám Integrované tematické vyučovanie – RLK, FIG, kde nás bavilo aj 

nakupovanie v obchode. Tešili sme sa na Gymfit, vianočnú besiedku, 
karneval v škole i na ľade, na ktorý sme chodili od prvej triedy. Kreativitu 
sme si rozvíjali v Galérii umelcov Spiša i Múzeu Spiša, talent zase na 
vedomostných a kultúrnych  súťažiach. Boli to iBobor – úspešní boli Andrej 

Piatnica, Laura Paulíková, Soňa Slivenská, Jessica Bednárová, Filip Zeman, 
Pytagoriáda - Laura Paulíková úspešná riešiteľka školského kola, 
Všetkovedko - úspešní boli Laura Paulíková a Michal Piatnica, Šaliansky 
Maťko. Naši triedni športovci sa zapojili úspešne do súťaží MŠO.  

Čas vo štvrtej triede, získavanie vedomostí v škole, účasť na 
súťažiach,  tešenie sa na Školu v prírode a prežívanie ďalších nových zážitkov 
nám bohužiaľ prerušila pandémia, ktorá nás zatvorila na vyše dva mesiace 
doma. Učili sme sa aj ďalej, ale už to nebolo ono. Niektorí sme sa vídali pri 

on-line vyučovaní.  Veľmi nás potešil návrat do školy. Každý z nás si bude 
určite pamätať svoj netradičný štvrtý ročník- rúškový.   

No a čo povedať nakoniec – odlúčenie sme si vynahradili na rozlúčke  
s I. stupňom v prírode s hrami, súťažami, s pani učiteľkou, s pani 

vychovávateľkami  
i rodičmi. Krásne prázdni-
ny všetkým, I. stupeň nám 
bude chýbať. 

 
Nech Vám slnko šťastia 
svieti, 
prajem zo srdca moje deti. 

Nech Vám život žičí šťastie  
a poznanie Vaše nech stále 
rastie. 
P.uč. Vierka 
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4.C 
Triedna učiteľka: Kamila Okályová 
 

Vychovávateľka ŠKD: Bc. Oľga Krausová 
Žiaci: Ondrej Bartoš, Pavol Blaščák, Daniel Catalá Gimenéz, Dávid 
Cvengroš, Viktória Čujová, Emily Nina Devienne, Viktória Dobranská, 
Samuel Gabčo, Adrián Kaščák, Vanesa Kleinová, Patrícia Koleková, Andrej 

Labuda, Lenka Marušiaková, Hugo Mužík, Lenka Neupauerová, Elissa 
Pavlíková, Marína Pohlyová, Adrián Sejut, Ema Slebodníková , Sára Šitárová , 
Alexandra Šoltésová, Andrej Špičuk, Tatiana Varšová, Ema Tkáčová. V 
zahraničí študuje: P. K., M. H., A. Š. 

 
Po letných prázdninách sme sa všetci tešili na svojich spolužiakov a posledný 
školský rok na prvom stupni. Čakali nás aj obľúbené školské aj mimoškolské 

akcie, výlety, súťaže, návštevy múzeí a ŠvP v Snine. Zapájali sme sa do zberu 
gaštanov, papiera, tetrapakov. V triede sme zbierali papier, učili sa separovať 
sklo, plasty, tetrapaky, baterky a žiarovky, bioodpad. 

V októbri sme navštívili krajské mesto Košice a planetárium, prezreli si 
historické centrum. Veľmi sa nám tam páčilo. Poslednýkrát sme si užili 

obľúbený GymFit. Samozrejme nevynechali sme divadelné   a filmové  
predstavenia. V ŠKD posledný karneval a Ples. 
Máme radi aj integrované tematické vyučovanie FIG, RLK. 
Zúčastňovali sme sa všetkých súťaží, vedomostných, športových aj 

umeleckých. Vzorne sme reprezentovali triedu aj školu. 
Boli to súťaže iBobor,  Pytagoriáda, Matematický klokan, Hviezdoslavov 
Kubín, Gymnastický štvorboj, Ypsilon-Slovina je hra, Šaliansky Maťko 
 

Pytagoriáda:  zúčastnilo sa 10 žiakov, Hugo Mužík, Adrián Kaščák, (úspešní 
riešitelia) 
iBobor : zúčastnilo sa 7 žiakov,  
Matematický klokan zúčastnilo sa 8 žiakov 

 
Šaliansky Maťko – Ema Slebodníková, Hugo Mužík, Andrej Špičuk 
Prednes poézie a prózy – Ema Slebodníková získala 2. miesto v prednese 
prózy, Andrej Špičuk, reprezentoval v prednese poézie . 

Ypsilon- Slovina je hra, nová súťaž, v ktorej sa Táňa Varšová dostala do 
zlatého pásma. 
Naši žiaci boli úspešní v plávaní, vybíjanej, prehadzovanej, basketbale, 
plávaní, väčšina žiakov vo voľnom čase športuje. 

Od 16. 3. do 31. 5. sme sa na dlhší čas museli so školou rozlúčiť, samozrejme 
s učením nie. Nastala mimoriadna situácia. Pre možnosť nákazy  infekčným 
ochorením COVID-19 sa zatvorili všetky školy a my sme sa museli rozlúčiť 
aj školou v prírode v Snine, na ktorú sme sa veľmi tešili.  

1. 6. 2020 nás dobrovoľne nastúpilo do školy 18, chceli sme si zopakovať 
učivo, byť spolu ešte pár dní pred koncom školského roka.  
26. júna sme sa všetci spolu s našimi rodičmi stretli na EKO ploche, 
a rozlúčili sa s prvým stupňom. Rodičia nám pripravili naozaj krásne 

popoludnie. 
Tešíme sa na leto, na druhý stupeň, aj keď trošku s obavami, či to zvládneme 
tak, ako by  sme chceli. Sľubujeme, že sa budeme snažiť a po lete sa vrátime 
s plnými silami a  chuťou do práce. 

https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=356657
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400738
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400493
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400718
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400733
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400733
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400706
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400697
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400499
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=401456
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=401456
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400637
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400374
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400667
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400481
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400691
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400409
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400472
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=403252
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=400514
https://zskozuchasnv.edupage.org/students/?file=student.html&student=243517
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4.D 
Triedna učiteľka: Mgr. Michaela Bocková 
 

Vychovávateľka ŠKD: Mgr. Miriama Šubová 
Žiaci: Laura Biroščáková, Nela Blašková, Benjamín Bobák, Ema Drabová, 
Timea Frišlovičová, Samuel Garčár, Alex Hangala, Tatiana Helcmanovská, 
Viktória Horváthová, Agáta Hrebenárová, Karin Chromčová, Michal Jurčík, 

Adrián Kinik, Patrik Kotlár, Romeo Kováč, Lukáš Krivák, Silvio Lacika, 
Maddox Roderick Macala, Jonáš Matis, Adam Ogurčák, Jazmína Polláková, 
Katarína Sȕčová, Lara Tomajková, Marko Želinský. V zahraničí študujú: O. 
G., V. K., N. H.  

 
Počas štvrtého ročníka sme sa usilovne a aktívne zapájali nielen do 
vyučovacích aktivít, ale aj do rôznych súťaží a akcií. Boli to divadelné 

predstavenia, športové podujatia, návštevy galérie a múzeí, súťaže iBobor, 

Pytagoriáda, Matematický klokan, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko. 
Počas exkurzie sme spoznali naše krajské mesto Košice a navštívili sme v 

ňom planetárium. Na tento školský rok sme sa veľmi tešili, pretože nás čakala 
škola v prírode a posledné spoločné chvíle.. Nikto netušil, že príde Covid-19 
a náš život sa na chvíľu úplne zmení. Z lavíc sme si sadli za PC a vyučovanie 
prebiehalo online. Všetky plánované aktivity sa zrazu zrušili a všetci sme 

prežívali toto obdobie doma s rodinou. Napriek prekážkam sme ďalej 
pracovali a vídali sa v online priestore. S veľkou radosťou sme sa vrátili do 
školy až 1. júna. Takmer 2 a pol mesiaca sme komunikovali len cez 
obrazovku PC. 

Školský rok bol pre 
nás  naozaj zaujímavý 
a nik naňho neza-
budne. Naša spoločná 

cesta sa končí ale 
priateľstvo ostáva 
navždy.
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5.A 
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Vojčíková 
  

Žiaci:  Max Briňarský, Tomáš Franko, Samuel Frniak, Matúš Hecko, Jakub 
Kirňak, Adam Klein, Gréta Kočíková, Martin Kokoruďa, Khan An Le Duy, 
Ngoc Nam Adam Luong, Juraj Magnuševský, Martin Mlynarčík, Patrícia 
Nováková, Alex Szilvási, Lucia Šťastná, Nela Vaicová, Matúš Vresilovič

 
September bol pre nás mesiacom plným očakávania. Stali sa z nás veľkí 
piataci!  Zvedaví sme boli na nových učiteľov, predmety, krúžky. Triedny 

kolektív sa obohatil o novú spolužiačku  - Grétku. Prvou väčšou akciou bola 
hneď v septembri regionálna exkurzia v Kežmarku. Navštívili sme  
Kežmarský hrad, meteorologickú stanicu v Gánovciach, hľadali kešky 
a riešili zábavné úlohy.  Mesiace október a november boli vyplnené aj 

poctivou prípravou na testovanie. Naše úsilie bolo odmenené peknými 
výsledkami. V decembri naša trieda zaváňala Vianocami. Postavili sme si 

a vyzdobili krásny vianočný stromček, pripravili v triede kultúrny program, 
v ktorom sme  pani učiteľke ukázali, akí sme šikovní , čo všetko dokážeme – 

hra na hudobné nástroje, tanec.  Zapájali sme sa aj do prvých súťaží – anglická 
olympiáda, Šaliansky Maťko, matematické súťaže  i geografická olympiáda. 
Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín, do ktorej sa zapojili viacerí z triedy, 
bola pre nás tou  poslednou. Na druhý deň sme sa dozvedeli, že školské 

vyučovanie bude prerušené na istý čas z dôvodu vírusu Covid 19. Nikto z nás 
netušil, že sa stretneme až v júni. Aj pre učiteľov, aj pre nás začali dni 
dištančného vyučovania. Učivo nám pomáhali často zvládnuť nielen učitelia, 
ale i súrodenci či rodičia. Na novú situáciu sme si postupne zvykali a v škole 

sme sa stretli až 1. júna za sprísnených  hygienických podmienok. Nosili sme 
rúška, umývali si ruky dezinfekčnými prostriedkami. Odbiehanie za 
kamarátmi zrazu nebolo možné a aj rozvrh hodín bol upravený a skrátený. 

Škoda, že sa nerealizoval školský výlet ani 

ďalšie exkurzie a vychádzky. Nevadí , na 
budúci rok si to vynahradíme. 
Tešíme sa na leto, nové zážitky, 
kamarátstva. Väčšina z nás ho strávi skôr 

pri spoznávaní zákutí nášho 

krásneho Slovenska.  
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5.B 
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Rusnáková 
  

Žiaci:   
Jerguš Beťko, Tereza Blahutová, Joachim Cristea, Timea Detvaiová, Lara 
Dziedzinová, Zoe Fomiczewová, Samuel Havaš, Ella Holečková, Daniela 
Holubová, Sophia Hudáková, Samuel Husár, Jakub Kacej, Juraj Kacej, 

Michaela Košalková, Tímea Kotlárová, Svetozár Kraus, Enrico Luca Lorko, 
Nina Mičeková, Natália Mikolajová, Peter Damián Mulík, Nella  
Murdžáková, Adela Olejníková, Jakub Podolský, Tímea Tomajková, Anna 
Mária Tomková, Kamila Zaremčanová 

 
 

„Čas, ktorý nám ľudia venujú, je oveľa cennejší a  silnejší, než akékoľvek 
slová. Tie najkrajšie spomienky totiž vznikajú z okamihov, ktoré spolu 
prežijeme.“ 

A že bol tento školský rok pre nás bohatý na zážitky, to nám určite 
každý uverí. Školský rok sme začali prechodom na druhý stupeň, postupne 

sme si zvykali na nové prostredie a hromadu učiteľov. Veľmi rýchlo sme sa 
do novej úlohy, žiaka na druhom stupni, vžili a podarilo sa nám získať hneď 
niekoľko úspechov.  
V prvom rade sme sa realizovali v kultúrnom živote našej školy a pracovali 

sme pre šk. časopis OKO. Pomáhali sme vo vianočnom programe pre žiakov, 
ako aj na triednej besiedke. Zapojili sme sa do školských súťaží a Eko aktivít.  
Reprezentovali nás najmä Ellka Holečková a Sveťo Kraus v prednesoch, 
Samko Havaš a Enrico Luca Lorko v matematike, Enrico aj v slovenskom 

jazyku, geografii a zbere papiera, Samko Husár v športe.  
Veľmi sme si to užívali, až nás zdanlivo zastavila korona. Áno, dnes sa už nik 
nečuduje, čo je to za čudné pomenovanie. Ostali sme doma, každý v svojej 
izbičke a hoci sme sa občas obávali, ako to zvládneme, darilo sa nám 

perfektne. Učili sme sa online, kreslili sme dúhy, chodievali do prírody, 
otužovali v jazere, jazdili na 
koňoch a bicykloch. Každý z nás 
si uvedomil, ako je škola pre nás 

dôležitá, ako nám chýbajú 
kamaráti a učitelia, no 
našťastie Deň detí, 1. jún, 

priniesol pre nás novú zmenu a mnohí sme sa vrátili späť do školy. Už teraz 

sa tešíme na nové zážitky v budúcom šk. roku.  
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5.C 
Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Šišková 

 

Zoznam žiakov: Gabriel Bušovský, Lucia Dodoková, Daniela Dubjelová, 
Sofia Gánovská, Daniel Holub, Adrián Kačír, Jakub Kotlár, Matej Kotlár, 
Tobias Kuda, Jessica Mária Lorincová, Šimon Majerčák, Maxim Novotta, 
Aleš Ogurčák, Anton Petra, Filip Szabó, Mariana Šarišská, Martin Šarišský, 

Samuel Šaršaň, Monika Štrbinská, Natália Vilkovská 

 
A sme v piatom ročníku. Pre nás všetkých to bola veľmi veľká zmena. Nová 
trieda, nová triedna učiteľka, na každý premet iný učiteľ. Kto si to má všetko 
pamätať! Postupne sme si však zvykli a stali sa z nás „veľkí žiaci“. Niektorí 

sa snažili viac a dosahovali dobré študijné výsledky, iným to nešlo. Ale škola 
to nie je len učenie. Sú to aj rôzne školské či mimoškolské aktivity, do ktorých 
sme sa zapojili. Páčilo sa nám cvičenie v prírode a tiež regionálna exkurzia. 
Navštívili sme hrad v Kežmarku, kde v prekrásnej kaplnke recitoval Maxim 

Novotta. Na nálezisku neandertálca v Gánovciach si odev neandertálca 
pripravil Anton Petra. Veľmi sa nám páčila Meteorologická stanica 

v Gánovciach. Spestrením bol i Mikuláš. Tu ukázala svoje športové nadanie 
Sofia Gánovská. So svojou triednou učiteľkou sme navštívili Múzeum Spiša 
v našom meste. Pani sprievodkyňa nám pútavou zážitkovou formou priblížila 
priestory múzea a vysvetlila úlohu múzeí. Obdivovali sme vystavené 

exponáty, sadli sme si na repliky stoličiek richtárov, odfotili sme sa 
v Matzovom fotoateliéri, nadýchali sme sa vône byliniek našich babičiek, 
obdivovali sme najväčšiu osobnosť Slovákov – Milana Rastislava Štefánika. 
Zážitkovým učením sme si prehĺbili a rozšírili svoje vedomosti o múzeách. 

Vyučovanie nám spestrili i prierezové dni. Všetko, čo bolo naplánované, sme 
však nestihli. Prekazil nám to koronavírus. A zrazu sme si uvedomili, že 
škola, spolužiaci i učitelia nám chýbajú. Museli sme si zvyknúť na nový 
spôsob učenia z domu. A dalo to riadne zabrať. Dúfame, že budúci celý 

školský rok prežijeme v škole!  
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5.D 
Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Fiffiková 
 

Žiaci: Alex Čipkala, Sára Frankovičová, Marcel Horváth, Mário Horváth, 
Oliver Hozza, Viktória Janečková, Maroš Karabel, Dávid Kellner, Laura 
Kollárová, Tomáš Kotlár, Tatiana Lesňáková, Nina Mlynárová, Tereza 
Mocková, Veronika Omastová, Erik Pešta, Martin Pivovar, Timotej Ringoš, 

Adam Sim, Dávid Šárga, Sophia Tomajková   
V zahraničí: D. K. 

 
Tento rok bol pre nás všetkých iný, ako tie ostatné. Už samotný prechod na 

druhý stupeň so sebou priniesol množstvo zmien. Nová trieda, nová triedna 
pani učiteľka a hlavne sme si museli nejako navyknúť na fakt, že každý 
predmet nás učil iný pán učiteľ či pani učiteľka. Začiatok školského roka bol 
teda pre nás mierne náročný, ale zvládli sem to.  

V prvý týždeň školského roka sme zažili branné cvičenie, kde sme sa 
nenechali ako najmladší na druhom stupni zahanbiť a hneď sme všetkým 

ukázali, ako sa vyhráva najväčší balíček cukríkov. Skončili sme totižto prví, 
aspoň teda medzi piatakmi, no každopádne sme si tento deň veľmi užili. 

V októbri sme absolvovali regionálnu exkurziu. Navštívili sme Kežmarský 
hrad, Slovenský hydrometeorologický ústav a Geopark Neandertal v 
Gánovciach. Na Kežmarskom hrade sa naša Terezka v rámci jednej z úloh 
prezliekla za hradnú pani a v tomto prestrojení odrecitovala pred ostatnými 

básničku, čo sa jej podarilo na výbornú. 

 
V priebehu roka sme mali mať niekoľko prierezových dní, Finančná 
gramotnosť však bola jediným, ktorý sa stihol realizovať v tomto školskom 
roku priamo v škole. Od polovice marca sme totiž museli ostať doma na 

dištančnom vzdelávaní, čo bolo obrovskou zmenou pre nás všetkých. Do 
školských lavíc sme  však opäť zasadli až 1. 6. na Deň detí, aj to len poniektorí 
a dobrovoľne.  

 

Tento školský rok sa tak 
niesol v duchu chudobnom 
na spoločné zážitky, keďže 
sme spolu nestihli mať ani 

triedny výlet. No dúfajme, 
že ten ďalší školsky rok nám 
to všetkým vynahradí. 
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6.A 
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubomír Jakubov 

 

Žiaci: A. B., Júlia Bilpuchová, Viktória Bjelončíková, Vanessa Blaščáková, 

Jordan Stanislav Boiadjiev, Sebastián Brath, K. D., Maximilián Galdon, 

Mazzy Anne Gregoire, Martin Hlucháň, Tomáš Hošík, Nina Juríková, 

Barbora Karchňáková, Alexandra Kleščová, Miroslava Kožárová, Damián 

Kvasňák, Tomáš Lang, Veronika Langová, Marek Malejčík, L. N., Nela 

Nováková, Jakub Pacák, Pascal Perháč, Laura Petrášková, Patrik 

Sliva,  Andrej Širák, Michaela Špaková 

 Tento školský rok bol zaujímavý. Zo  začiatku sme si zvykali na šiesty 

ročník. Nové predmety, nových učiteľov, pribudlo viac testov, ťažšie učenie 

a musela byť aj zodpovednejšia príprava. Hneď v septembri sme absolvovali 

exkurziu  – Banská cesta Hnilčík. Prišli sme do Novoveskej Huty, aby sme si 

pozreli bývalé Novoveské kúpele. Potom sme s autobusom vyšli na kopec 

Gretľa, na miesta bývalých baní. Ponachádzali sme veľa kúskov železnej 

rudy. Následne sme sa doviezli do Hnilčíka – časť Ráztoky, kde sme si pozreli 

baňu, v ktorej bol ukrytý pušný prach aj netopiere. Dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavých vecí o histórii baníctva na Spiši. Hľadali sme kešky a plnili 

zaujímavé úlohy. Domov sme sa vracali s úsmevom.  

Školský rok pokračoval ako všetky ostatné. V 6. ročníku  sme 

absolvovali 5-dňový plavecký výcvik na plavárni v SNV, kde sa niektorí 

zdokonalili v plávaní a niektorí naučili plávať a nebáť sa „veľkej“ vody. 

Postupne začali rôzne predmetové súťaže a olympiády, do ktorých sme sa 

zapájali a boli sme aj celkom úspešní. Taktiež sme sa zapojili aj do aktivít IT 

Akadémie (korešpondenčná súťaž Mlynár, bádateľské učenie niektorých tém 

na hodinách matematiky). V decembri, ako tradične na konci školského roka , 

sme mali Vianočnú besiedku, kde sme si odovzdali navzájom malé darčeky 

a odišli sme na Vianočné prázdniny. Po Novom roku sme sa vrátili 

a finišovali na úprave polročného vysvedčenia. V januári sme si prevzali 

výpisy polročných vysvedčení a vhupli do druhého polroka.  

16. marca sme sa ocitli v situácii, ktorú sme nikdy predtým nezažili.  

Nebolo to jednoduché, ale zvládli sme to. Na začiatku sme nevedeli, aký 

budeme mať systém. Bolo to veľmi ťažké učiť sa bez vysvetlenia učiva, 

napísať si sami  poznámky a pochopiť danú látku. Používali sme aplikáciu 

Edupage na zadávanie úloh, učitelia nám posielali rôzne PL a výukové videá  

na internete, množstvo výukových internetových stránok, z ktorých sme sa 

mohli učiť.  Na on-line hodiny sme používali aplikáciu ZOOM. 22. júna sme 

sa vrátili do školy. Niektorí žiaci sa do školy tešili (na spolužiakov) a iní by 

najradšej ešte zostali doma. Pozerali sme 

filmy, rozprávali sme sa o tom, ako sme 

prežívali karanténu a učitelia nám ešte 

vysvetľovali  niektoré látky. 30. júna sme 

dostali vysvedčenia, ktoré boli iné ako 

doposiaľ. Z niektorých predmetov sme 

mali slovné hodnotenie, výchovy neboli 

klasifikované a rozišli sme sa na prázdniny 

s nádejou, že v septembri sa stretneme 

všetci v škole a bude prebiehať riadne vyučovanie.  
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6.B 
Triedna učiteľka: Mgr. Jana Šimonová 
 

Asistentka: Iveta Turcsányiová  
Žiaci: Matúš Bartoš, Matúš Delej, Norbert Dragúň, Lucia Dugasová, Matej 
Gajan, Oliver Geletka, Daniela Holečková, Tomáš Kapsdorfer, Kristián 
Kendzior, Michaela Macalová, Kristína Mikolajová, Karolína Mravčáková, 

Marián Netík, Veronika Ofčáková, Michal Pavol, Marína Pružinská, Adrián 
Sloboda, Matúš Tőkőly, Martina Vaňová, Tamara Varšová, Kristián Vaško, 
Laura Vytykačová. V zahraničí: B. C., K. P. 

 
Po super letných prázdninách prišiel opäť september a s ním nový školský 
rok, ktorý bol pre všetkých žiakov a učiteľov veľmi „INÝ“ ako po iné roky. 
Hneď v septembri sme sa zúčastnili regionálnej exkurzie – Banská cesta. Táto 
exkurzia bola jedna z najkrajších, k netradičným zážitkom patrila návšteva 

štôlne Ľudmila. Ako všetci šiestaci, aj my sme úspešne absolvovali plavecký 

výcvik. Rozdelili nás do skupín na plavcov a neplavcov. Každý sa niečo 
naučil, ale aj zabavil. Spomíname si aj na návštevu mestského útulku, na 

ktorú sme sa vybrali s pani učiteľkou Novottovou. Ako darček na privítanie 
sme priniesli balíček s hračkami, pamlsky a granule. Pred vianočnými 
sviatkami, sme sa tradične tešili na vianočnú besiedku, kde sme si navzájom 
odovzdávali darčeky. Po jarných prázdninách sa všetky školy na Slovensku 

zatvorili, po celom svete sa šíril nebezpečný vírus Covid 19. Doma sme mali 
ostať len dva týždne, nikto nepočítal, že to bude trvať až do konca školského 
roka. Nastalo vzdelávanie doma – v našich detských izbách za pomoci 
učiteľov a rodičov. Bolo to náročné a mnohí z nás by sme sa radšej vrátili do 

školských lavíc. Keď sa opatrenia  uvoľnili,  veľa z nás sa začalo stretávať či 
už ako skupinky, alebo iba dvojice. Začali sme chodiť na krúžky a viac sa 
zabávať. Aj tento školský rok sme sa zapájali do mnohých športových, 
matematických, jazykových a iných súťaží. Šiesty ročník bol veľmi 

zaujímavý a veľa sme sa dozvedeli a aj napriek ťažkej situácii sa nám páčil.  
„INÝ“ môže znamenať aj dobrý. Tešíme sa na 7. ročník. 
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6.C 
Triedna učiteľka: Mgr. Jana Urichová 
 

Žiaci: Andrej Dubjel, Samuel Frančák, Natália Gabrišová, Simona 
Hadušovská, Vanda Hadušovská, Tamara Hasajová, Tereza Hasajová, Sarah 
Henzélyová, Annamária Horváthová, Šimon Hrebenár, Tomáš Ištvanik, 
Tomáš Kačír, Viktória Kaščáková, Klaudia Kniznerová, Marko Kotlár, 

Marek Krajňák, Diana Murdžáková, Alexander Novotta, Natália Phamová, 
Samuel Profant, Branislav Roth, Rastislav Sagalinec, Nela Štepitová, 
Radoslav Vikartovský, Nikola Vilkovská 

 
Zasa sme o rok starší a na druhom stupni sme sa už dobre udomácnili. Keď 
však začínal tento školský rok, ani vo sne by nám nenapadlo, že bude veľmi 

odlišný od tých, ktoré sme doteraz prežili. V školských laviciach sme sedeli 
o niečo kratšie, ale predsa sme stihli prežiť pekné chvíle. Množstvo zážitkov 
sme si odniesli z regionálnej exkurzie po náučnom banskom chodníku. 
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií, obdivovali sme krásnu 

prírodu a veľmi sa nám páčilo, že sme sa mohli pozrieť aj do banskej štôlne. 
Zaujali nás i rôzne úlohy, ktoré nám učitelia pripravili, napríklad hľadanie 

kešky pomocou GPS. Naše spoločné zážitky pokračovali aj na plaveckom 
výcviku, ktorý sme úspešne absolvovali a stali sa z nás plavci. Zaujímavý bol 
pre nás i deň integrovaného tematického vyučovania - Finančná gramotnosť, 
kde sme sa učili zážitkovou formou. Predvianočný čas sme si spestrili 

vianočnou výzdobou našej triedy a spoločnou besiedkou, kde sme sa 
navzájom obdarovali malými darčekmi. Keďže našou doménou je šport, ani 
tento rok nás neobišli športové úspechy. Naše žiačky Simona Hadušovská, 
Vanda Hadušovská a Nela Štepitová získali v bedmintone krásne 1. miesto 

v okresnom kole a v krajskom kole sa v silnej konkurencii umiestnili na 
výbornom 4. mieste. Naše dievčatá tiež úspešne reprezentovali našu školu 
v hádzanej a basketbale. Chlapcom sa zasa darilo v stolnom tenise a biatlone. 
V okresných pretekoch v zjazdovom lyžovaní obsadila naša Tereza Hasajová 

výborné 3. miesto a jej sestra Tamara skončila hneď za ňou. Druhý polrok 
priniesol nečakanú zmenu – objavil sa nový koronavírus, ktorý zatvoril 
všetky školy. Zrazu sme sa museli učiť z domu. Malo to svoje výhody, žiadne 
skoré vstávanie či stres zo skúšania, ale viac nevýhod. Učivo bolo pre nás na 

diaľku ťažšie pochopiteľné a bol problém sústrediť sa na učenie pri množstve 
iných lákavých podnetov v domácom prostredí. Nemohli sme sa stretávať so 
spolužiakmi a navštevovať krúžky a aktivity, ktoré radi vykonávame. Ale 
učitelia boli milí. Vymýšľali nám rôzne výzvy a brali ohľad na to, že nevieme 

celkom bez problémov porozumieť učivu. Boli ochotní nám všetko lepšie 
vysvetliť. Bolo to náročné 
pre nás všetkých. Dúfame, 
že sa takýto školský rok už 

nikdy nezopakuje a ten 
ďalší už prežijeme naplno 
v školských laviciach so 
všetkým, čo k tomu patrí.  

Už sa veľmi tešíme na letné 
prázdniny, na vytúžený 
oddych - bez posielania 
domácich úloh. 
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7.A 
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Sliva 
 

Žiaci:  Matej Boroš, Carlota Sofia da Cruz, Jerguš Dunčko, Matúš Holotňák, 
Barbora Ištvaniková, Aneta Krčmárová, Adela Leibiczerová, Simon Ľorko, 
Oliver Novák, Lenka Nováková, Martin Sakmáry, Sophia Šlenkerová, Kang 
Le Zheng. V zahraničí: A. M. 

 
Po lete, ktoré prešlo nesmierne rýchlo, sme sa opäť stretli v škole, konkrétne 
v našej triede umiestnenej v školskej knižnici. V našej triede nastala 
významná zmena: náš spolužiak A. M. odcestoval načas do USA, kde 

navštevuje základnú školu v Pittsburgu a zdokonaľuje sa v angličtine. Sme, 
našťastie, v kontakte a vieme o sebe. V tomto školskom roku pre nás škola 
a učitelia pripravili množstvo nových podujatí v rámci vyučovania i mimo 
neho. Hneď v septembri sme absolvovali tradičnú regionálnu exkurziu. Tento 

raz to bola Gotická cesta, vďaka ktorej sme navštívili historickú Levoču, 
Spišskú Kapitulu, starobylý kostol v Žehre i gejzír na Sivej Brade. V jeseni 
sme ešte absolvovali návštevu Sférického kina, čo bol pre naše zmysly 

neuveriteľný zážitok. Predtým, ako sme odišli na zimné prázdniny, rozlúčili 
sme sa Vianočnou besiedkou, na ktorej sme si i vymenili vianočné darčeky. 

Je to veľmi pekná tradícia, ktorá nás zbližuje. Hneď po Vianočných 
prázdninách sme spolu s ostatnými triedami siedmeho ročníka nastúpili na 
lyžiarsky kurz vo Vernári. Všetci sme sa veľmi tešili o to viac, že tam bol 
s nami i náš pán učiteľ triedny. Počas dňa sme lyžovali a každý večer sme sa 

spolu výborne zabavili. Vďaka našim inštruktorom sa zo všetkých nelyžiarov 
stali lyžiari. Prišiel polrok a onedlho po ňom sa udialo čosi, čo nikto z nás 
žiakov, ale ani učiteľov nikdy predtým nezažil: prerušili nám vyučovanie 
a prestali sme chodiť do školy. Dôvodom bol neviditeľný, no veľmi 

nebezpečný  vírus, ktorý spôsoboval vážne ochorenie COVID 19. Od 13. 
marca sme sa začali učiť doma. Učitelia nám posielali študijné i pracovné 
materiály cez internet a takým istým spôsobom sme vypracované domáce 
úlohy posielali späť učiteľom. Spočiatku to bolo pre viacerých z nás náročné, 

no sme šikovní a na tento systém sme rýchlo nabehli. Dokonca sme neskôr 
mali i online hodiny. Situácia sa uvoľnila až tesne pred koncom školského 
roka, no i tak sme museli chodiť po škole s rúškom cez nos a ústa a často si 
dezinfikovať ruky. No i to sme zvládli a boli sme radi, že už nemusíme sedieť 

doma a môžeme byť kamarátmi. Pred prerušením vyučovania  sa 
uskutočňovali rôzne súťaže a olympiády, do ktorých sme sa zapájali i my. 
Niektorí z nás boli i úspešní. Matej Boroš sa umiestnil na 1. mieste 
v školskom kole Pytagoriády a v súťaži ATTOMAT skončil zo 108 

súťažiacich na fantastickom 19. mieste. Adelka Leibiczerová a Carlotka da 
Cruz sú vynikajúce recitátorky a na školskom kole súťaže Hviezdoslavov 
Kubín získala Adelka 1. a Carlotka 3. miesto.  Oliver Novák získal 
v školskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 3. miesto. Naše dievčatá 

sú vynikajúce športovkyne a zúčastnili sa viacerých súťaží ako jednotlivc i 
i v rámci školského družstva.  Carlotka da Cruz a Lenka Nováková získali 
ako členky súťažného družstva 3. miesto na krajských majstrovstvách 
v cezpoľnom behu. Spolu so Sophiou Šlenkerovou patria do najlepšieho 

basketbalového družstva dievčat v okrese a Carlotka so Sophiou sú navyše 
vynikajúce hádzanárky. So školským družstvom získali 1. miesto v okresnej 
súťaži v hádzanej. V tomto školskom roku sme síce neabsolvovali spoločný 
školský výlet, no určite si to budúci rok vynahradíme. Už sa tešíme na 

zaslúžené prázdniny, no i počas leta ostaneme v kontakte a chceme sa 
stretávať a navštevovať. A po prázdninách hurá opäť do školy!
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7.B 
Triedna učiteľka: Ing. Monika Marcinová 
  

Žiaci: Ján Bakoš, Karolína Brateková, Pavol Helcmanovský, Karin 
Horváthová, Lea Horváthová,  Judita Jánošíková, Viktória Kačírová, 
Dominik Kalna, Sára Kleinová, Patrícia Kotlárová, Denisa Kurillová, Lucia 
Lesňáková, Daniel Pollák, Alexandra Ščúrová, Alexa Zobolová 

V zahraničí: I. G., S. J.  

 
Opäť sme o rok starší a o čosi skúsenejší. Do siedmeho ročníka sme 

vstupovali plní nových očakávaní. V tomto školskom roku nám pribudli nové 
predmety: chémia  a druhý cudzí jazyk – nemčina alebo ruština. Zoznámili 
sme sa s novými učiteľmi na slovenčine, matematike, geografii, informatike 
a jazykoch. Začiatok školského roka bol plný  aktivít. Po cvičení v prírode 

sme spoznávali prírodné krásy nášho regiónu ( Sivá Brada) a ich kultúrne 
pamiatky (Spišská Kapitula, Žehra). Netradičný bol Deň finančnej 
gramotnosti, kde sme sa rôznymi aktivitami učili hospodáriť s financiami. 

V polovici januára  sa konal lyžiarsky výcvik, na ktorý sme sa veľmi tešili.  
Niektorí sa učili, iní zdokonaľovali  v lyžovaní. Snažili sme sa upevniť 

vzťahy v kolektíve, aj keď sme občas  museli riešiť menšie problémy. Lepšie 
sme sa spoznali s ostatnými siedmakmi a zažili veľa zábavy. Učitelia nám 
pripravili rôzne aktivity, súťaže, karneval, diskotéku. Okrem učenia sme sa 
zapájali do športových a vedomostných súťaží, napr. do Behu ulicami obce  

Smižany, cezpoľného behu, dejepisnej olympiády, Pytagoriády, 
Hviezdoslavho Kubína a akcií Zelenej školy. Pomáhali sme  pri zbere papiera 
a príprave Vianočnej burzy. Pred Vianocami sme si urobili radosť darčekmi. 
Po vianočných prázdninách náš kolektív opustil výborný kamarát a šikovný 

žiak Janko Bakoš, ktorý sa odsťahoval do zahraničia. 
Náš bezstarostný študentský život výrazne narušilo šírenie koronavírusu 
COVID 19. V polovici marca sa zavreli brány škôl a chtiac-nechtiac sme si 
vyskúšali učenie na diaľku prostredníctvom edupage. Hoci sme si mohli ráno 

dlhšie pospať, príprava na vyučovanie nám zabrala viac času a bola 
náročnejšia. Museli sme sa spoľahnúť sami na seba a pomoc rodičov. Chýbal 
nám kontakt s učiteľmi, veď v škole nám hneď vysvetlili, čomu sme 
nerozumeli. Museli sme si pomôcť internetom, vytvorili sme si skupiny. 

Niektorí si pomáhali viac, iní menej. Páčili sa nám online hodiny, na ktorých 
sme sa videli a počuli. Najhoršia bola neistota a hrozné správy zo sveta 
o šírení choroby.  Chýbali nám kamaráti, nemohli sme sa stretnúť a ísť do 
kina alebo na zmrzlinu. Prišli sme na to, že mnohé veci, ktoré berieme ako 

samozrejmosť a bežnú vec, také nie sú a mnohé veci, ktoré chceme mať ani 
nepotrebujeme. S radosťou sme opäť nastúpili do školy, aj keď sa už blíži 
koniec školského roka. S obavami, ale tešili sme sa na kamarátov a učiteľov.  
Tešíme sa na ďalší školský 

rok, hlavne preto, lebo sa 
výrazne zlepšili vzťahy v 
kolektíve a dúfame, že 
v ôsmom ročníku sa 

situácia s koronakrízou 
nebude opakovať. 
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7.C 
Triedna učiteľka: Ing. Mária Lacušová  
 

Žiaci: Tobias Friedmanský, Maroš Gabčo, Matúš Horváth, Ema 
Jasenčáková, Dominik Komár, Zoja Koršalová, Marian Kotlár, Jadranka 
Kováčová, Andrej Krempaský, Adrián Kukoľ, Viktória Makulová, Viktória 
Makulová,  Alexandra Mrovčáková, Vanesa Neuvirthová, Jakub Rusina , 

Martin Sliva, Marián Smorada, Adrián Vaľko, Viktor Zajac 

 
V školskom roku 2019/2020 sme privítali novú žiačku. Chémia sa stala naším 
novým  predmetom a vybrali sme si aj druhý cudzí jazyk. Pre niekoho to bol 

ruský, pre iného nemecký. Nastupovali sme s nadšením a veľkými 
očakávaniami. Siedmy ročník sme odštartovali cvičením v prírode a 
hľadaním „kešiek“. Tohtoročná regionálna exkurzia bola zameraná na 
spoznávanie trasy Spišský Jeruzalem, Sivá Brada a pamiatky historickej 

Levoče. Pripravili sme si vianočnú besiedku. Nechýbali na nej ani vyrobené 
sladkosti, zaspomínali na vianočné zvyky a tradície a počúvali vianočné 

koledy. Počas roka sme pracovali v rôznych záujmových útvaroch, ako 
basketbalový krúžok, ZUŠ, bedmintonový krúžok, angličtina hrou, požiar-

nický... Zapojili sme sa do Európskeho dňa jazykov, počas ktorého sme 
poslali pozdravy partnerským krajinám v rámci projektu Erasmus +. Aj takto 
sme si pripomenuli tento projekt. M. Smorada, A. Mrovčákova a M. Sliva sa 
zúčastnili dejepisnej olympiády a stali sa úspešnými riešiteľmi školského 

kola. Nasledovalo úspešné absolvovanie 5–dňového lyžiarskeho výcviku vo 
Vernári plného zaujímavých aktivít. Predpoludním sme sa zdokonaľovali v 
lyžovaní, popoludní spoločne zabávali: hrali hry, kvízy. Karneval mal veľký 
úspech. Integrované tematické vyučovanie zamerané na finančnú gramotnosť 

nám prinieslo nové vedomosti. V marci sa zastavil čas. Potom prišla 
karanténa a my sme ostali doma. Fungovali sme cez EduPage,  Messenger, 
Discord a Zoom. S distančným vzdelávaním sme sa popasovali aj napriek 
tomu, že nám veľakrát chýbalo učiteľovo vysvetlenie. Boli sme v stálom 

spojení s učiteľmi, triednou p. učiteľkou a aj medzi sebou. Žiak V. Zajac 
pripravil QR kód z geografie, jeho práca je na stránke školy s názvom Naše 
domáce učenie.  A. Krempaský sa stal vicemajstrom Slovenska v disciplíne 
Výstup na cvičnú vežu. Bol  ocenený na Majstrovstách sveta v ruskom 

Saratove. Vyhral aj 3. miesto v celoslovenskej lige v 60 m cez prekážky v 
kategórii starší chlapci. Medzi 
športujúce detí patria aj Z. Koršalová, 
A. Mrovčákova a A. Kukoľ. V kraj-

skom cezpoľnom behu Z. Koršalová 
obsadila 7. miesto a v okresnom kole 1. 
miesto. 
Tak takáto je naša trieda.  
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8.A 
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Cpin Brajerová 
Žiaci:   

Bibiána Birošová, Laura Brathová, Maximiliána Ferencová, Eliza Stowe 
Gregoire, Tomáš Jakubec, Petra Jendrálová, Tamara Kondrátová, Viliam 
Karol Kubičár, Sára Lesňáková, Simona Thao Van Luong, Lenka 
Palušáková, Filip Sabovčík, Šimon Širilla, Laura Vaicová, Tomáš Vitko, 

Sheng Zheng. 

 
Náš školský rok 2019/2020 sa začal ako každý iný. Do lavíc sme znova 
zasadli 4. septembra 2019, pripravení na celý rok, ktorý sme mali pred sebou. 
Otvorili sme ho každoročnou regionálnou výchovou, ktorú sme tento rok 
absolvovali v podobe túry na Kláštorisko. Po ceste sme zdolávali rebríky 

a stúpačky, čo bola pre niektorých z nás prvá skúsenosť, no nakoniec sme to 
všetci úspešne zvládli. Domov sme prišli unavení, ale šťastní. Ani sme si 
neuvedomili ako a bol tu december a s ním aj Vianoce. Ako každý rok sme 
ich oslávili vianočnou besiedkou a kupovaním si darčekov navzájom. Po 

novom roku sme sa opäť stretli v škole a začali sme druhý polrok ôsmeho 
ročníka. Jarné prázdniny prišli rýchlejšie, než sme si stihli všimnúť, a tak sme 

sa ako každý rok rozišli s vedomím, že sa o týždeň zasa stretneme v škole.  
Správy o novom koronavíruse sa k nám dostali na začiatku jarných prázdnin.  
Spočiatku si z toho nikto ťažkú hlavu nerobil, pretože počet infikovaných ľudí 
na Slovensku sa stále rovnal nule, no keď sa objavil prvý pozitívny prípad s 

ochorením covid -19, začali sme tušiť, že naše jarné prázdniny sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou o čosi predĺžia. Do školy sme síce po prázdninách 
nastúpili, no do konca týždňa sa k zatvoreným stredným školám pridali aj 
základné a s nimi aj tá naša. Zatvorili sa aj obchody, kaviarne, kiná či divadlá  

a otvorené zostalo len to najpotrebnejšie. A to potraviny, drogérie a lekárne.  
No aj napriek tomu každý z nás veril, že táto situácia potrvá len dva týždne.  
Opak bol však pravdou. Od 30. marca sa školy zatvorili do odvolania a my 
sme tak museli školské lavice vymeniť za svoje domáce písacie stoly, 

edupage sa stal naším prostriedkom na komunikáciu s učiteľmi a ak sme 
chceli s učiteľmi komunikovať naživo, museli sme tak urobiť pomocou 
aplikácie Zoom. Obchody, reštaurácie a v podstate všetko stále zostávalo 
zatvorené a naša jediná šanca vyjsť z priestorov nášho domova bol rýchly 

nákup toho najpotrebnejšieho. Život sa akoby zastavil. A aj keď sme 
spočiatku boli radi, že nemusíme každé ráno vstávať do školy a môžeme si 
nastaviť svoj vlastný režim, po čase sme si začali uvedomovať, ako nám 
chýba nielen každodenný život, ale aj škola. Doma sme strávili necelé štyri 

mesiace, no posledný júnový týždeň sme sa konečne aspoň nachvíľu mohli 
vrátiť do školy a ukončiť tak školský rok za relatívne normálnych podmienok. 
Aj keď sme polovicu tohto roka strávili doma, dalo nám to nezabudnuteľnú 
skúsenosť. Vyskúšali sme si, aké to je byť štyri mesiace bez školy a mať len 

minimálny kontakt s 
ostatnými ľuďmi. Boli sme 
už len krôčik od bájnych 
dvojročných prázdniny od 

Julesa Vernea. Táto 
spomienka s nami ostane 
na celý život. Veď nie 
hocikto si môže povedať, 

že prežil pandémiu 
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8.B 
Triedna učiteľka: Mgr. Eva Murgáčová 
 

Žiaci: Martin Gabriel Bartko, Annamária Bartošová, Adam Bukovinský, 
Dominik Dunčko,  Ján Dzurňák, Monika Hanzelyová, Emanuel Henzély 
Alexandra Horváthová, Tomáš Hudzík, Lukáš Ištvaník , Samuel Jurík, Lucia 
Kozubová, Adrián Mrovčák, Emma Murdžáková, Veronika Ostapuk, Dušan 

Pacák, Simona Slivenská, Miriam Výrosteková. V zahraničí: E. H., B. K., M. 
M., J. M. 

 

Začiatok 8. ročníka vyzeral nádejne. Všetci sme šli do školy 
s úsmevom na tvári a tešili sme sa na kamarátov. Na začiatku 1. polroka bolo 
ako vždy opakovanie z predchádzajúceho ročníka,  ale keď sme začali 

preberať nové učivo, pochopili sme že 8. ročník nie je ľahký. Postupom času  
tempo 8. ročníka naberalo na obrátkach. Rok plynul rýchlo a  prišiel rok 2020. 

Nikto vtedy ešte nevedel čo tento rok prinesie. Začiatok bol v škole  ako vždy.  
Učivo sa kopilo a v tom prišla pandémia- COVID 19. Školu nám nahradili 

technológie a učivo bolo čím ďalej ťažšie. S učiteľmi sme si mohli len písať, 
alebo chatovať. Postupne sme si začali zvykať na dištančné vyučovanie. Popri 
vyučovaní sme sa elektronicky stretávali s kamarátmi neskôr aj osobne, 
chodili s rodičmi do lesa. Zadávanie úloh prebiehalo  pomocou mailov 

a hodiny konferenčným hovorom. V neskoršej fáze, kedy sa uvoľňovali 
opatrenia a otvorili sa obchody, ale aj cukrárne, naša p. učiteľka nás pozvala 
na zmrzlinu. Prešlo pár týždňov a všetko sa pomaly vracalo do normálu. 
V škole stále platia hygienické opatrenia, pretože svet stále vedie boj proti 

korone. No každý sa už teší na letné prázdniny, no my ôsmaci sa tu stretneme 
opäť už ako deviataci a budeme si užívať posledné chvíle na tejto škole. Bude 
nás trochu menej, pretože školskú dochádzku ukončili naše spolužiačky – 
Annamária Bartošová a Alexandra Horváthová. Bude to ťažký rok, ale 

veríme, že to zvládneme. Tento rok bol chudobný na rôzne akcie. Každý rok 
chodíme na regionálne exkurzie, na ktorej sa vždy naučíme niečo nové 
o našom okolí. Tohto roku to bolo Kláštorisko, kde sme videli zrúcaniny 
starého kláštora. V rámci Olympijskeho rúšku sme navštívili trampolinové 

centrum.  
 

Úspechy žiakov z 8. B: 
Ján Dzurňák: Cezpoľný 

beh: 3. miesto - 3 členné 
družstvo, Bedminton - 1. 
miesto - okres, 
Bedminton - majstrovstvá 

Slovenska - 3. miesto, 
Bedminton - 2. miesto - 
kraj Dominik Dunčko:  

2. miesto  

Technická olympiáda, 

Martin Gabriel Bartko: 
2. miesto - Technická olympiáda, Bedminton - 2. miesto - kraj  Lucia 

Kozubová: 3. miesto - nemecká olympiáda - okres, Emma Murdžáková: 4. 

miesto -  Pytagoriáda, Emanuel Henzély: 6. miesto - Pytagoriáda  
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8.C 
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Ruttkayová 
 

 Žiaci: Samuel Bobko, Filip Bodnár, Boris Buček, Samuel Cvengroš, Adam 
Čambal, Nina Dzimková, Simonba Dodoková, Lucia Fabianová, Norbert 
Frankovič, Samuel Hasaj, Marián Kešelák, Natália Komárová, Daniela 
Kozlovská, Lukáš Majerčák, Adam Mistrík, Adam Murdžák, Naďa 

Neuvirthová, Matúš Vilkovský, Dominika Vresilovičová. 

A je to tu zas, koniec školského roka, do ktorého sme vstupovali s veľkým 
očakávaním.  Aj keď nám spočiatku chýbala naša stará trieda a aj triedna pani 
učiteľka, rýchlo sme si zvykli na nové skutočnosti a aj na našu novú pani 

učiteľku triednu. Naša spoločná cesta počas tohto školského roka začala 
branným cvičením na Kvašné lúky. Preskúšali sme si svoje zručnosti a 
orientáciu v prírode a obsadili sme krásne 1. miesto. V rámci regionálneho 
dňa sme sa zúčastnili vychádzky, počas ktorej sme museli prekonať̌ pre 

niektorých z nás náročnú́ cestu a hoci unavení, ale všetci šťastní, sme vyšli na 

Kláštorisko, kde nás čakali úlohy, ktoré́ sme bez problémov zvládli.  
V druhom polroku nám pribudla nová́ spolužiačka Simona Dodoková. Od 

marca sme vyskúšali nový systém učenia cez internet kvôli náhlej pandémii.  
Táto nepriaznivá situácia nás veľmi mrzela, lebo väčšina z nás sa tešila na 
okresné kolá súťaží, ktoré boli, pochopiteľne, zrušené. Aj napriek tomu sa 
môžeme pochváliť tým, že viacerí naši spolužiaci nazbierali v priebehu 

školského roka 2019/2020 pekné umiestnenia: Boris Buček: Dejepisná  
olympiáda - okresné kolo 3. miesto, Adam Mistrík: Biologická olympiáda - 
okresné kolo 2. miesto, krajské kolo 5. miesto, v súťaži družstiev v 
bedmintone - okresné kolo, 1. miesto, krajské kolo 2. miesto. Po uvoľnení 

epidemiologických opatrení sme s našou triednou pani učiteľkou absolvovali 
opekačku v Schulerlochu, ktorú́ sme si patrične užili. Už̌ sa veľmi tešíme na 
ďalší́ školský́ rok, ktorý́ bude pre nás posledným na základnej škole.
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9.A 
Triedny učiteľ: Mgr. Danica Rimská 
 

Žiaci: Akram Tamara, Dovalová Mariana, Feňarová Gabriela Celine, 
Frniaková Ema, Gracia Daniel, Gregorie Rose Caroline, Holečková Kristína, 
Holotňák Adam, Horváthová Ľubica, Hudran Štefan, Ječim Branislav, Kirňák 
Šimon, Krempaský Marko, Kvasňáková Alica, Labuda Bruno, Le Duy Kim 

Uye, Letko Erik, Novák Alex, Ondov Tomáš, Petrová Karolína, Salayová 
Sofia, Smatana Martin, Šrobárová Lenka, Švec Martin, Uhrin Tomáš, Varga 
Adam 

Tak. Sme ďalší ročník, ktorý hrdinsky prežil posledný rok školy a prebil sa 
základným vzdelaním.  A znova je na konci roka o čom rozprávať – písať. 
Vznikli sme vlastne ako „zlepenec“ dvoch tried. Ale úspešný zlepenec, to sa 

musí uznať. Na začiatku roka sme si ponaťahovali svaly v Tatrách, kde sa 
ukázala nielen každého kondička a funkčnosť školských GPS, ale 
vykryštalizovalo sa aj pár vzťahov. Keď prišla zima, pekne sme sa navliekli 

do rôznych kostýmov a išli sme striedavo povzbudzovať, hodnotiť a zabávať 
malých športovcov na Mikulášskom GymFite. Nemôžeme nespomenúť 

usilovnú a pedantnú prípravu na T9, ktorú sme absolvovali s nadšením 
a odhodlaním vydať zo seba to najlepšie, ale pochopiteľne aj so zdravou 
dávkou lenivosti. Pani učiteľky ju však príliš nepodporovali a zavaľovali nás 
prácou (s najlepšími úmyslami). Ale aj tak všetkým odľahlo, keď sa nakoniec 

monitor nekonal, vďaka koronavírusu, ktorý nás v marci všetkých poslal na 
dobrovoľné prázdniny. Teda, dá sa to považovať za prázdniny, keď sme sa 
učili? Tí, ktorí sa neučili, by isto povedali, že dá. Ale karanténa vo väčšine 
z nás odkryla technicky zdatných ľudí, ktorí si plnili povinnosti a chodili na 

videohodiny (aj keď, niektorým chýbala videokamera. Až sa človek čuduje, 
že po návrate do školy nevidí v lavici sedieť obrázok banána) Počas celého 
roka sme sa 
zapájali do 

rôznych súťaží 
a niektorí z nás 
dosiahli pekné 
úspechy na 

okresných 
kolách 
olympiád, 
napr. v geogra-

fickej, mate-
matickej, 
dejepisnej, 
chemickej, ale aj na 

iných okresných 
súťažiach. A zrazu tu 
bol jún a my sme sa 
poslednýkrát spolu 

stretli v škole na garden 
party a veru bolo nám 
aj smutno, že to všetko 
končí. Na záver triedny 

citát: „Nemôže to 
urobiť Šimon, on to vie“ 
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9.B 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Žukovská 
 

Žiaci: Antónia Gánovská, Filip Geletka, Matúš Geletka, Martin Jackovič, 
Filip Kolesár, Lenka Koščová,  Viktória Lapšanská, Frederik Christán 
Macala, Kristián Marečák, Kristián Mička, Klaudia Ondrejčíková, Radoslav 
Róth, Pavol Tomko, Juraj Volčko, Šimon Zajac, Emma Zajacová. 

V zahraničí: T.G., D.K., G.K., R.K. 

 
  
 Sme deviataci a opúšťame brány našej školy. Spomíname na všetko, 

čo sme tu prežili počas deviatich rokov. V pamäti máme nielen vyučovacie 
hodiny, ale aj rôzne aktivity s tým spojené, ako regionálna výchova, 
integrované tematické vyučovanie, lyžiarsky a plavecký výcvik, školské 
výlety, krúžky. V tomto roku sme poznávali región vo Vysokých Tatrách - na 

Štrbskom a Popradskom plese. To všetko vďaka kreativite a obetavosti našich 
učiteľov. 

My sme boli tiež aktívni. Pomáhali sme pripravovať GYMFit 
s Mikulášom pre mladších spolužiakov, triednu vianočnú besiedku, 

zúčastňovali sme sa  športových a vedomostných súťaží,  pripravovali na 
Testovanie 9 a prijímacie pohovory. 

Najúspešnejší športovci triedy boli: Antónia Gánovská a Emma 
Zajacová – 1. miesto v Okresnom kole v hádzanej a basketbale.  

Tento školský rok sa nám vryje do pamäti ako úplne odlišný od iných. 
Je to nielen tým, že končíme jednu etapu štúdia a vstupujeme do druhej, ale 
aj v tom, ako sme sa vzdelávali v druhom polroku. 

V marci sme zažili to, čo nikdy predtým. Kvôli ochoreniu Covid 19 

boli zatvorené všetky školy. Vyučovanie však pokračovalo. Pre nás všetkých, 
žiakov aj pedagógov, netradičným spôsobom. Učitelia začali využívať nové 
spôsoby vyučovania. K nim patrilo aj online vyučovanie. To bolo dôležité, 
predovšetkým pre nás deviatakov, lebo nás čakalo Testovanie 9. 

K dištančnému vzdelávaniu sme pristúpili zodpovedne a učitelia nás chválili, 
hoci sme mali občas svoje úniky, z ktorých sme sa ale rýchlo vrátili k učeniu 
späť.  

Aj keď malo domáce vzdelávanie svoje čaro, čoskoro sme zistili, že 

nám pri výklade chýba osobný kontakt s našimi učiteľmi. Ten je jednoducho 
nenahraditeľný. 

Správa, že sa Testovanie 9 a prijímacie pohovory rušia, nás napriek 
dlhodobej príprave na ne, veľmi potešili. Nevýhodou bolo, že sme nemali 

možnosť, overiť si počas Monitoru svoje vedomosti a potvrdiť si tak  
úspešnosť. 

Posledný týždeň v školskom roku sme mali opäť možnosť zasadnúť 
do školských lavíc a stráviť spolu pár posledných dní.  

 V závere naša vďaka patrí učiteľom, pod ich vedením sme získali 
cenné vedomosti v rôznych oblastiach štúdia a spoznali životné hodnoty.
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Zo života školského klubu 
Úlohou školského klubu je podporovať mnohostranný rozvoj 

osobnosti dieťaťa. Tento rozvoj realizujeme prostredníctvom zaujímavých 

aktivít, ktoré tvorivo reagujú na potreby detí. 
            Činnosť školského klubu detí v našej škole dosahuje dobré výsledky, 
zvyšuje sa počet detí navštevujúcich školský klub a svedčí to aj o spokojnosti 
rodičov a ich následnej spolupráci s vychovávateľkami. Organizujeme veľké 

spoločné akcie, o ktoré majú deti záujem a rady sa ich zúčastňujú. 
V septembri prejavilo záujem o školský klub 260 detí, ktoré boli 

rozdelené do deviatich oddelení s priemerným počtom 29 detí. 
Na zlepšenie našej činnosti bolo pre potreby školského klubu zakúpených 30 

kusov detských kolobežiek, nové gymnastické náradie. Ako jedna z mála 
základných škôl máme zábavno-pohybové zariadenie Fun Tronic. 
Využívame priestory veľkej zborovne ako herňu pre deti, stolnotenisové stoly 
na 1. poschodí, telocvičňu v popoludňajších hodinách. Na školskom dvore 

pribudol odkladací priestor, kde si deti môžu odložiť svoje aktovky počas 
rekreačnej činnosti. Na skvalitnenie pobytu detí v školskom klube sa toho 
urobilo naozaj veľa. Mali sme to dobre rozbehnuté, no prišiel marec a školský 
dvor stíchol. Kvôli šíriacemu sa ochoreniu COVID 19 bola prerušená aj 

činnosť školského klubu. Akcie, ktoré sme nestihli zrealizovať, presunieme 
do nového školského roka. 

Je našou snahou urobiť výchovnú činnosť pre deti zábavnou, 
zaujímavou s prihliadnutím na potreby detí. Dôraz kladieme na vytváranie 

priateľskej atmosféry v oddeleniach.  
Aj naďalej chceme pokračovať v plnení úloh Výchovného programu 

a spríjemňovať  deťom pobyt v školskom klube. 
 

Najvýznamnejšie akcie ŠKD 

Jesenné čarovanie (september) 

Zdravé zuby – pekný úsmev, beseda so zubnou hygieničkou (október) 
Vystúpenie tanečnej skupiny Black Ladies (november) 

Návšteva Spišského divadla - Palculienka (december) 
Sedliacka veselica (január) 
Orient akadémia, cvičenie pre deti (február) 
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Zoznam záujmových útvarov 
 

Anglické reálie   Kamarát Jabĺčka 3 

Angličtina hrou   Kamarátka angličtina 

Basketbal    Letom svetom 

Biblický krúžok 1   Literárnodramatický 

Biblický krúžok 1   Malý gymnasta 

Časopis OKO – grafická úprava Modelársky 

Časopis OKO – tvorivé písanie Pohybové hry 

Čísla a svet    SLOV - MAT 

Čitáreň     Stolný tenis 

Čitateľský červík   Šachový 

Detská atletika   Šikovné včielky 

EKO krúžok    Športové všeličo 

Fenomény sveta   Športové hry 

Gymnastika 1    Športový mixáčik 

Gymnastika 2    Tenisový 

Hravá informatika   Z každého rožku trošku 

Internet a lego    Zippyho kamaráti 1 

Kamarát Edo 1   Zippyho kamaráti 2 

Kamarát Edo 2   Zippyho kamaráti 3 

Kamarát Edo 3   Zippyho kamaráti 4 

Kamarát Edo 4 

Kamarát Jabĺčka 1 

Kamarát Jabĺčka 2 

 
V Centre voľného času ADAM na našej škole aj tento rok pracovalo 
niekoľko krúžkov: Bedmintonový a  Olympijský klub. 
 

 

Prehľad výsledkov súťaží 

a olympiád  našich žiakov 
 

Celoslovenské kolo 
Súťaž Priezvisko a meno Umiestnenie 

Olympiáda z geografie Ječim Branislav 20. miesto 

Výtvarná súťaž 
Maskot EYOF 

Helcmanovská Tatiana čestné uznanie 

 

Krajské kolo 
Súťaž Priezvisko a meno Umiestnenie 

Cezpoľný beh 
Koršalová Zoja,         
da Cruz Sofia Carlota, 
Nováková Lenka 

3. miesto 

Bedminton 

Bartko Gabriel Martin 

Dzurňák Ján 
Mistrík Adam 

2. miesto 

Bedminton 
Hadušovská Simona 
Hadušovská Vanda 
Štepitová Nela 

4. miesto 

Olympiáda z biológie Mistrík Adam 5. miesto 
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Okresné kolo 
Súťaž Priezvisko a meno Umiestnenie 

Cezpoľný beh 
Koršalová Zoja, 
da Cruz Sofia Carlota, 
Nováková Lenka 

1. miesto 

Cezpoľný beh Koršalová Zoja 2. miesto 

Florbal 

Čambal Adam, Hasaj 
Samuel, Holotňák 
Adam, Ječim 

Branislav, Kolesár 
Filip, Labuda Bruno, 
Murdžák Adam, 
Pollák Daniel, 

Smorada Martin, Širila 
Šimon, Tomko Pavol, 
Varga Adam 

2. miesto 

Bedminton 
Bartko Gabriel Martin 
Dzurňák Ján 

Mistrík Adam 

1. miesto 

Bedminton 

Hadušovská Simona 

Hadušovská Vanda 
Štepitová Nela 

1. miesto 

Zjazdové lyžovanie Hasaj Samuel 1. miesto 

Zjazdové lyžovanie Hasajová Terézia 3. miesto 

Technická olympiáda 
Dunčko Dominik, 
Bartko Gabriel Martin 

2. miesto 

Olympiáda 
z nemeckého jazyka 

Kozubová Lucia 3. miesto 

Šaliansky Maťko Holečková Ella 1. miesto 

Matematická 
olympiáda 

Ječim Branislav 1. miesto 

 Vresilovič Matúš 1. miesto 

 Klein Adam 3. miesto 
 Magnuševský Juraj 3. miesto 

 

Basketbal 

Da Cruz Sofia Carlota, 
Dovalová Mariana, 
Feňarová Gabriela C., 
Gánovska Antónia, 

Hasajová Tamara, 
Hasajová Tereza, 
Holečková Kristína, 
Horváthová Lea, 

Mrovčáková 
Alexandra, Nováková 
Lenka, Šlenkerová 
Sofia, Zajacová Emma 

1. miesto 

Basketbal 

Bartko Martin, 

Čambala Adam, Delej 
Matúš, Geletka Oliver, 
Gracia Daniel, Hasaj 
Samuel, Kirňák Jakub, 

Labuda Bruno, 
Sloboda Adrián, 
Smatana Martin, 
Širilla Šimon 

3. miesto 

Hádzaná dievčatá 

da Cruz Sofia Carlota, 
Dovalová Marianna, 

Feňarová Gabriela, 
Gánovská Antónia, 
Hasajová Tamara, 
Hasajová Terézia, 

Holečková Kristína, 
Horváthová Lea, 
Koršalová Zoja, 
Šlenkerová Sofia, 

Zajacová Emma 

1. miesto 

Olympiáda z geografie Ječim Branislav 1. miesto 
 Klein Adam 3. miesto 

 Magnuševský Juraj 3. miesto 
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Olympiáda z biológie Kirňák Šimon 1. miesto 

 Mistrík Adam 2. miesto 
Olympiáda z dejepisu Nováková Lenka 1. miesto 

 Malejčík Marek 2. miesto 

 Buček Boris 3. miesto 

 Frniaková Ema 3. miesto 

 Sliva Patrik 3. miesto 

Výtvarná súťaž 
Vesmír očami detí 

Lesňáková Sára 2. miesto 

Výtvarná súťaž 
Detstvo bez násilia 

Horváth Ján 2. miesto 

 Karabel Maroš 2. miesto 

 
Ďalšie súťaže: 

- MŠO: futbal 3. miesto družstvo chlapcov. 

- beh obcou Smižany: 1. miesto: Košalko, 2. miesto: Staňová,3. miesto: 
Kleinová. 

- MŠO plávanie: 3. miesto: družstvo, 1. miesto: Drabová, 2. miesto: 
Pavlíková.  

- Ferčekovská desiatka: 1. miesto: Demečková, Košalko, Vikartovská, 

Bobák, 2. miesto: Chromčová, Pešta, 3. miesto: Romaňáková, 
Revajová, Drábová, Bartoš, Hasajová. 

- iBOBOR- 100% - D.Rímsky-3.A, E. Dam-3.A , K.Turčánová-3.A, A. 
Ostapuk-3.C, D.Sliva-4.A, S. Husár-5.B, O. Novák-7.A, A. 
Kvasňáková-9.A 

- mestská literárna súťaž „100 slov o SNV“- 1.m: Koršalová, 3.m: A. 
Krempaský. 

- lineárna šifrovacia hra Košická šifrovačka – družstvo 9.A 2.miesto. 

- celoslovenská súťaž „Hovorme o jedle“ – strieborné pásmo (Zdravá 
škola+ ŠJ). 

- celoslovenské kolo MATEMATICKÝ KLOKANKO – zúčastnilo sa 
98 súťažiacich z 1. a 2.stupňa.  1.stupen: 100% malo 20 žiakov.  

 

 
 
 

Projekty školy 
Škola bola v školskom roku 2019/2020 zapojená do dlhodobých projektov. 
 
Zdravá škola  Kamarát Edo  Zelená škola 
Ovocie do škôl Recyklohry  IT akadémia 

Amavet klub č. 949 Detský čin roka OKO – školský časopis 
Hovorme o jedle Olympijská výchova Detská atletika 
Deň jazykov  Erasmus +  Vzdelávanie bez hraníc 
Zdravý chrbátik Kamaráti Jabĺčka Prevencia drogových závislostí 

Zippyho kamaráti 
 

Povinnou súčasťou Štátneho a školského vzdelávacie programu sú 
prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Spravidla každý 

mesiac, až do prerušenia vyučovania, sme uskutočňovali „Prierezové dni“ 
pod vedením inej predmetovej komisie. Pre žiakov to bolo oživenie bežného 
vyučovania a súčasne i upozornenie na dôležité problémy a javy, pričom sme 
využívali aktivizujúce, interaktívne učebné metódy.  

Tieto prierezové dni sa uskutočnili: Dopravná výchova; Deň regionálnej 

výchovy; Deň finančnej gramotnosti.  
Deň Zeme  sme uskutočnili, podľa možností tej doby, elektronicky. 

A to formou PL, omaľovaniek, fotografií, videí, filmov, výtvarných prác, 

projektov, prechádzok žiakov s rodičmi v prírode, čistení prírody spolu  
s rodičmi, triedením odpadu... Žiaci nám zdokumentova li uskutočnené 
aktivity fotograficky a zaslali jednotlivým vyučujúcim. Nepodarilo sa nám 
uskutočniť všetky naplánované dni z dôvodu prerušenia vyučovania – 

COVID 19. 
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Aktivity školy 
 Kultúra je neodmysliteľnou súčasťou školy. Počas školského roka 
sme prispievali k rozvoju kultivovaného správania sa našich žiakov 

návštevami rôznych kultúrnych podujatí organizovaných kultúrnymi 
inštitúciami v meste. Priebežne sme navštevovali predstavenia v Spišskom 
divadle, v kine, absolvovali sme aj rôzne výchovné koncerty, výstavy, besedy 
s odborníkmi,  akcie podľa ponuky Spišského múzea, Galérie umelcov Spiša, 

Matice slovenskej a. i. 
  

Naši žiaci pod vedením učiteľov pripravovali  kultúrne programy, napr.: 
 vystúpenie pre obyvateľov Domu dôchodcov, 

 vianočné pásmo – Betlehem, 
 Mikulášske, Vianočné posedenie  s krátkym programom pre rodičov, 
 krátke divadelné predstavenie na konci školského roka, 
 imatrikuláciu pre žiakov 1. ročníka, 

 rozlúčkové posedenia pre žiakov 4. a 9. ročníka, 
 pekné darčeky a krátky program pre deti  z MŠ,  
 burza s vlastnoručne zhotovenými darčekmi pri príležitosti Vianoc, 
 Deň knižníc. 

 
Inštitúcie  a organizácie sú neodmysliteľnou súčasťou našej školy pre 

spoluprácu a prehlbovanie výchovných činiteľov. 
Pomoc pri riešení konkrétnych problémov žiakov v učení, správaní, voľbe 

povolania či pri optimalizácii výchovno – vzdelávacieho procesu nám 
poskytovala CPPPaP, ako aj testovanie detí do IND tried či žiakov s 
poruchami učenia a správania, ktorých neustále pribúda. 

PEER aktivisti spolupracovali s mnohými spoločenskými organizáciami, 

štátnymi inštitúciami: Úrad verejného zdravotníctva, Mestská polícia, 

Policajný zbor SR, Spišská knižnica, ZOO, Správa NP Slovenský raj, 
firma Brantner NOVA, Múzeum Spiša, Spišská galéria. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým za ich ochotu, radu  

a podporu a tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti.  

 

 

Rozlúčka s milou školou 

„Kožuškou“ 
Posledné zvonenie, posledný spoločný čas. 

Smutné je dnes lúčenie, akosi pusto ostáva v nás. 
Veselé spomienky v srdci vždy ostanú 

na triedu, na školu, na pani učiteľku obľúbenú. 
Hoci nás osud zavedie vďiaľ, 

pocit, čo roky na duši hrial, 
že som tu doma a som tu rád, 

ozve sa vo mne vo chvíľach strát. 
 

Vážený pán riaditeľ, milé pani učiteľky, milí páni učitelia, milí spolužiaci! 
 Ako malí šesťroční prváčikovia sme nesmelo, so strachom v očiach 
a s veľkými očakávaniami stláčali prvýkrát kľučku dverí našej školy. Netušili 
sme, čo nás v nej čaká, no našťastie sa nás hneď ujala naša milá triedna pani 

učiteľka, ktorá sa stala na dlhý čas našou druhou mamou. V prvej triede nás 
naučila písať a zasvätila nás do tajov čítania i počítania.  
 V ďalších ročníkoch sa na nás zo všetkých strán valilo neskutočné 
množstvo informácií – násobilka, vybrané slová a odborné predmety na 

druhom stupni. Nebolo vždy jednoduché zvládnuť všetko na jednotku, no my 
sme sa nikdy nevzdávali a poctivo sme sa snažili pripravovať na každý 
vyučovací predmet. Mnohí z nás vyvíjali enormnú snahu pracovať tak, aby 
nesklamali svojich pedagógov, rodičov a koniec-koncov najmä sami seba.  

 V ťažkých študentských časoch sme to nevzdali najmä vďaka vám, 
milí učitelia. Vy ste v nás neprestávali veriť ani vtedy, keď sme si my sami 
už veľmi neverili, ukázali ste nám správny smer, ktorým sa máme uberať, aby 
sme nezišli z cesty poznania, ľudskosti, priateľstva či ochoty pomáhať 

nezištne.  
 Milí učitelia, dali ste nám krídla a my túžime lietať. Nastal čas zúročiť 
získané vedomosti a vykročiť v ústrety pekným i tým náročnejším životným 
skúškam. Teraz sa naše cesty rozídu, každý pôjde svojím vlastným 

vysnívaným chodníčkom, ocitne sa v novom prostredí, nájde si nových 
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priateľov i nové záujmy. Ale na obdobie základnej školy nikdy nezabudneme, 
pretože to bola prvá a najdôležitejšia etapa nášho detstva.  

Dúfam však, že sa o pár rokov všetci znova stretneme a pri kávičke či 
šálke čaju pospomíname na najkrajšie študentské časy strávené na našej 
Kožuške.  
 Ďakujem aj vám, milí spolužiaci, že som mala možnosť denno-denne 

spoznávať takých úžasných mladých ľudí, zažiť s vami nazabudnuteľné 
exkurzie či výlety a zdieľať vzájomne svoje radosti, trápenia i prvé lásky.  

Ďakujeme Ti, zelená škola, že sme mohli vyrastať v tvojom náručí 
a naučiť sa všetko potrebné pre život.  

Ďakujem za pozornosť a prajem všetkým príjemné letné prázdniny. Užite si 
ich hlavne v zdraví, aby ste plní novej energie zasadli do školských lavíc 
znova v septembri. 
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