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Milí čitatelia Školáčika, 

 

     prinášame vám druhé číslo nášho štvrťročníka. Vianočné aj polročné prázdniny 
sme si užili dosýta. Mnohí z nás hodnotili, čo nám dal či vzal kalendárny rok 2017, 
ale aj prvý polrok. Neboli ste všetci spokojní? Nezúfajte, veď máte pred sebou ešte 
druhý polrok . Na zlepšenie stačí pevná vôľa a chuť prekonávať prekážky. Dúfame, 
že neúspech vás vyburcuje a vaša snaha bude korunovaná na konci školského roka 
úspechom. A to vám prajeme.  
     Za tri mesiace sa v našej škole udiali novinky. Všimli ste si, že žiaci v pavilóne B 
a D dostali nové skrinky na prezuvky, že v hlavnom pavilóne školy pribudla galéria 
najlepších žiakov školy, ktorí nám môžu byť vzorom v učení, v správaní, v dosahova-
ní výborných výsledkov v predmetových súťažiach? Keďže sa často pýtate aj na škol-
ské systémy v zahraničí, Ján Bruzik z VIII.C využil návštevu spolužiaka Benjamina 
Mikuláša Škreka, ktorý pred vianočnými prázdninami zavítal do svojej triedy, aby 
porozprával spolužiakom, ako sa mu žije a študuje v kanadskom meste Cronwell, kde 
sa okrem školských povinností venuje hokeju. Prinášame aj fotoreportáž z vydareného 
lyžiarskeho kurzu siedmakov v Ždiari. 
     Keďže postupové kolá predmetových súťaží sú v plnom prúde, uverejnili sme mená 
spolužiakov, ktorí vzorne reprezentovali našu školu. A nebolo ich málo. 
     Ďakujeme za vaše literárne a výtvarné príspevky, ktorými nás zahŕňate. Radi ich 
uverejníme ako inšpiráciu pre ostatných spolužiakov. A aká by bola škola bez humo-
ru? Nezabudli sme ani na vaše vtipné odpovede a výroky, ktoré na hodinách dejepisu 
zaznamenala pani učiteľka Tokárová. 
 
 
 
 Pohodu pri čítaní vám želá redakčná rada. 
 
 
 
 



                                 Ján Bruzik: redaktor školského časopisu                                                             

                             Benjamin Mikuláš Škrek: žiak VIII.C, študent                      

JB: Odkedy študuješ v Kanade?                                                                               
BMŠ: Od školského roka 2017/2018 mám osobitný spôsob školskej dochádzky.            
V júni 2018 budem robiť v našej škole komisionálne skúšky zo slovenského jazyka 
a literatúry aj z dejepisu.  

JB: Ako si sa dozvedel o možnosti študovať v tejto hokejovej akadémii?                                                                       
BMŠ: Informácie mi poskytla Andrea Kollová, bývalá žiačka našej školy, ktorá si 
pobyt v Kanade pochvaľovala aj po študijnej, aj po hokejovej stránke. 

JB: Ktoré vyučovacie predmety máš v rozvrhu hodín?                                                                                                
BMŠ: Anglický jazyk, matematiku, chémiu, výtvarnú výchovu. 

JB: Akým spôsobom sú žiaci hodnotení?                                                                       
BMŠ: Vedomosti a výsledky našej práce učitelia nehodnotia známkami, ale v per-
centách. Je to podľa mňa menej stresujúce, rýchlo som si na to zvykol. 

JB: Nosia študenti vo vašej škole uniformy?                                                                    
BMŠ: Áno, máme školské uniformy. 

JB: Aký je život v študentskom internáte?                                                                                
BMŠ: Bývam s dvomi kamarátmi, máme školský poriadok aj internátny režim, kto-
rý musíme dodržiavať. Denný režim pozostáva z dvojfázového tréningu na ľade, z 
vyučovania, z domácej prípravy do školy, z oddychu. Ak máme s niečím problém, 
môžeme sa obrátiť na správkyňu internátu, vždy nám poradí a pomôže. Internát je 
spojený s budovou školy, takže sa nemusím prezúvať ako v našej škole. Súčasťou 
školy sú aj dve tréningové haly. 

JB: Je niečo, na čo si si v cudzine ťažšie zvykal?                                                                                 
BMŠ: Samozrejme, že mi chýba rodina, slovenskí kamaráti a tunajšie jedlo mi veľ-
mi nechutí. V našej školskej jedálni sa varí lepšie. 

JB: Určite máš veľa nových kamarátov. Z ktorých štátov pochádzajú?                      
BMŠ: Áno, našiel som si nových kamarátov.V našej škole sú študenti z USA, z Eu-
rópy, z Kanady, z Japonska. Zo slovanských národov by som spomenul Čechov, 
Češky, Poliakov, Rusov... Je to pestré medzinárodné zloženie. 

JB: Aké skúsenosti si pobytom v zahraničí získal?                                                                                                                               
BMŠ: Som samostatnejší, učím sa improvizovať, spolieham sa sám na seba. 

JB: Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov v škole i v hokeji.                                                
BMŠ: Ďakujem a pozdravujem čitateľov Školáčika. 



 

 

... sa v našej škole konala 04.-07.12.2017. 

     Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a pedagógom, ktorí podporili 
charitatívnu zbierku určenú na pomoc deťom, ktoré čelia chudobe, hladu 
a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy 
(Ukrajina, Jemen či Sudán). Dobrovoľníčky UNICEF-u, Michaela Jaria-
beková, Mariana Chomová zo VII.C a Radka Boňková, Soňa Kuľbagová 
z IX.C triedy vyzbierali 126.- €, ktoré sme vložili  08.12.2017 na účet 
UNICEF-u vo VÚB. Výsledok zbierky na Slovensku je 24 140,67.- €.                                                                                                     

.                                   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA - 04.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

... šikovné ruky žiakov, učiteľov - PaedDr. J. Bajtošovej, Mgr.,Ing. D. Bérešovej, 
Mgr. M. Hlávkovej, Mgr. M. Moskaľovej,  Bc. J. Kováčovej,  rodičov a starých 
rodičov vytvorili pekné vianočné dekorácie ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikuláš v škole 

     Každoročne prichádza 6. decembra všetky 
deti potešiť vzácna návšteva - svätý Mikuláš. 
Málokto vie, že pôvod tohto dobrodinca, ktorý 
nevynechal ani deti v našej škole,  nie je  na 
ďalekom severe, ale priamo v Malej Ázii, v 
dnešnom Turecku. 

     Práve tu pôsobil v prvej polovici štvrtého 
storočia biskup menom Mikuláš. O jeho živote 
a činoch je známych málo faktov a dôkazov. 
Historické zdroje prezrádzajú, že bol nielen 
temperamentnou osobnosťou, ale aj veľkým 
diplomatom, ktorý neraz uprednostnil milosť 
pred tvrdým zákonom a pomohol tak mnohým 
ľuďom v núdzi. A tak je celkom prirodzené, že 
práve svätý Mikuláš je jednou z najobľúbenej-
ších postáv, a to nielen vo svete kresťanstva. 

 

     Mikuláš sa narodil medzi rokmi 
270 a 286 v Patare – dnešných ruinách 
pri mieste Kalkan v Turecku. Bol 
synom majetných rodičov, ktorých 
dedičstvo neskôr rozdal chudobným. 
Keď mal 19 rokov, tak ho jeho strýko, 
vtedajší biskup z Myry (dnes mesto 
Demre na juhu Turecka), vysvätil za 
kňaza a vymenoval za predstaveného 
kláštora Siónu. Krátko po jeho smrti 
sa Mikuláš vydal na púť do dnešného 
Izraela. Po návrate ho vyhlásili za 
svätého a stal sa nástupcom svojho 
strýka v Myre. Bol povestným svojou 
dobročinnosťou, ktorá ešte viac 
vzrástla, keď sa v Myre stal biskupom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O živote svätého Mikuláša koluje mnoho legiend. Najznámejšia z nich 
z neho spravila svätého patróna detí známeho po celom svete. Prispel k to-
mu príbeh o mužovi, ktorý vyšiel na mizinu a rozhodol sa, že zo svojich 3 
dcér urobí neviestky, lebo im kvôli chýbajúcemu venu nemohol nájsť žení-
cha. Mikuláš, ktorý zdedil bohatstvo po svojich rodičoch, tajne vhodil hrud-
ky zlata cez komín, okná ich domu a zmenil tak osud dievčat, ktoré sa moh-
li napokon šťastne vydať. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    



     Ďalšia povesť hovorí o príbehu troch námorníkov, ktorí sa dostali do oh-
rozenia života na rozbúrenom mori pri tureckom pobreží. Po úpenlivých 
prosbách adresovaných svätému Mikulášovi sa im zjavil mocný muž, ktorý 
sa chopil kormidla, premohol víchricu a opäť zmizol. Až v kostole v Myre 
námorníci spoznali svojho záchrancu v obraze svätého Mikuláša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Jedna z najstarších legiend o svätom Mikulášovi hovorí o záchrane troch 
rímskych vojvodcov. Títo traja bojovníci sa v Myre stali svedkami udalosti, 
pri ktorej Mikuláš zachránil nevinných pred popravou tým, že vytrhol kato-
vi meč z rúk. V čase, keď sa títo traja vojvodcovia sami stali obeťami veľ-
kej intrigy, čakajúc na smrť, volali Mikuláša o pomoc. Ten sa zjavil ich ci-
sárovi a hrozil mu, že ak sa ich poprava uskutoční, bude to mať neblahé 
následky. Podľa legendy vojvodcov pustili na slobodu. 

     6. december, deň úmrtia svätého Mikuláša, bol vyhlásený za sviatok. 
Presný dátum jeho skonu nie je známy. Podľa historických zdrojov umrel 
niekedy medzi rokmi 345 a 351 v Myre. Keďže Mikuláša už niekoľko sto-
ročí považujú za patróna detí, je tento cirkevný sviatok výnimočný najmä 
pre mladých ľudí. Mikuláš je známy aj ako patrón požiarnikov, cestovate-
ľov, hospodárov, obchodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov a mnohých 
ďalších. 



     Na Slovensku je už tradíciou, že Mikuláša pri obdarúvaní detí 6. decem-
bra sprevádza aj čert. Tento zvyk sa rozšíril aj do ďalších krajín. Rozdiel je 
aj v mene, ktoré má tento dobrodinec: Santa Claus (Amerika), Sinterklaas 
(Holandsko), Father Christmas (Anglicko), Noel Baba (Turecko), Saint 
Nicolas (Francúzsko), Pai Natal (Portugalsko), atď. Jedno však majú 
spoločné: svätého Mikuláša, dobrodinca z Myry a darčeky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme, Mikuláš, 
za tie krásne chvíle, 
za darčeky od teba, 

za úsmevy milé. 
Stretneme sa o rok zas, 

príď, Mikuláš, medzi nás. 

 

 

 

 



 

 

                                                    

Dať svet do poriadku 
                                                    

      Malý chlapec prišiel k otcovi a chcel sa s ním hrať. Otec nemal 
na chlapca čas a ani chuť na hranie. Rozmýšľal preto, čím by 
chlapca mohol zamestnať. V jednom časopise našiel komplikovaný 
a podrobný obrázok zeme. 

     Tento obrázok vytrhol a roztrhal ho na malé kúsky. Tie kúsky 
dal chlapcovi, aby obrázok znova poskladal. Myslel si, že mu to 
bude trvať riadne dlho.  
     Chlapec si sadol do kúta a začal skladať puzzle. Po niekoľ-
kých minútach prišiel k otcovi a ukázal mu poskladaný obrázok. 
Otec tomu nemohol uveriť a opýtal sa chlapca, ako to dokázal.  
     „Ach, na druhej strane bol obrázok človeka. Ten som správne 
poskladal. A keď bol v poriadku človek, tak bol v poriadku aj 
svet.“ 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

   

   V tomto školskom roku sa do školského kola 39. ročníka Pytagoriády 
zapojili žiaci 3. až 8. ročníka. Úspešní riešitelia v jednotlivých ročníkoch: 

 

5. ročník 

1. Branko Drančák, V.C  

2. Tomáš Gallér, V.C  

3. Juraj Kartik, V.B  

4. Richard Kelbel, V.B 

5. Rastislav Vystavěl, V.A  

6. ročník 

1. Alexandra Ujheľská, VI.A  

7. ročník 

1. Sasák Denis, VII.B  

2. Martin Vaňuš, VII.B   

  

Mgr. Michaela Moskaľová 



28. ROČNÍK                                          

OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 

školské kolo - 04.12.2017 

 

                                     Maximálny počet bodov: 70 

Úspešní riešitelia získali minimálne 52,5 b. (75%). 

 

kategória 1A  (VI. a VII. ro čník)  

1. Juhás, Šimon                  VII. C           57 b. 
2. Bérešová, Vivien            VII. A          53 b. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

kategória 1B (VIII. a IX. ro čník)  

1. Kaňuk, Filip                    VIII. B         62,5 b. 
2. Stropkovič, Tomáš          VIII. A         60 b. 
3. Orság, Erik                       IX. C           58 b. 
4. Rovňáková, Barbora        IX. C           57,5 b. 
5. Oravec, Samuel                IX. C           55,5 b. 
6. Kurilla, Jakub                   IX. B           54,5 b. 
7. Navarová, Laura              VIII. C         54 b. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Do okresného kola postúpili súťažiaci,                                            
ktorí sa umiestnili v školskom kole na 1. mieste.  

 

16.01.2018  sa v okresnom kole súťaže Šimon Juhás zo VII.C umies-
tnil na 6.-8. mieste, FilipKa ňuk z VIII.B  na 11. mieste. 

 

Mgr. Alexandra Zemianska 



  PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU,                                             

PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO 

súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov - školské kolo 12.12.2017 

1. miesto porota neudelila                                                                 
2. miesto -  Martina Kaľavská, VI.A                                                                                                                           

3. miesto - Zuzana Dodoková, VI.A, Ema Osvaldová, V.A 

 

 

ŠALIANSKY MAŤKO                                       

JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO 

školské kolo 13.12.2017 - výsledky  

2.-3. ročník 

1. miesto porota neudelila                                                                   
2. miesto - Sebastián Lacko, II.A, Patrik Cienky, III.B                                                                                        

3. miesto - Lucia Kuľašová, II.B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.-5. ročník 

1. miesto porota neudelila                                                                                                                             
2. miesto - Ema Hurajtová, IV.B                                             

3. miesto - Nikolas Drus, Ivan Tresa, V.A  

 

 

 

 

 

 

 

6.-7. ročník 

1. miesto - Zuzana Dodoková, VI.A                                                                            
2. miesto - Michal Liščinský, VI.C                                                                                                                           

3. miesto - Tomáš Fabián, VI.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do okresného kola postúpila Zuzana Dodoková zo VI.A . 

Mgr. Alexander Sasarák 



VÝSLEDKY GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 
 
 

15.12. 2017 - školské kolo 
 

 
5. ročník 
1. Giba, Maroš, V.B 
2. Drančák, Branko, V.C 
3. Osvaldová, Ema, V.A 
4. Cieniková, Viktória, V.A 
5. Kartik, Juraj, V.B 
 
 
6.-7. ročník 
1. Valenčíková, Ema, VII.A 
2. Hudec, Jakub, VII.C  
3. Kolcun, Daniel , VI.A 
4. Olejár, Peter, VII.A      
5. Kaľavská, Martina, VI.A 
6. Liščinský, Michal, VI.C  
 
 
8.-9. ročník 
1. Kurilla, Jakub, IX.B 
2. Mižík, Max, VIII.B   
3. Hudáková, Nina, VIII.B 
4. Jurčák, Patrik, VIII.B 
5. Mesarčík, Tomáš,  IX.B 

 
 
Prví traja úspešní riešitelia z každej kategórie postúpili do okresného 
kola, ktoré sa konalo 06.02.2018. Jakub Kurilla z IX.B  sa umiestnil 
na 4. mieste. 
 

 
Mgr. Jozef Lukáč   



 
 
 
 

 
 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
 

18.12.2017 - výsledky školského kola 
 

 

Meno                      
a priezvisko 

Trieda Body  
učivo 

Body 
región 

Body 
spolu 

Postup do 
OK  

 6. ročník          

Šimon Janke VI. C  61 3 64 OK - 11. m. 

Ľubomír Očkaik  VI. C  57 6 63 OK  

Matej Bracho VI. A  53 5 58 -- 

Michal Liščinský VI. C 50 3 53 -- 

Tomáš Fabián VI. A  42 3 45 -- 

Martina Kaľavská VI. A  41 3 44 -- 

 7. ročník      

Filip Janočko VII. C  74 7 81 OK  

Ema Valenčíková VII. A  63 5 68 OK - 10. m. 

Leo Eperješi VII. C 52 6 58 -- 

Jakub Hudec VII. C 44 7 51 -- 

Samuel Galický VII. C 39 5 44 -- 

Denis Sasák VII. B  37 3 40 -- 



 8. ročník      

Oliver Orosz VIII. B  80 7 87 OK - 6.-7. m. 

Max Mižík  VIII. B  73 5 78 OK  

Gabriel Kunder VIII. A  70 7 77 -- 

Laura Navarová VIII. C  71 5 76 -- 

Richard Braso VIII. A  63 7 70 -- 

Lukáš Pavelek VIII. A  60 5 65 -- 

Timon Jadrníček VIII. C  50 3 53 -- 

 9. ročník      

Tomáš Mesarčík IX. B  79 6 85 OK-10.-11.m. 

Jakub Kurilla  IX. B  78 5 83 OK - 2. m. 

Radka Boňková IX. C 73 4 77 -- 

Richard Varga IX. B 65 5 70 -- 

  
 

Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov zo 6.-9. ročníka. 

 

Do okresného kola 15.02.2018 postúpili prví dvaja úspešní žiaci          
z každého ročníka. 

 

Jakub Kurilla z IX.B sa umiestnil na 2. mieste a prebojoval sa do  
krajského kola. 

 

Mgr. Valéria Tokárová 



ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA                                         

MINIHÁDZANÁ MLADŠÍCH ŽIAKOV 

     16.01.2018 v 2. kole ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY v minihá-
dzanej mladších žiakov našu školu vzorne reprezentovali Viktória 
Cieniková z V.A, Igor Bolčák, Maroš Giba, Alexandra Šilerová, Ta-
tiana Štefanisková, Vladimír Vargovič z V.B.                                                                                     

Vybojovali si 1. miesto.Trénerom družstva bol Ing. Marián Maguška. 

 

                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... úspech svojich žiakov prežívali s hrdosťou aj triedne pani 
učiteľky, PaedDr. Jana Bajtošová a Mgr. Michaela Moskaľová ... 

  

Ing. Marián Maguška 

 

 

 

 

 



 

U12 STRIEBORNÍ NA MEDZINÁRODNOM TURNAJI 

    

  V dňoch 26. a 27. decembra sa naši žiaci kategórie U12 (ročník narodenia 2006          
a mladší) zúčastnili medzinárodného hokejového turnaja za účasti rovesníkov HC 
Olomouc, HC Ružinov, Hamíkova a usporiadajúcej Dukly Trenčín. Hoci výsledky  
v tejto kategórii nie sú dôležité, naši si počínali vskutku vynikajúco: so všetkými 
súpermi odohrali vyrovnanú partiu a skončili na 2. mieste, k čomu im aj touto ces-
tou blahoželáme! 

 

Tréner družstva HC Košice U12 Juraj Faith: „Pre nás to bola vítaná konfrontá-
cia, keďže naša východná skupina tejto kategórie prináša najmenej kvalitných a vy-
rovnaných súperov zo všetkých skupín. S prvým mužstvom západnej skupiny Duklou, 
víťazom neoficiálnych majstrovstiev Čiech Olomoucom a výbermi hráčov pod hla-
vičkou Hamikova a Ružinova sme získali cenné skúsenosti. Bodaj by takýchto zápa-
sov chlapci absolvovali čo najviac, pretože len takéto zápasy nás posúvajú dopredu. 
Som s našimi výkonmi nadmieru spokojný, mrzí ma len prehra s Olomoucom, keďže 
po dvoch  tretinách sme viedli 5:3. Patrí to však ku škole života, ktorou mladí hoke-
jisti musia prejsť.“ 

 

Výsledky malých Oceliarov: 
HC Košice – Dukla Trenčín 6:2 
HC Košice – HC Olomouc 5:7 
HC Košice – Hamikova 2:4 
HC Košice – HC Ružinov 11:0 

 

Najlepší útočník turnaja:  Theo Kiss 
Najlepší strelec a najproduktívnejší hráč HC Košice: Tobias Faith (5+6) 

 

Reprezentovali nás:  
Kristián Krafčik, Sebastián Bodnár, Adam Beluško, Sebastián Mitro, Šimon Janke, 
Marek Laciak, Branislav Barger, Marek Oravec, Adrián Jacko, Tobias Faith, Theo 
Kiss, Michal Liščinský, Markus Saxa, Róbert Horňák, Dominik Pinďár, Alexander 
Duhoň, Martin Kuzár, Peter Novák, Filip Majoroš, Matúš Hudák a Ľubomír Očkaik. 

 



 

Tréner:  Juraj Faith, vedúci mužstva: Ľuboš Liščinský 
 

zdroj:  
https://www.hckosice.sk/novinky/oceliari-u12-strieborni-na-medzinarodnom-turnaji  

 
 

 
Z úspechu svojich žiakov sa tešila                                                                   

aj triedna učiteľka VI.C triedy, Mgr. Petronela Kajlová. 
  

 
 

 
 

 
 

 

 



U13 ZLATÍ NA MEDZINÁRODNOM TURNAJI 
 

     S odstupom krátkeho času sa vraciame k úspešnému účinkovaniu ďal-
šieho nášho družstva mládeže.V Trebišove vyhralo  medzi uplynulými 
sviatkami kvalitne obsadený medzinárodný turnaj MULTI SPORT 
CHRISTMAS CUP 2017 vekovej kategórie U13 (ročník narodenia 2004 
a mladší), kde sa konfrontovalo s rovesníkmi z Ruska, Moldavska, Ma-
ďarska, Ukrajiny a Litvy. 

Tréner Oceliarov Peter Čížek: „V prvom rade si chlapci do sýtosti za-
hrali. Každý zápas bol niečím špecifický a určite by som vyzdvihol tie 
stretnutia, v ktorých sme prehrávali o jeden či dva góly, a nakoniec sa 
nám ich podarilo otočiť, čo v konečnom meradle aj rozhodlo o našom 
úspechu. Skúsenosti, ktoré sme nabrali počas týchto dní, budú určite 
prospešné pri ďalšom hokejovom napredovaní každého jednotlivca aj 
celého kolektívu.“ 

Výsledky našich: 
HC Košice – Legion Kalush  4:0 
Györi ETO HC – HC Košice  5:3 
HC Košice – HC Šaulys   3:2 
MŠKM Trebišov – HC Košice   2:7 
HC Košice – Tverichi-2005 Tver  4:2 
Gloria Chisinau – HC Košice   0:7 

Konečná tabuľka: 
1. HC Košice ........................ 15 bodov 
2. Györ ETO HC .................. 12 bodov 
3. MŠKM TREBIŠOV .........   12 bodov 
4. Tverichi-2005 Tver .......... 12 bodov 
5. Legion Kalush ...................  6 bodov 
6. HC Šaulys .........................  6 bodov 
7. Gloria Chisinau .................  0 bodov 

Reprezentovali nás:  
Kristián Krafčík, Richard Hiľovský, Radoslav Karajoš, Lukáš Priščák, 
Ľuboš Makó, Denis Sasák, Alex Doša, Aurel Vrašťák, Leo Eperješi, Ja-



kub Hudec, Matej Varinský, Martin Adámy, Sebastián Zupko, Jakub Šu-
lek, Martin Vaňuš, Filip Janočko a Jessica Šilerová 
                                                                                                                    
Ocenení: 
All Stars team: Lukáš Priščák 
Prekvapenie turnaja: Denis Sasák 

Tréneri:  Peter Čížek, Anton Bartánus 
Vedúci mužstva: Richard Šiler 

zdroj : 

https://www.hckosice.sk/novinky/oceliari-u13-vyhrali-medzinarodny-turnaj-multisport-cup  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Pochode ň Slovenského olympijského tímu“ 
DETSKÉ ŠPORTOVÉ HRY 

 
 
     bol názov podujatia inšpirovaného XXIII. ZOH 
v juhokórejskom Pjongčangu ako propagácia sloven-
ského tímu, ktorý nás na ZOH reprezentoval.  
 
     07.02.2018 si v hádzanárskej hale na Alejovej ulici v Košiciach olym-
pijskú atmosféru vyskúšali aj žiaci našej školy pod vedením Ing. Mariá-
na Magušku v zložení: V. Cieniková, V.A, A. Šilerová, T. Štefanisko-
vá, R. Kelbel, O. Majerský, V. Vargovič, V.B, M. Kaľavská, S. Moch-
nacká, VI.A, T. Faith, M. Liščinský, F. Majoroš, D. Pinďar, VI.C.    
                  
     V šiestich disciplínach si zmerali sily so súpermi z košických ZŠ a vy-
bojovali päť 1. miest a jedno 2. miesto. Celkovo obsadili 1. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marián Maguška 



 

 

 

Vyznanie Slovensku 
 

Slovensko, moja rodná vlasť, 
máme ťa radi, naša mať. 

Si plná úžasných krás 
ako Zlatovláskin vlas. 

 
Páčia sa mi Vysoké Tatry, 

aj naše malebné Fatry. 
Žírne polia i lúky 

v zime sú posypané troškou múky. 
 

Vzduch je tu svieži,  
ako keď vonku sneží. 

Pôvabné kvietky voňajú, 
včielky na nektár lákajú. 

 
Na oblohe  biele ovečky  

ako nadýchané obláčky. 
Tráva sa smaragdovo zelenie, 
zajko prebral na lúke velenie. 

 
Na pasienkoch sa kravy pasú, 

zvoncami veselo trasú. 
Dolinou sa ich zvuk ozýva, 
turistov do dediny pozýva. 

 
Ema Osvaldová, V.A 



 

 

 

 

 

 

 

                                               Klaudia Fenčák, VII.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Basketbalový mág, Martin Leco (DATS DA SHOW), člen freestylovej skupiny  
HANDS UP Crew, prišiel do našej školy so svojimi priateľmi s basketbalovou  
show, ktorá spája športové umenie a množstvo prvkov zábavy. Súčasťou vystú- 
penia s jednou a viacerými basketbalovými loptami bolo používanie 
zaujímavých rekvizít. Spestrením vystúpenia boli rôzne triky či smečovanie 
z trampolíny do koša. Do vystúpenia sa aktívne zapojili aj žiaci našej školy. 

 
   
 
 
   http://www.magician.sk/sk/O-mne/ 

 



LYŽIARSKY  VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ KURZ                                                    
žiakov 7. ročníka sa uskutočnil v Ždiari v d ňoch 05.-09.02.2018. 

 

 

Lyžujeme jedna radosť,                                                                                
vonku štípe mráz až na kosť.  

Jedna lyža, druhá lyža,                                                        
sneh je biely ako ryža. 

 

 

 
     Príjemne prežitý týždeň v krásnej prírode Ždiaru s množstvom športu 
na bohato zasneženom svahu si užívali naši siedmaci pod vedením Mgr. 
Kataríny Gurskej, RNDr. Marty Žolobaničovej, Mgr. Jozefa Lukáča, 
Mgr. Tomáša Polláka. O zdravie našich lyžiarov sa postarala PhDr. Emí-
lia Jančošeková. 
     Po ranných rozcvičkách na svahu si žiaci pripli na nohy lyže a hor sa 
na vlek. Boli rozdelení do 4 skupín, a to podľa lyžiarskych schopností. 
Pokročilí mohli zdolávať svah a začiatočníci si nebojácne osvojovali zák-
lady lyžovania. Okrem praktických lyžiarskych zručností zvládli zásady 
správania sa na lyžiarskych tratiach, pravidlá jazdy na vleku, prvú pomoc. 
     Každý večer si v priestoroch reštaurácie penziónu spríjemňovali spo-
ločenským programom, súťažami, napríklad  v speve-karaoke.  
      Pondelňajšie pády vystriedal postupne úspech  a v piatok popoludní  
odchádzali všetci ako zdatní lyžiari s prísľubom, že sa na svah opäť počas 
jarných prázdnin s rodičmi či kamarátmi vrátia. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ... efektnými rozlišovačkami sme pútali pozornosť na svahu ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ... oblúčik sem, oblúčik tam, začiatky lyžiarskej abecedy sme zvládli ...                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... aj počasie prialo našim zimným radovánkam ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Katarína Gurská 



AKO STE PERLILI NA HODINE DEJEPISU 

 
zapísala pani učiteľka, Mgr. Valéria Tokárová ... 

 
Svätý Štefan založil na Nitrianskom hrade kapitolu a obdaroval ju majet-
kami. (kapitulu) 
 
Bola to stará miňonská civilizácia. (minojská) 
 
Héra bola bohyňou rodinných kotlov. (rodinného kozuba) 
 
Ondrej II. míňal veľa peňazí na zápasenie. (Zápasil s nedostatkom peňa-
zí.) 
 
George Ohm objavil zákon o závislosti pudu od napätia. (prúdu) 
 
Michael Faraday objavil zákon o elektromagnetickej intonácii/interpunk-
cii. (indukcii) 
 
Prvá bitka sa odohrala pri Maratóncovi (Maratóne). 
 
Posledná bitka bola pri Saláme (Salamíne). 
 
Marie Curie Sklodowska objavila rádio (rádium). 
 
Kartograf je človek, ktorý vydáva kartón. (Kartograf tvorí mapy.) 
 
Rimania nazývali Kartágincov Punti. (Púni) 
 
Uprostred rímskeho tábora sídlilo veličenstvo. (veliteľstvo) 
 
Kodifikácia je kódovanie niečoho. (uzákonenie jazykových noriem) 
 
Založili Spolok slovenských tovarišov. (Slovenské učené tovarišstvo) 
 
Podstatou fonetického pravopisu bolo pravidlo: „Píš, čo počuješ.“ 
(„Píš,ako počuješ.“) 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ako je správne: vstup v prezuvkách alebo vstup v prezúvkach? 
 
Odpoveď: 
 
Správne je spojenie vstup v prezuvkách. 
Pri podobných nejasnostiach si môžete správnu podobu vyhľadať v slov-
níkoch slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, kde nájdete aj slovo 
prezuvka – množné číslo prezuvky iba v tejto podobe s krátkym u. 
 
čítaje viac: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/7129/#ixzz539DOPivq 
 
 
Viem, že slovo desiata sa skloňuje podľa vzoru pekný (pekná). Aký 
tvar mám použiť v spojení "výroba domácich desiat/desiatych"? 
Prirodzenejšie mi znie desiat. 
 
Odpoveď: 
 
Pri substantivizovanej číslovke desiata (pôvodne išlo o radovú číslovku) 
sa v súčasnosti uplatňuje ešte pôvodné adjektívne skloňovanie podľa 
vzoru pekný (pekná): desiata, bez desiatej, k desiatej, dones desiatu, 
o desiatej, s desiatou, množné číslo desiate, bez desiatych, k desiatym, 
dones desiate, o desiatych, s desiatymi. V takomto zmysle je spracované 
slovo desiata v platných Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom 
slovníku slovenského jazyka, ktorých elektronická verzia je prístupná aj 
na internete na www.juls.savba.sk, aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slo-
venského jazyka (2006, písm. a – g). Adjektívne skloňovanie nerobí 

    ... pýtali ste sa ... 



problémy pri skloňovaní slova desiata vo význame „desiata hodina“, ale 
pri význame „jedlo medzi raňajkami a obedom“ je pôvodný význam 
natoľko zastretý, že dnes niektorí používatelia slovenčiny majú tendenciu 
skloňovať slovo desiata podľa vzoru žena. Nasvedčuje tomu aj najnovšie 
spracovanie podstatného mena desiata  v spomínanom Slovníka 
súčasného slovenského jazyka, kde sa v exemplifikáciách uvádzajú tvary 
podľa vzoru pekný (zjesť desiatu, odhryznúť z desiatej), ale genitív 
množného čísla sa uvádza v tvare zodpovedajúcom vzoru žena – Cereálie 
sú vhodné aj ako súčasť raňajok a desiat.  
     Odporúčame vám naďalej skloňovať slovo desiata podľa vzoru 
pekný (pekná), ale v genitíve, datíve, lokáli a inštrumentáli množného 
čísla možno pripustiť aj používanie tvarov podľa vzoru žena, t. j. (vý-
roba) desiat, k desiatám, o desiatách, s desiatami, ktoré sú v súčasnosti v 
jazykovej praxi frekventovanejšie a pre mnohých používateľov sloven-
ského jazyka prirodzenejšie. 
 
čítajte viac: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/2349/#ixzz539FNhRSW 
 

Čo je správne: (ten) variant alebo (tá) varianta? 
 
Odpoveď: 
 
V slovenčine je slovo latinského pôvodu variant mužského rodu (na roz-
diel od češtiny, kde sa ten istý význam vyjadruje podstatným menom žen-
ského rodu varianta). Neživotné podstatné meno mužského rodu variant 
sa skloňuje podľa vzoru dub. V inštrumentáli množného čísla má pádovú 
podobu (s) variantmi. Môžete sa o tom presvedčiť aj v Pravidlách sloven-
ského pravopisu na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV  
http://slovnik.juls.savba.sk.  

 
čítajte viac: https://jazykovaporadna.sme.sk/q/2829/#ixzz539GvAlGK 
 
 
  
 

... redakčná rada ... 


