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                                   Úvod  
 
Dostávate do rúk v poradí druhé číslo nášho časopisu a v tomto školskom 

roku aj posledné. 

Koniec školského roka útočí na nás zo všetkých strán. Prežili sme spolu 

neuveriteľných ďalších desať mesiacov. Prváci sa za ten rok oťukali, zistili, 

ako to chodí, deviataci poslednýkrát zatvoria za sebou dvere na tejto škole. 

A my ostatní sa budeme trápiť ďalej. 

Čo nám priniesol tento, vlastne uplynulý školský rok? Okrem učenia sme 

bodovali na mnohých súťažiach a zviditeľnili tak našu školu v dobrom svetle. 

Pracovali na viacerých projektoch, zoznámili sa s novými kamarátmi 

z Portugalska, Českej republiky a Poľska. Veľa sme cestovali, spoznávali 

krásy nielen Slovenskej republiky. Chceme prostredníctvom časopisu 

poďakovať všetkým, ktorí mali s nami 

trpezlivosť po celý rok a nezľavili zo svojich požiadaviek. Po prázdninách 

budeme všetci bohatší o skúsenosti z ničnerobenia, budeme nedočkavo 

čakať na prvé zvonenie, aby sme sa usilovnou prácou obohatili o nové 

vedomosti. To vyzerá ako úryvok z fantastickej literatúry. Ale napriek 

tomu, tešte sa na nás, my sa budeme na vás. 

Milí čitatelia! 

Všetkým želáme vydarené a zaslúžené prázdniny plné slnka, vody 

a krásnych zážitkov. 

Stretneme sa v novom školskom roku 2018/2019. 
 

                                                                                              Vaša redakčná rada 
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Milí žiaci, dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila niekoľkými vetami pri príležitosti 

blížiaceho sa záveru školského roka 2017/2018. 

Celý tento školský rok sme v škole realizovali rôzne zaujímavé podujatia, ktoré 

zorganizovali pani učiteľky so žiakmi. S finančnou podporou programu Erasmus+ sme 

s partnerskými školami v Poľsku, Česku a Portugalsku začali realizovať aktivity medzinárodného 

projektu EXON „Bádatelia prírody“.  Oslávili sme 50.výročie od otvorenia školy. Za všetky 

spomeniem : výchovný koncert  Viktora Guľvaša, koncert skupiny AJA „Doktor Zembolí“ , 

Slávnostná akadémie k 50.výročiu školy, Akadémia ku Dňu matiek, Deň Zeme, Deň narcisov, 

Týždeň modrého gombíka UNICEF, Školská športová olympiáda, Čitateľský maratón, besedy so 

spisovateľmi , Škola v prírode, Lyžiarsky výcvik, exkurzie PIENAP, SHMU –Štrbské pleso, 

Tatranskí rytieri – NAPANT Jasná..... Všetkým žiakom aj vyučujúcim patrí za tieto aktivity veľká 

vďaka. 

Okrem aktivít, ktoré som spomenula, sa naši žiaci aktívne zapájali do predmetových a 

športových súťaží a olympiád. Touto cestou chcem preto poďakovať aj všetkým žiakom, ktorí 

reprezentovali našu školu a takisto aj vyučujúcim, ktorí sa im venovali v čase mimo vyučovania.  

Chcem poďakovať aj Občianskemu združeniu Rodičia a priatelia ZŠsMŠ, ktoré nám 

finančne zabezpečuje mnohé naše aktivity, či učebné pomôcky. V tomto školskom roku nám 

prispeli na nákup tričiek pre žiakov k 50.výročiu, vytlačenie brožúry k 50.výročiu. Pre 

súťažiacich zabezpečujú dopravu na súťaže, knižné odmeny. Zorganizovali 2. Ples žiakov, 18. 

Ples rodičov, Karneval, Deň rodiny, pomáhali pri organizácii 50.výročia. Za čo by som sa im 

chcela poďakovať, ako aj všetkým sponzorom, ktorí prospeli finančne alebo darom.  

 Na záver mi dovoľte rozlúčiť sa s našimi deviatakmi a zaželať Vám všetkým príjemne 

strávené prázdniny, veľa slnka, pohody, zážitkov, nových kamarátstiev a v septembri opäť 

dovidenia. 

      PaedDr. Jarmila Lehotayová 

       riaditeľka školy 

ABSOLVENTI 2017/2018 
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,,Čítajme si 2018“ 
30. 5. 2018 sme sa zapojili do detského čitateľského maratónu, vyhlásila ho Linka 

detskej istoty. Uskutočnil sa v regionálnej izbe. Trval od 9.00 do 15.00. Cieľom 

maratónu bolo zapojiť čo najviac žiakov do čítania, ktoré rozvíja fantáziu, obohacuje 

slovnú zásobu, motivuje k  návšteve školskej knižnice a čítaniu. Maratón odštartovali 

žiaci 2. A. Postupne každý žiak 2. – 9. roč. prečítal jednu stranu z určenej knihy, zapísal 

sa do prezenčnej listiny a na Diplom ,,Čítajme si...2018“.  Mnohí žiaci sa veľmi snažili 

a čítali danú stranu najlepšie, ako vedeli. Svedkom rekordu bola Mgr. A. Štefanová. 

Žiakom sa čitateľský maratón páčil,  odchádzali zo školskej knižnice nadšení, že sa 

zapojili do celoslovenského maratónu. V tomto školskom roku 2017/2018 sa do 

maratónu ,, Čítajme si 2018“ zapojilo 103 žiakov našej základnej školy. V minulom 

školskom roku 

2016/2017 sa do 

maratónu 

zapojilo 144 

žiakov. Teší ma, 

že naši žiaci sú 

súčasťou 

celoslovenského 

rekordu v čítaní. 

Verím, že v 

novom školskom 

roku sa do 

čitateľského 

maratónu zapojí 

ešte viac žiakov, 

že každá 

prečítaná kniha bude pre žiakov novým začiatkom, ako tráviť voľný čas. 

 ,,Nech sú pre nás knihy ako dvere, otvorme ich a vstúpme do iného sveta.“ 

Spoznávajme  nový, čarovný svet, plný tajomstiev, osudy hlavných hrdinov, nájdime 

odpovede na nezodpovedané otázky, zapojme sa do boja o víťazstvo dobra nad zlom, 

prežívajme radosť i smútok, čítajme.  

                                                                               Mgr. Volčková 
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Deň Zeme 
Život nefunguje bez prírody, 

vzduchu, zeme ani vody. 

Odmalička kyslík dýchame, 

no zle sa k prírode správame. 

Odpadkami ZEM znečisťujeme, 

na čisté prostredie zabúdame. 

Vždy sa nájdu ešte ľudia, 

ktorí pomôcť ZEMI vedia. 

Odpad recyklujeme, 

prírodu ochraňujeme. 

Dnes Deň Zeme slávime, 

šaty z odpadu robíme. 

Odpadky v parku vyzbierame, 

do košov ich roztriedime. 

Na veveričku z triedy pozeráme, 

veľkú radosť z čistej prírody máme. 

                                                              Žiaci 9.A 
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                              Bádatelia prírody- EXON 

1.rok partnerstva 

V tomto školskom roku sa začala trojročná medzinárodná 

spolupráca škôl z Českej, Poľskej, Slovenskej republiky 

a Portugalska. V lete v roku 2017 sme s potešením prijali 

správu o výbere nášho projektu Bádatelia prírody medzi 

úspešné projekty. Následným krokom bola príprava plánu práce 

na školský rok 2017/2018. Tento sme prekonzultovali a doplnili 

na nadnárodnom stretnutí, ktoré prebehlo v mesiaci október na 

Slovensku. V tomto školskom roku boli naplánované a splnené 

tieto aktivity : 

- vyhlásenie výtvarnej súťaže o logo projektu 

- hlasovanie o logo projektu 

- bodovanie tried- Ekotrieda 

- návšteva útulku 

- prikrmovanie vtáčikov v zimnom období 

- príprava vianočnej a veľkonočnej výzdoby 

- zhotovenie meteorologickej stanice 

- príprava modelu vodného toku 

- krátkodobá výmena žiakov v Portugalsku a Poľsku 

- film Skládky 
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- exkurzie a vychádzky na Slovensku 

- Deň Zeme 

- zber liečivých rastlín 

- herbár liečivých rastlín  

- pracovné listy, omaľovanky a CLILL metodiky na tému 

Voda, Pôda a Ovzdušie 

- prezentácie o škole a obci 

- mapa okolia školy. 

Školský rok 2017/2018 vyhodnotili všetky partnerské 

školy počas nadnárodného stretnutia v Portugalsku ako 

úspešný, zaujímavý, plný zážitkov a spoznávania krajín, 

kultúr a ľudí.  
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Návšteva základnej školy Agrupamento Escolas de Resende 

v Portugalsku 

V rámci projektu Exon- Bádatelia prírody sa žiaci a 
vyučujúci zúčastnili  krátkodobej výmeny skupín žiakov 
v partnerkej škole  Portugalsku. Táto výmena žiakov 
bola zameraná na aktvity v rámci témy Voda. Cieľom 
tejto aktivity bolo, aby sme si uvedomili význam vody 
pre život na Zemi, hrozbu nedostatku pitnej 
vody.  V rámci pobytu sme 
predstavili  partnerom  model rieky, ktorý sme 

vytvorili.  Spoločne s našimi  rovesníkmi sme  nacvičili divadelné 
predstavenie, v ktorom sme  scénickým tancom a hudbou vyjadrili 
význam vody v prírode, jej spojenie s ostatnými zemskými živlami. 
Počas pobytu sme mali aj tieto aktivity : 

 návšteva The Maritim 
museum of Ilhavo 

 prehliadka mesta Porto 
 návšteva partnerskej 

školy 
 výlet k Atlantickému 

oceánu 
 prehliadka regiónu 

v okolí rieky Douro 
 prijatie u primátora 
 návšteva rodín 
 prehliadka kúpeľov. 

Tento pobyt nám priniesol nové skúsenosti a zážitky. Žiaci si našli 
nových kamarátov, mali si 
možnosť overiť svoje 
komunikačné schopnosti 
v anglickom jazyku,spoznať novú 
krajinu a zažiť vyučovací proces 

v inej krajine.  
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Krátkodobý  výmenný pobyt  
žiakov v Poľsku 
 

V rámci projektu Exon- Bádatelia 

prírody sa v dňoch 21.apríla až 

26.apríla 2018  uskutočnila 

krátkodobá výmena skupín žiakov 

v partnerskej škole. Táto výmena 

žiakov bola zameraná na aktvity 

v rámci témy  Odpad. Cieľom tejto 

aktivity bolo posilniť záujem detí o problematiku odpadov, ktoré  rôznym 

spôsobom vplývajú na životné prostredie a zdravie ľudí. V rámci pobytu každá 

zo  škôl zapojených do projektu predstavila  video „ Skládky v tvojom okolí „ , 

pracovné listy, omaľovánky a metodiku CLIL so zameraním na odpad a pôdu. 

Vyučujúci disktutovali o možnostiach využitia pripravených  metodických 

materiálov vo vyučovacom procese, porovnávali školské vzdelácie programy, 

vymieňali si skúsenosti z praxe. Porovnávali sme pripravované a 

realizované  aktivity ku  Dňu Zeme, nachádzali spoločné inšpirácie a prepojenie 

environmentálnej výchovy s reálnym životom. Žiaci spoločne so svojimi 

rovesníkmi vytvorili z odpadového materiálu Strom priateľstva, vysadili Exon 

– záhon, na ktorom sa nachádzajú dreviny a vlajky jednotlivých štátov. 

K sprievodným podujatiam pobytu patrili : 

 návšteva NP Ojcow 

 športové a vedomostné súťaže 

 návšteva Jaskyne netopierov 

 prehliadka Striebornej bane v Tarnowskich Gorach 

 prehliadka Štôlne čierneho pstruha 

 prehliadka regiónu v okolí Konczych Wielkich 

 prijatie u predstaviteľov Gminy Hazlach 

 návšteva rodín,diskotéka 

O tom, že táto výmena žiakov bola úspešná a deťom sa pobyt páčil, svedčilo aj 

množstvo sĺz počas záverečného odovzdávania certifikátov a pri lúčení. 

Veríme, že množstvo nových priateľstiev pretrvá a spomienky na chvíle 

v Poľsku ostanú ešte dlho v našich srdciach.  
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              Beseda - ľudské práva, extrémizmus 

27.3.2018 sa v regionálnej izbe ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2 

uskutočnili dve besedy pre žiakov 6.-7. r. s témou ,,Ľudské práva“ , pre žiakov 

8.- 9. r. s témou  

,, Extrémizmus“. Lektor, Mgr. A. Artim, ktorý nás sprevádzal 

problematikou,  bol zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva , 

regionálna kancelária Košice.   

Lektor predstavil žiakom 6.  a 7. ročníka činnosť a aktivity Slovenského 

národného strediska pre ľudské práva, potom žiakov oboznámil s delením 

ľudských práv,  previedol žiakov historickým vývojom ľudských práv, na 

konkrétnych príkladoch zo života ukázal aplikáciu ĽP v praxi. Predstavil 

žiakom medzinárodné dokumenty, v ktorých 

sú zakotvené ĽP. Beseda bola doplnená 

prezentáciou a množstvom zvedavých otázok 

našich žiakov, na ktoré lektor pohotovo 

reagoval. Starší žiaci, ôsmaci a deviataci, sa 

dozvedeli veľa nových informácií o histórii 

extrémizmu, bolo im vysvetlené, čo sú 

predsudky, čo je rasizmus, čo je xenofóbia, 

aké symboly sú typické pre extrémizmus, boli upozornení na nevhodné prejavy 

extrémizmu.  Lektor motivoval žiakov, aby sa o dianie okolo seba zaujímali, 

aby neboli pasívni, ale aby aktívne pristupovali k riešeniu problémov. 

   Besedy zdôraznili, že poznať svoje práva a povinnosti sa oplatí, lebo 

ani sami nevieme, kedy sa ocitneme v nepríjemnej situácii a budeme potrebovať 

cudziu pomoc.  Pomôže nám niekto, keď budeme všetci ľahostajní ? 

Odpovedzte si sami. 

Verím, že v každom jednom z nás sa ozve obetavé a láskavé srdce, ktoré 

pomôže hocikomu a kedykoľvek. 

                                                                                      Mgr. Volčková   



11 
 

.  

Tajný život mesta 2 

Aj v tomto školskom roku sme sa 

zapojili do projektu Tajný život 

mesta. Dostali sme neľahkú úlohu, 

vytvoriť quest. Za pomoci pani 

učiteľky Mgr. Štefanovej sa nám 

to 

podarilo. 

Naša 

hľadačka má názov Na potulkách po Rakovci 

a jeho slávnostný krst sa uskutoční 17.6.2018 

o 15,00 počas osláv v parku pri škole. Veríme, 

že sa Vám bude páčiť, dozviete sa niečo nové 

a strávite príjemné chvíle v spoločnosti svojich 

blízkych a známych.  

                                               Školský 

tím 
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Tvoríme“ naslepo“ na Tvorivom 

písaní........ 

/ na začiatok sa napíšu dve vety pod seba na papier, potom sa papier skladá 

ako harmonika, žiak, ktorý píše, vidí len predchádzajúcu vetu a vznikne 

toto...../ 

Po ulici behal psík so zlomenou labkou, na ktorej nevládal stáť. 

Ľudia na neho pozerali a nikto mu nepomohol. 

Po  nejakom čase k nemu prišla jedna žena.  

Zobrala mobil, vytočila číslo na  záchrannú službu a čakala. 

Záchranná služba prišla rýchlo. 

Odviezla raneného do nemocnice.  

Ten ranený to skoro neprežil. 

Mal rozbitú hlavu a koleno. 

Robil somariny. 

Tak mu treba! 

Môže si za to sám! 

Nikto mu zato nemôže, že stratil nohy. 

Nakoniec  to dobre dopadlo a našiel si ich. 

Keď sa našli, išiel domov. 

Doma sa zohrial a povedal to rodičom.           7.A 
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Modrý gombík 2018 

   V rámci ,,Týždňa Modrého gombíka 

2018“  sa žiaci našej Základnej školy v Rakovci 

nad Ondavou dňa 16.5.2018 zapojili do zbierky 

UNICEF a podporili deti  na východe Ukrajiny. 

Aj my chceme aspoň takto pomôcť deťom, ktoré nemôžu za to, že ich 

krajinu trápi vojna, bieda a hlad. Chceme deťom vrátiť úsmev na tvár, 

radosť a chuť žiť lepšie ako doteraz. Mať radostnejšie detstvo. 

 Už 14 rokov organizuje Slovenský výbor pre UNICEF  túto zbierku.  My 

sme sa zapojili v tomto školskom roku do 

zbierky prvýkrát. Vyzbierali sme  85 €. 

Medzi žiakmi rozvírila zbierka veľký pocit 

spolupatričnosti a prispel každý, kto mohol. 

Každý  žiak chcel pomôcť, lebo deti si 

nezaslúžia, aby trpeli, veď nič zle predsa 

neurobili. Verím, že aj touto formou 

utrápeným deťom na Ukrajine pomôžeme. 

                                                                       Mgr. Volčková 
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Lesná rozprávka 

V parku sa zvieratká prechádzajú, 

aj stromy sa na tú krásu pozerajú.  

Veverička po konároch hopká, 

ďateľ starostlivo ďobká. 

Stromy nám kyslík dávajú,  

chrobáčiky v zemi sladko 

spávajú. 

Do jazierka nakuká jašterička, 

či sa už zobudila rybička. 

Po kameňoch skáču žaby, 

pozor, už sa zobudili aj hady. 

V lese tíško byť musíš, 

lebo ináč všetkých vyrušíš.  

Prírodu si chráň a váž, 

čistú ju pre  ďalšie generácie zachovaj. 

Lásku prírode daj, 

dobrý pocit maj. 

                                                           Žiaci 9.A 
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Environmentálni experti 

V rámci projektu "Environmentálni experti" - 2018 

sme v škole okrem sladkej medovej desiatej 

uskutočnili aj  rovesnícke vzdelávanie pod názvom 

Tajomstvá v úli a nepriatelia včiel. Spolu so staršími 

žiakmi sme pozreli rozprávku o Včielke Maji. 

Neskôr boli deti rozdelené do rôznych skupín, kde ich úlohou bolo 

poskladať puzzle týkajúce sa včiel. Každá skupinka dostala aj krátky text 

opisujúci obrázok. Po poskladaní obrázka text prečítali. Starší žiaci 

pomáhali nielen s poskladaním, ale aj vysvetlením nových slov. Druhou 

časťou bola prezentácia o nástrahách, reálnych nebezpečenstvách a 

zároveň o ochrane včiel. Po diskusii každý žiak vypracoval 

osemsmerovku a správne znenie bolo – sladký med. 

                                                                                                   Anna Kidalová 
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Slávik 2018   

Ej 

Zalužicki 

poľo 

Aj v tomto roku  sme  našu školu reprezentovali v oboch 

súťažiach. Hoci sme nezískali umiestnenie podstatné je, že 

sme nabrali nové skúsenosti a zároveň odvahu.   
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VODNÉ 

DOBRODRUŽSTVÁ 

   Dňa 18.5.2018 sa v regionálnej izbe 

našej základnej školy uskutočnila beseda s 

autorkou kníh  Slovensko krajina plná 

tajomstiev. Žiaci 5. a 6. ročníka besedovali 

s pani Šingovskou o knihe ,, Vodné 

dobrodružstvá“.  Beseda bola spojená s 

výstavou ilustrácií, je súčasťou aktivít 

projektu EXON – Bádatelia prírody. Kniha 

,,Vodné dobrodružstvá“ predstavuje 

čitateľom prírodné bohatstvo, vodné lokality Slovenska, ktoré sú 

výnimočné. Hlavný hrdina Miško predstavuje mladým čitateľom miesta 

ako napr.: Veľká Domaša, Herliansky gejzír, Starina, Tajba, Prielom 

Hornádu, Veľké Hincovo pleso, Vážske kaskády,   Štiavnické tajchy, 

Žitný ostrov, Vodné dielo Gabčíkovo. Za dve hodiny sme so žiakmi 

precestovali Slovensko z východu na západ.  Dozvedeli sme sa veľa 

nových informácií, ako postupne vznikalo toto pekné zábavno – náučné 

dielo, ktoré prezentuje prírodné krásy Slovenska.  Pani Šingovská 

rozprávala o vode a jej rôznych podobách, gejzír, pleso, vodopád, 

prameň, upozornila žiakov, že voda je prírodný živel, ktorý dokáže veľké 

veci, ale zároveň je nevyhnutná pre život, preto ju treba chrániť. Miško 

postupne zistil, keď navštívil jednotlivé miesta, že voda je 

nenahraditeľný poklad, ktorý ukrýva 

veľa tajomstiev. 

Buďme aj my zvedaví na tajomstvá, 

ktoré odhalíme, keď spomínané 

lokality navštívime.   

                                                                                     

Mgr. Volčková 
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Poklady  

Mať skvelého robota,  

bol môj veľký sen. 

Takého, čo spraví 

za mňa všetku prácu. 

Porobí a uprace,  

ušetrí mi deň. 

A ja ľahko získam  

dáku plácu. 

 

Taký robot ale veľa stojí 

a ja nemám doma poklady. 

Ibaže by nimi boli.... 

steblá tráv a kvapky vody. 

 

Tých je predsa veľa, 

sú všade okolo nás. 

Lúky, lesy, jazerá..... 

V prírode trávime svoj voľný čas! 

 

 

To, čo je nám na dosah, 

to veľakrát nevnímame. 

A veci často nepotrebné,  

za nich vymieňame. 

 

Už viem, že to, čo draho vyzerá, 

nemusí byť drahé. 

A to, čoho je všade dosť,  

to si ceniť máme.  

 

Veď malých vtákov sladký štebot, 

nenahradí žiadny robot. 

                     Dominik Šuhajda, 

                              6.A 
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Po stopách hrdinov 
V tomto školskom roku sme pracovali na projekte“ Po stopách hrdinov“. 

V rámci projektu sme uskutočnili 

rovesnícke vzdelávanie, besedu, prípravu 

3D modelu Dukly, výstavu fotografií, 

prechádzku na židovský cintorín 

a exkurzie.  Žiaci 5. – 7. ročníka sa 

zúčastnili exkurzie do Medzilaboriec a na 

Duklu. V Medzilaborciach sme navštívili 

Múzeum moderného umenia  Andyho 

Warhola , ktoré bolo založené v roku 

1991. Je venované osobnosti kráľa pop – 

artu. Expozícia pozostáva z asi 200 

umeleckých diel. Žiaci si so záujmom pozreli stálu expozíciu diel A. Warhola a 

stálu expozíciu o pôvode a živote A. Warhola, ktorého rodičia pochádzali z 

dedinky Miková na severovýchode Slovenska . Z Medzilaboriec sme 

pokračovali na Duklu – pamätník bol v roku 1961 vyhlásený  za národnú 

kultúrnu pamiatku. Súčasťou pamätníka je pamätný cintorín, kde je 

pochovaných 565 príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí 

zahynuli počas Karpatsko – duklianskej operácie v roku 1944. Tichým 

plameňom sviečok sme si uctili ich pamiatku. Z pamätného cintorína sme 

úzkym chodníkom prešli k vyhliadkovej veži. Z rozprávania sprievodcu sme sa 

dozvedeli, že veža bola postavená v roku 1974 na mieste dočasnej 

pozorovateľne generála L. Svobodu. Žiaci 4. a 8.ročníka sa zúčastnili exkurzie 

do okolia mesta Bardejov. Našou prvou zástavkou bol hrad Zborov. Druhou 

zastávkou našej cesty bol 

vojenský cintorín pri obci 

Stebník. Exkurziu sme 

ukončili v Bardejovských 

kúpeľoch, kde sa 

nachádza pomník padlým 

ruským vojakom počas 

prvej vojny.  
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OLYMPIÁD
A 
/SÚŤAŽ 

Kategória  Meno a priezvisko Trieda OK KK CK 

Biologická 
olympiáda 

Kat.C -TPČ Martin Ivan 8. 4.   

Kat.C- poster Anna Hoptajová 8. 2. 2. 13
. 

Klaudia Šimková 9. 2.   

Simona Švidraňová 9. 3.   

Kat.D- TPČ Viktória Marinčáková 7. 5.   

Tomáš Tankovčík  7. 8.   

Kat.D- poster Viktória Marinčáková 7. 2.   

Ema Megisová 7. 1.   

Kat.F- RaZNL 
Líšky 

Lenka Jakubová 5. 3.   

Natália Gajdošová 5. 3.   

Simona Cinová 5. 3.   

Liana Kaľuhová 5. 3.   

Miriam Olejníková 5. 3.   

Geografick
á 
olympiáda 

Kat.G Natália Gajdošová 5. 8.   

Miriam Olejníková 5. 13.   

Lenka Jakubová 5. 14.   

Kat.F Viktória Marinčáková 7, 7.   

Kat.E Šimon Bakajsa 8. 3. 15
. 

 

Martin Ivan 8. 9.   

Olympiáda 
z anglickéh
o jazyka 

Kategória 1B Klaudia Šimková 9. 18.   

Kategória 1A Viktória Marinčáková 7. 11. 
 
 
 

  

Reprezentovali nás 
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Jazykový 
kvet 

II.kat AJ 
individuálne 

Anna Hoptajová 8.  se
mi
fin
ále 

 

Kristína Bučková  8.  se
mi
fin
ále 

 

Júlia Malá 8.  se
mi
fin
ále 

 

II.kat AJ 
divadlo 

Viktória Čarna 7.  1. 4. 

Matúš Pituk 7.  1. 4. 

Tomáš Tankovčík 7.  1. 4. 

Dominika Demeterová 7.  1. 4. 

Veronika Dzurková 7.  1. 4. 

Jakub Dzurko 7.  1. 4. 

Peter Fedorišin 7.  1. 4. 

Viktória Marinčáková 7.  1. 4. 

Natália Marčáková 7.  1. 4. 

Šaliansky 
Maťko 

  Kategória I. Timea Fedorišinová 4. úča
sť 

  

Monika Juhásová 2. úča
sť 

  

 Kategória II. Ema Megisová 6. úča
sť 

  

Hviezdosla
vov Kubín 

 Kategória I. Tamara Sabolová 4. Str.
pás 

  

Kategória I. Fedorišinová Timea 4. 2.   

Kategória II. Ema Megisová 7. Str.
pás 
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Matematic
ká 
olympiáda 

Kategória 5 Lenka Jakubová 5. 6.   

Kategória 6 Samuel Hamar 6. 5.   

Kategória 7 Viktória Marinčáková 7. 2.   

Kategória 8 Martin Ivan 8. 4.   

Pytagoriád
a 

P3 Peter Bezek 3. 9.   

P4 Sofia Olexová 4. 8.   

P5 Matej Pituk  5. 6.   

Mamut 4.-6.ročník Samuel Hamar 6.  úč
asť 

 

Sofia Olexová 4.  úč
asť 

 

Lenka Jakubová 5.  úč
asť 

 

Natália Gajdošová 5.  úč
asť 

 

Slávik 
Slovenska 

 Denisa Sabolová 7. úča
sť 

  

Tamara Sabolová 4. úča
sť 

  

Olívia Hrešková 3. úča
sť 

  

Zalužicke 
poľo 

 Nikola Nadzamová 6. úča
sť  

  

Olívia Hrešková 3. úča
sť 

  

Liečivé 
rastliny 

 Miriam Olejníková 5.   22
. 

Lenka Jakubová 5.   68
. 

Simona Cinová 5.   59
. 

Ema Megisová 7.   82
. 

Viktória Marinčáková 
 
 

7.   43
. 
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Šach  Natália Gajdošová 5. 4.   

Liana Kaľuhová 5. 5.   

družstvo Natália Gajdošová 5.  14
. 

 

Liana Kaľuhová 5.  14
. 

 

Marek Olexa 1.  14
. 

 

Vladimír Sarka 7.  14
. 

 

Mladý 
priateľ lesa 

 Šimon Bakajsa 8.  1.  

Martin Ivan  8.  9.  

Futbal  McDonal´s 
cup 

Martina Čarná 4. 3.   

Peter Bezek 3. 3.   

Michal Nistor  3. 3.   

Tomáš Sarka 3. 3.   

Alexander Kontuľ 3. 3.   

Olívia Hrešková 3. 3.   

Michal Balog 4. 3.   

Adrián Igor Radyk 4. 3.   

Alžbeta Kidalová 3. 3.   

Alex Dvořák 3. 3.   

Môj 
kamarát 
počítač 

 Matej Pituk 5. 4.   

Cezpoľný 
beh 

 Patrik Chyra 9. 4.   
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Deň Zeme 
Čo už všetci dobre vieme ? 

Že 22.apríl je Deň Zeme.  

Našu Zem si chrániť máme, 

 snáď to všetci máme v pláne.  

Zo všetkých planét len ona je tá,  

na ktorej život prekvitá. 

Dáva nám, čo dať môže, 

a preto si to veľmi vážme. 

Vďační by sme mali byť, 

že môžeme na nej žiť, 

nie byť ku nej bezohľadní, 

 neľudskí a vulgárni.  

                       Martin Kontuľ, 7.A 
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