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        Váţení čitatelia, milí ţiaci.  

 

       Prázdniny nám ubehli ako voda a znova sme zasadli do školských lavíc. Zase 

nás čakajú náročné písomky, zaujímavé hodiny a skúšanie. No škola nie je len  

učenie. Je aj miestom, kde sa naši najmladší učia tajom písma a čísel, kde môţeme 

byť pomocou literatúry a fantázie kdekoľvek kde chceme. Tvoria ju taktieţ 

spoluţiaci a kamaráti, s ktorými sa kaţdý rok brodíme kľukatou cestou 

k vedomostiam.     

      Veľa sa udialo a udeje aj v mimoškolskej činnosti. Prebehli rôzne súťaţe a 

aktivity,  mnohé nás ešte čakajú. Vyuţime moţnosti ukázať svoje schopnosti aj 

v týchto činnostiach a zaţelajme si veľa krásnych a príjemných chvíľ, ktoré nás 

v nasledujúcich mesiacoch čakajú. 
     Verím, ţe tento školský rok bude skvelý a zároveň vám ţelám veľa šťastia 

a úspechov.  

 

                  Imrich Kaplan  

 

 



 

 
  

 

03.09.2012 Slávnostné otvorenie školského roka  

 

 

27.09.2012  ČESKO - SLOVENSKÁ INTEGRÁCIA 2012- benefičný koncert   

V košickej Steel Aréne sa uskutočnil veľkolepý česko-slovenský benefičný koncert Integrácia 

2012. Stretlo sa  okolo 9000 detí z Česka a Slovenska. Na koncerte nechýbali ani ţiaci Spojenej 

školy.  

 

 

 

 

 

 

27.09.2012  Školský deň mlieka 

Spojená škola podporila myšlienku zdravej výţivy a pitia mlieka formou viacerých zaujímavých 

aktivít.       

25.9.2012 Kinderiáda 2012 

Pozvánku na Kinderiádu  prijalo 25 základných škôl, medzi nimi i Spojená škola Svidník. 

5.10.2012 Účelové cvičenie 

22. 10. 2012 – Beseda so spisovateľkou Magdalénou Pavlišinovou 

Ţiaci piateho ročníka sa  zúčastnili besedy so spisovateľkou Magdalénou Pavlišinovou, ktorá 

napísala  dvojknihu pre deti o zvieratkách a prírode Modrý vlk a Zo Zelenej lúky.   

25. 10. 2012 - Divadelné predstavenie „O zlatom vajíčku“ 

Do našej školy  zavítali herci divadla Jonáša Záborského z Prešova s divadelným predstavením 

„O zlatom vajíčku“. Preniesli sme sa do sveta rozprávkového príbehu líšky a vlka, ktorí ukradli 

zlaté vajce. Ako to v rozprávočkách býva, dobro zvíťazilo nad zlom.  

25. 10. 2012-  Kľúč otvára  dvere k poznaniu 

Aktivity k súťaži Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

Október 2012 – Záložka spája školy 

V priebehu mesiaca októbra sa naša Spojená  škola zapojila do projektu Záložka do knihy 

spojuje školy. 



 

 

     ZŠ Šmeralova v Prešove 25.9.2012 usporiadala uţ 7. ročník tohto obľúbeného podujatia. 

Medzi    školami nechýbala ani naša  Spojená škola. Druháci súťaţili v skoku z miesta. Tretiaci 

hádzali plnou loptou. Štvrtáci sa prekonávali v hode kriketovou loptou. Piataci skákali do diaľky 

z rozbehu. Celé preteky vyvrcholili štafetovým behom. Tri najlepšie druţstvá postúpili do 

celoslovenského finále. Na víťaza čaká finančná výhra určená na rekonštrukciu školských 

športovísk i na nákup športového vybavenia. Našu školu 

reprezentovali druháci Filip Vygoda a Diana Feckaninová, 

tretiaci Slavomír Drimák a Kristína Gočová, štvrtáci Richard 

Pilip a Erika Sadivová, piataci Šimon Kačur a Gabriela 

Krempaská. Najúspešnejšia bola Kristína Gočová, ktorá 

obhájila vynikajúce 2. miesto v behu na 60 metrov z minulého 

roka. Ani ostatní nesklamali, podali výborné výkony na hranici 

svojich moţností a odmenou im boli sladké darčeky. 

 

  

 

     Školským dňom mlieka sme aj my, ţiaci a učitelia na Spojenej škole vo Svidníku, podporili 

myšlienku zdravej výţivy a pitia mlieka formou viacerých  zaujímavých aktivít. Ţiakov prvého 

stupňa „objavovaním“ mlieka sprevádzala kravička Elička, ktorá sa im prihovárala z CD a 

hravou formou ich vniesla do tejto témy. Oboznámili sa s chovom kráv, dojením, výrobou mlieka 

a mliečnych výrobkov. Svoje znalosti o mlieku si vyskúšali vo vedomostnom kvíze. Odmenou za 

správnu odpoveď im bolo  CD s pesničkami o mlieku. Spoločnými silami sme zhotovili 

MLIEKOMANA takým spôsobom, ţe výtvarné práce s mliečnymi výrobkami sme nalepili na 

baliaci papier do tvaru postavy  mliečneho obra. Je to vymyslená rozprávková bytosť, ktorej sila 

pramení z kaţdodennej konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. I keď podľa viacerých 

zdrojov spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku klesá, ten  náš mal úctyhodné 

rozmery.  Počas veľkej prestávky si ţiaci pochutili  na mliečnych jogurtoch Sabi, ktoré boli 

zakúpené z výhry projektu Chráň prírodu a pomôž škole.  Deti ŠKD  si zamaškrtili aj na 

čokoládovom pudingu, ktorý si vlastnoručne pripravili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Projekt Záložka spája školy je o tom, aby slovenské školy nadviazali kontakty a niečo sa o sebe 

dozvedeli. Ţiaci vlastnoručne vyrobili  záloţky, ktoré si vymenili s rovesníkmi zo ZŠ Semerovo 

a v liste predstavili svoju  školu. 

Našou  partnerskou školou je ZS Semerovo, nájdete ju na stránke :http://www.zssemerovo.sk// 

http://www.zssemerovo.sk/


Zelená škola 
„Zelená škola je pre ľudí a školy,  

             ktorí  vnímajú krásu a prepojenosť všetkého ţivého,  

                myslia tvorivo a kriticky a konajú v prospech zachovania ţivota na Zemi.. 

                                                                                                 ...pretoţe len slová nestačia.“ 

     Na základe výsledkov záverečného hodnotenia celoslovenskej Rady programu Zelená škola 

v školskom roku 2011/2012 bolo z celkového počtu 216 škôl (z toho sa  na hodnotenie prihlásilo 

83)  udelených 33 certifikátov "Zelená škola", 12 ocenení "Ste na správnej ceste" a 33 diplomov 

"Na ceste k Zelenej škole".  Naša škola patrí k tým školám, ktoré splnili všetky podmienky pre 

udelenie diplomu  "Na ceste k Zelenej škole". Uvedené ocenenie získala naša škola na obdobie 

jedného školského roku. Pre získanie certifikátu "Zelená škola" je potrebné v programe 

pokračovať aj tento školský rok a úspešne ukončiť realizáciu všetkých 7 krokov Zelenej školy v 

rámci zvolenej prioritnej témy.  

Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, ţe sme o krok bliţšie k získaniu 

certifikátu "Zelená škola", ktorý má medzinárodné renomé a školy, ktoré ho získajú, stávajú sa 

zároveň členmi celosvetovej siete Eco-Schools. 

Kolégium Zelenej školy 

 

 Zber  nefunkČných  mobilných telefónov 

 

V poslednom septembrovom týţdni sa naša škola zapojila do projektu 

organizovaného spoločnosťou ORANGE, ktorý bol zameraný na výmenu 

nefunkčných a starých mobilných telefónov za rôzne darčeky. Tieto darčeky mali 

pomôcť motivovať našich spoluţiakov, aby sa zbavili nefunkčných mobilov a niečo 

pekné a moţno aj uţitočné za nich dostali. Akcia sa stretla s veľkým ohlasom a napokon sa nám 

podarilo vyzbierať 303 kusov mobilných telefónov. Vyzbierané mobily sme potom odovzdali do 

zberného dvora Technických sluţieb vo Svidníku, ktorý sa špecializuje na zber elektroodpadu. 

Ten potom zo zberného  dvora putuje do špecializovaného strediska na recykláciu elektroodpadu. 

     Treba zdôrazniť, ţe účelom tejto akcie bolo prispieť k ochrane ţivotného prostredia, pretoţe 

tým, ţe sme vyzbierali 303 kusov nepotrebných mobilov, sme prispeli k tomu, aby sa tieto 

mobily nedostali do komunálneho odpadu, kde nepatria. Nepatria tam, lebo obsahujú prvky, ktoré 

človek vie opätovne vyuţiť formou recyklácie (napr. zlato, striebro meď a iné farebné kovy) a tak 

isto preto, lebo obsahujú látky, ktoré sú pre ţivotné prostredie toxické a nachádzajú sa  napr. v 

batériách. 

                                                                                                                               Členovia Environmentálneho krúţku 

    Pomáhať si navzájom 

 

     Naša Spojená škola je  uţ druhýkrát zapojená do programu celoţivotného vzdelávania – 

Comenius - Školské partnerstvá. Teraz je projekt určený ţiakom základnej školy. Koordinátorkou 

projektu je Mgr. Lenka Feckaninová. 

    22. - 26.10.2012 Mgr. Lenka Feckaninová a  Mgr. Zuzana Rodáková absolvovali prvé 

stretnutie so všetkými účastníkmi v rámci projektu pod názvom „Living together - helping each 

other“. Jeho cieľom je pomáhať tým, ktorí sú menej šťastní neţ  my. Stretnutie organizovala 

španielska strana v španielskom meste Santiago de Compostella a zúčastnilo sa ho 7 národných 

delegácií. Podľa slov Mgr. L. Feckaninovej  a  Mgr. Z. Rodákovej projektové stretnutie splnilo 

svoj stanovený cieľ. Odzrkadlila sa vynikajúca spolupráca všetkých partnerských škôl ako aj 

práca partnerskej školy na domácej pôde. Všetci účastníci okrem skúseností nadviazali aj 

medziľudské vzťahy s partnermi projektu. Najbliţšie stretnutie bude v Turecku a zúčastnia sa ho 

aj členovia krúţku Hope.   

Centráčik 



  

  Kľúč  otvára  dvere k  poznaniu 

     V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaţe „Súťaž o  najzaujímavejšie 

podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských kniţníc. Vyhlasuje ju Slovenská 

pedagogická kniţnica a jej 8. ročník  sa uskutočnil pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky D. Čaploviča. Pre všetkých ţiakov Spojenej školy boli pripravené 

rôzne aktivity, ktoré sa odvíjali od témy Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. V rámci 

prvej aktivity Z múdrosti veku načriem ţiaci na základe indícii plnili úlohy a  správne 

odpovede zapisovali na kľúč.  

 

 

 

 

 

 

Pomyselný kľúč im otvoril dvere  

do Gutenbergovej komnaty. 

 

 

 

 

Druhá aktivita Čítanie nás baví sa uskutočnila v 

priestoroch Podduklianskej kniţnice. 

 

 

V tretej aktivite Lietajúci USB kľúč účastníci vypustili balóny a lampión ţelaní, ktoré odniesli 

krásne citáty o knihách  niekde do diaľky... V záverečnej časti ţiaci z vlastných tiel vytvorili 

hodiny. V rukách drţali papier s menom obľúbenej hlavnej  postavy z knihy a myšlienkou prečo 

je pre nich vzor a ideál. Netradičnou formou a záţitkovým učením sme chceli podporiť u 

všetkých dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej kniţnici a motivovať ţiakov k čítaniu. 

 

 

  

 

 

 

 

 



     Rómsky talent 

 
      25.10.2012 a naša 7. AZ trieda zúčastnila koncertu spojeného 

so súťaţou  Rómsky talent. Koncert bol  plný spevu a tanca. Aj 

naša škola mala zastúpenie. Beáta Karsová z 9. AZ bola najlepšia 

v speve moderných piesní a veľmi dobre reprezentovala našu 

Spojenú školu. 
 

 Denis Jancura, 7.AZ  

 

Náš literárny hrdina  

 
     22.10.2012 sa v našej škole uskutočnil Deň  školských  knižníc, 

na ktorom nechýbala ani zábava. Naša trieda mala za úlohu napísať 

svojich kniţných hrdinov zo svojich obľúbených kníh, ktoré, 

samozrejme, sme uţ prečítali. 

Ďalšou úlohou bolo nakresliť k hrdinovi obrázok a na druhú stranu 

výkresu napísať pár slov o tom, prečo sme si vybrali práve jeho. Keď 

sme svoju prácu dokončili, šli sme von. Tam na nás čakalo oveľa viac 

zábavy. Museli sme sa zoradiť tak, aby sme vytvárali spolu veľké 

hodiny a spolu sme sa odfotografovali.. Naša pani učiteľka nás zato pochválila. A nakoniec sme 

sa pobrali so skvelým pocitom domov.  

Ariana Kigyisiová, 6.AZ 

 
  

Beseda so  spisovateľkou 

V pondelok 22. októbra 2012 sa ţiaci piateho ročníka zúčastnili  v priestoroch Podduklianskej 

kniţnice besedy so spisovateľkou Magdalénou Pavlišinovou . Napísala  dvojknihu pre deti o 

zvieratkách a prírode Modrý vlk a Zo Zelenej lúky. Na besede autorka  ţiakom porozprávala o 

svojej ceste k písaniu, zodpovedala na  ich zvedavé otázky, ba aj prečítala ukáţku zo svojej 

rozprávky Lastovička. 

Valika Brudňaková, koordinátor 

Slová spisovateľky 

Srdečne ďakujem za krásne prijatie. Som veľmi šťastná medzi deťmi. Celý život 

sa točili okolo mňa. Sama mám tri dospelé deti a troch vnukov a jednu vnučku. 

Myslím, že takéto stretnutia sú potrebné. Deti málo čítajú. Možno, že stretnutia 

s človekom, ktorý knihu napísal, ich inšpiruje. Ďakujem za pozvanie, veľmi 

rada prídem aj nabudúce.                                                                       

 

spisovateľka Magdaléna Pavlišinová 



    Čarovná pani JeseŇ 

 
Jeseň 

Na veterných saniach pani 

 vypúšťa  z klietok šarkany. 

Farbí stromy do červena, 

pani jeseň- krásna deva. 

 

Farbí hrivu svojim koňom, 

svojim večne verným stromom. 

Keď je smutná, zaprší, 

 nový stromček vyraší. 

 

Pani jeseň uţ je tu, 

Hurá! prišla z výletu. 

Gaštany uţ padajú, 

deťom radosť dávajú. 

 

Prší, vetrík poveje, 

deti smiechom zaleje. 

Farby dúhy v lese sú, 

Pani jeseň uţ je tu. 
 

                              Miriam Jackaninová, 6.AZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                                                              Výtvarné práce ţiakov 7.AZ 

Vietor 
 

Hravý, studený, neposlušný. 

Šantí, fúka, nepostojí. 

Bude naďalej  roznášať  listy  

svojím dychom? 

 

                                     Tomáš Soľanka, 7.AZ 

 

 

 

Jeseň 

 

Jeseň píska, 

leto preč, 

fúka, duje ostošesť 

 

Lístie letí ako vták, 

opadáva celý rad. 

Letí  lístie z javora, 

padá rovno do dvora. 

 

Pozametať nedá sa, 

vietor nesie ho zasa. 

Priletí tam znenazdajky, 

pozametá poza bránky. 

 

Vetríček je roztopašný ako nik, 

je to veľký nezbedník. 

Povydúva všetky domy, 

ba aj strechy, verte mi. 

 

A tak letí opreteky, 

aby fúkal poza rieky. 

Počúvať dnes budem správy,  

čo po ceste zasa spraví. 
   
                              Marek Štefanišin, 6.AZ 

 

Jeseň 

 

Jeseň je bránou 

zimy. Strapatí vlasy 

veterným mlynom. 

 

                       Imrich Kaplan, 7.AZ 

 

*** 
List na zem padá 

a radosť nám prináša 

do skrehnutých sŕdc 

 

                       Jaroslav Grundza, 7.AZ 

 

 



Každý má svoje sny, svoje túžby   
 

     Kaţdý má svoje sny, svoje túţby  Mám ich aj ja. Neustále sa menia. Pamätám sa, ţe som v 

škôlke chcela nové bábiky a farbičky. Slovom veci ktoré sa dajú kúpiť. Čím som staršia, tým sa 

moje sny menia. Dochádzam k názoru, ţe nie všetko je moţné uskutočniť. Mám sen, ktorý mi 

ostal, dá sa povedať „z detstva“. Spievať, spievať a spievať. Odjakţiva rada spievam. Prináša mi 

to radosť. Je to niečo ako pohladenie na duši. Vţdy keď sa na súťaţiach umiestnim, ţiarim 

šťastím ešte týţdeň. Vtedy viem, ţe som zo seba dostala to najlepšie a teším sa z úspechu. Asi tri 

roky som rozmýšľala, ţe konzervatórium by bola tá správna stredná škola. Lenţe časom som to 

vypustila z hlavy. Bolo by málo pravdepodobné, ţe by som sa spevom ţivila. A tak snívam ďalej. 

Ďalší zatiaľ nesplniteľný sen. Cestovanie. Chcem navštevovať krajiny a odnášať si z nich nejaký 

záţitok. Paríţ, New York, Miláno, Londýn. Štyri mestá, ktoré chcem 

navštíviť ako prvé. Ale to sú sny, ktoré sa môţu uskutočniť iba s pomocou 

peňazí. Myslím, ţe kaţdý má jeden spoločný sen. Byť šťastný, zdravý, 

milovaný a úspešný. Veď kto by nechcel nájsť osudovú lásku? Väčšina 

filmov je o tom istom. Jedna ve1ká lovestory s krásnym šťastným koncom, 

kde sa všetci milujú a ţijú šťastne aţ do smrti. Láska je to šťastie, ktoré si 

navzájom dávame. Ale aj tak si myslím, ţe jedno z najväčších víťazstiev v ţivote je ,mať 

človeka, ktorému môţeme veriť, ktorému sa môţeme zdôveriť a nebáť sa, ţe sa to dozvie niekto 

iný. Ja som takého našla. Mám ešte veľa snov, ktoré stoja za povšimnutie. Úspešne ukončiť 

štúdium alebo zaloţiť si krásnu rodinku. Kaţdý má svoje sny, ktoré sú buď splniteľné alebo nie. 

Verím, ţe tie moje sa mi raz splnia. 

 

 Barbara Dupejová, 9.AZ 

 

Som 
 

Som ako malé vtáča,  

ktoré ešte nevyletelo z hniezda. 

Chcela by som vedieť,  

kedy  sa konečne aj na mňa 

usmeje moja šťastná hviezda. 
 

Keď zaspávam,  

počujem spev môjho srdca, 

ktoré tíško puká.  

Vidím lásku ako hladí moje vlasy, 

no  je to len malý obraz nejasný. 
 

Ţelám si cítiť sa ako v sne,  

no nedarí sa mi to. 

Predstieram úsmev na mojej tvári  

aj to, ţe všetko je fajn a ţe sa mi darí. 
 

 

  

 

 

 

 

  

Cítim veľa hnevu z mnohých strán, 

no neviem ako si pred ním ochránim  

svoju tvár. 

 

Dotýkam sa končekmi prstov horúcej 

lásky, 

no bojím sa, ţe sa iba spálim. 

Obávam sa, ţe prídu horšie časy  

a nikto mi tie dobré uţ nevráti.  
 

Plačem, lebo neviem kadiaľ ísť. 

Chcem len nastúpiť na správny vlak, 

všetko nechať tak, byť  voľná ako vták. 
 

Chápem,  ţe ţivot nie je jednoduchý, 

no chcem ţiť a nie sa len mučiť.  
 

                                                                

Tímea Harvilová, 9.AZ  

 

 



Dušičky  

 

     Kaţdý  rok začiatkom novembra si pripomíname pamiatku zosnulých. Ľudovo sa tomuto 

pamätnému dňu hovorí aj Dušičky.   

    Častejšie neţ počas roka v plnej váţnosti myslíme na svojich blízkych, ktorí uţ odišli „na druhý 

breh“, chodíme na cintoríny, vyzdobujeme náhrobné kamene, zapaľujeme sviečky a spomíname. 

Mnohí  veriaci sa modlia za zosnulých, aby aj takto pomohli svojim blízkym, ktorí uţ nie sú na 

zemi.   

    Dušičky sú dni, kedy ľudia spomínajú na mnohé spoločne preţité chvíle so zosnulými, aby 

nakoniec spomienky dospeli k tomu bodu, kedy zosnulý odišiel, kedy prišiel deň jeho odchodu 

z tohto sveta, kedy pozemsky zomrel. Samozrejme, úmrtiam blízkych by sme sa nemali tešiť, ale 

nerobme z toho ani zlo. Je to realita, ktorá podlieha prazákonom stvorenia.  

     V našom pozemskom ţivote ţijeme niekoľko desaťročí, čo je teda tých pár rokov na Zemi 

v porovnaní s celou večnosťou? Nestojí to zato, snaţiť sa uţ teraz nájsť zmysel ţivota, spoznať 

vôľu Toho, vďaka ktorému vôbec ţivot existuje, spoznať pravidlá Najvyššieho? Nestojí zato, snaţiť 

sa uţ na Zemi usporiadať si celý svoj ţivot podľa Jeho svätých zákonov, aby sme mohli po odchode 

zo Zeme ţať len to dobré?  Kaţdý  by chcel ţiť večne, ale nie kaţdý pre to všetko aj urobí.     

 

 

Mexické Dušičky 

 
     Sú krajiny, kde sa v tento deň oslavuje farebne a veselo. V Mexiku je to “Dia de Muertos”, v  

Peru “Dia de todos los santos, čo v preklade oboch značí „Deň mŕtvych “. Zvyky, obyčaje a 

oslavy sú si dosť podobné. Príprava naň začína uţ niekoľko dní vopred, asi v polovici októbra, 

ale nemá to vôbec nič spoločné s Halloweenom v severnej Amerike. 

     V Mexiku je tento sviatok jedným z najdôleţitejších, trvá od 31.10. do 2.11. V r. 2003 sa 

dostal i na listinu UNESCO (Skvosty nemateriálneho dedičstva ľudstva).  Podľa pôvodnej 

staromexickej viery sa zosnulí raz do roka ku koncu ţatvy vracajú na Zem, aby sa stretli so 

svojimi blízkymi, zabavili sa a spoločné ďakovali za úrodu. Keďţe sa španielskym misionárom 

nepodarilo tento zvyk zakázať, zlúčili ho s kresťanským Sviatkom všetkých svätých a Dušičiek. 

Začína veselá oslava, bohatá na farby a vyjadrujúca úctu k zosnulým. Ulice sú vyzdobené kvetmi, 

vo výkladoch obchodov stoja vyzdobene kostry “Calaveras” a lebky, vytvorené z “pappmache”, 

zmesi predovšetkým papiera a lepidla, ďalej zo sadry, cukru alebo čokolády. Všade vejú zástavy 

s lebkami. Cukrárne na objednávku modelujú čokoládové lebky s menom zosnulého na čele. 

Ďalšou obľúbenou pochúťkou je Pan de Muerto, tzv. chlieb mŕtvych. Vo vchodových dverách 

domov visia lampáše, kvetmi sa vyznačuje cesta od domu ku cintorínu. Pouţíva sa farba 

oranţová a ţltá. Mexičania veria, ţe práve tieto zosnulí najlepšie rozoznajú. 

Farebne sú vyzdobené i cintoríny. Prvú noc sa očakáva príchod zosnulých deti Angelitos, druhú 

noc prichádzajú duše dospelých. Konečná oslava je priamo na cintorínoch. 

Oslavuje sa pitím, jedením, muzikou a tancom. Ľudia prinášajú drobné dary a podáva sa 

obľúbené jedlo a napoj zosnulého. A o polnoci sa duše vracajú späť do záhrobia. 
 

 Spracované podľa internetu 

 

  



Práce do súťaže Integrácia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Tajomstvá 

 

Verím, ţe slniečko 

 bude stále svietiť. 

Chcem, aby nebol zlý  

v svete nik. 

Ukladám tajomstvá  

do srdiečka. 

Zamykám ich,  

aby ich nik nepoznal. 

Diana Jancurová, 5.AZ 

 

Slnko svieti na všetky deti   
 

Slnko vraví: „Ahoj, 

integrácia hľadá závoj.“ 

Keď sa slnko obzrie,  

závoj ihneď nájde,  

pretoţe integrácia znamená  

ţiť  spolu a všetkým deťom 

bez rozdielu  dávať podporu! 

 

                    Ariel Kigyiósí, 7.AZ 

 

 

Bolo zaslaných 15 prác a časopis. 

 

 

Integrácia 
 

Na svete je mnoho detí , 

slnko na nich rovnako svieti. 

Prišli sme na to, áno, hurá! 

Slnko k sebe všetky  deti 

bez rozdielu volá.  

 

Či si biely a či čierny,  

my sme kamaráti verní.  

S priateľmi si uţívaj 

  a v srdci ich zachovaj. 

 

Integrácia je tu, 

 chyť priateľa za ruku. 

Nezabúdaj na to! 

Priateľ je nad zlato.  

   

                    Miriam Jackaninová, 6.AZ 

 

 

Láska 
 

Uţ mesiačik na 

nebo 

 vychádza, 

uţ úsmev detí 

domov privádza,  

uţ zem na čiernu 

guľku  

sa mení, 

láska človeka však  

človeka zmení.  
 

                   Tomáš Soľanka, 7.AZ 

 

Láska 

 

Nech láska, radosť, šťastie 

kvitne v kaţdom z nás 

nielen dnes, ale po celý 

celučičký čas. 

 

Zabudnime na nenávisť, 

pýchu a zlé veci. 

Dajme priestor dobru 

a tešme sa všetci spolu. 

 

                           Samuel Zasada, 7.AZ 

  
  

 



 
 

Otče náš... 
 

Otče náš, dávaš ľuďom lásku 

posväť  kaţdého, kto  je nám na pomoci, 

buď s tým, kto ťa potrebuje, 

daj kaţdému milosť a svoju lásku. 

Odpusť tým, ktorí ťa nemajú radi, 

nedaj odlúčiť matky od detí, 

ale daj nám radosť,  potešenie a veľa milostí, 

lebo chceme mať dobré srdiečko ako ty. 
 

                            Kristína Drotárová, 5.AZ  

 

   
     Môj život 

 

     Volám sa Puňto a som pes. Obyčajný, malý, nenápadný, ale šťastný pes.  

     Môj pán je dobrý a kaţdý deň mi dáva chutne ţrádlo. Volajú ho Marek. Keby ste len vedeli, 

aký je milý! Vţdy, keď príde z práce, tak ma hladká, dá mi napiť a ţrať, hrá sa so mnou 

a dokonca ma bozkáva. Keby som mu mohol niečo povedať, určite by to bolo toto : „Si najlepší 

pán, akého som kedy mal!!“  

     Večer sa vţdy vyberieme na prechádzku. Prechádzame sa popri ceste. 

On mi vţdy hovorí: „Nechoď tak rýchlo, poď sem, nechaj to...“ 

Vtedy si len pomyslím: „Keby som mohol, tak ti utečiem!“  Ale nemyslím 

to váţne a po chvíli na to úplne zabudnem. Kde by mi bolo tak dobre?   

Stále čerstvé jedlo, čerstvý vzduch... 

     Keď sa vrátime z prechádzky, vţdy si ľahneme na trávu a „spíme“ 

potom si hádţeme  loptu, ja hryziem topánky, oblizujem loptu, pánovu ruku a veľa  iných psích 

vecí ... Proste som ten najšťastnejší pes na svete.                                                                        

Ariana Kigyosiová,6.AZ 

 

Pýcha 

Ľudská pýcha je 

ničiteľkou všetkého 

Nepodľahneme? 

 

Čas 

Čas je ako šíp 

ktorý rukou nechytíš 

Lieči však bolesť 
 

Smútok 

Smútok je naším 

horkým daţďom po ktorom 

vyjde slniečko 

Imrich Kaplan,  

2. miesto Mladé talenty                 

3. miesto Tak píšem ja 

Záhadné šepkanie 
 

Mám v uchu čudné šepkanie, 

no zbaviť sa ho stále nie a nie.  

Škriatok Šepkaj stále šepká mi, 

tie naj naj najčudnejšie noviny.  

Mám v uchu čudné šepkanie,  

verte mi, je naozaj záhadné. 

V uchu počuť šepot kaţdý deň, 

no je čudnejší ako nejaký sen.    

Škriatok Šepkaj, ten nechce spať. 

Vraj sa chce stále zabávať. 

Trpaslík malý a nezbedný,  

šepká mi vţdy svoje tajné sny.    

V škole mi šepne odpoveď, 

raz-dva a uţ viem všetko hneď. 

Mám v uchu škriatka Šepkaja 

a verte mi, je to zábava. 
 

Miriam Jackaninová, 3. miesto Petrţalské súzvuky 

 

 

 Láska 

Láska ľudí  

je ako slnko na nebi 

 Nikdy ju nezničíš 

 
 

Zem 

znečistená zabudnutá 

smúti plače neusmieva sa. 

Dokedy si ju  

nebudeme všímať? 

 

  Tomáš Soľanka, 3. miesto Mladé talenty 

 

Dážď 

Zlatý zvonivý 

Osvieţi skropí zvlhčí 

nielen zem aj človeka. 

Zmení ho to na duši? 

 



 
    

Mestský šachový turnaj žiakov 

 Kategória: starší ţiaci -  3. miesto Matej Mikuš, 7.AZ 

                   staršie ţiačky - Natália Frandoferová, 6.AZ 

                   mladšie ţiačky - Diana Feciskaninová, 2.AZ 

   

             Ihnátove Hanušovce 2012 - literárna súťaž 

Čestné uznanie - Imrich Kaplan, 7.AZ 

  

  Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2012 

 
 I. kategória -  poézia  3. miesto Miriam Jackaninová, 6,AZ 

II.kategória -  poézia  ČU - Dalibor Gajdoš, 6.AZ 

 

Tak píšem ja 2012- celoslovenská literárna súťaž 
 

 Poézia: 

3. miesto Gajdoš Dalibor a  Kaplan Imrich, 7.AZ 

Próza:  

2. miesto Hanas Tibor, 6,AZ 

3. miesto Jancura Denis, 7.AZ 

Mladé talenty - celoslovenská literárna súťaž 

 I. kategória - poézia 

2. miesto Imrich Kaplan, 7.AZ 

3. miesto Tomáš Soľanka, 7.AZ 

 

Literárne Jasenie -I. ročník literárnej súťaže detských autorov 

 

 Poézia: 

2. miesto: Kristína Ryznerová, 8.AZ   

3. miesto: Dalibor Gajdoš, 7.AZ 

Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo 

Školu bude reprezentovať Miriama Jackaninová, ktorá získala najviac bodov.   

 

Blahoželáme 
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