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      Milí spolužiaci!!! 

   

     Už druhý mesiac píšeme rok 2012.  Čas je neúprosný a my sme sa ocitli v druhom 

polroku. Mnohí sa pustili ešte s väčším elánom do učenia, ale sú aj takí, ktorí stále 

vyčkávajú. Určite by však nemali vyčkávať deviataci, ktorých čaká Testovanie 9.  

Držme im palce, aby dokázali zo seba dostať čo najviac vedomostí a zvládli túto prvú 

väčšiu skúšku so cťou.  

     Školský život však nie je len učenie, ale aj rôzne akcie a súťaže. Aj v týchto naši 

žiaci nesklamali a získali pekné umiestnenia.   

     Zúčastnili sme sa tiež skvelých podujatí, ktoré v nás vyvolali len tie najkrajšie 

pocity a zážitky. Čakajú nás i mnohé ďalšie pekné chvíle, ktoré sa nám zapíšu do 

našich srdiečok ako neopakovateľné chvíle školského života. Využime a prežime ich 

naplno. 

 

 

 

Váš Centráčik 

 

    
 



 
 
 
 
 

DECEMBER 2011 

    2.12. - Stridžia noc 

    6.12. - Mikulášske prekvapenie 

    9.12. - Predaj vianočných pohľadníc 

  11. 12 - Viflejemskij večur - vystúpenie speváckeho zboru Centráčik v predvianočnom programe 

  14.12. - Beseda o rybách s otcom Katky Mikulovej 

  19.12. - Benefičný koncert Integrácia 2011 

   

JANUÁR 2012 

16. 1. - 20. 1. - Zápis prváčikov   

FEBRUÁR 2012 

02.02. - Karneval 

07.02. - Geografická olympiáda -  obvodné kolo   

14.02. - Valentínska pošta 

24.02. - Vymysli mliečny slogan -  celoslovenský projekt   

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Slovno-výtvarná práca literárno-novinárskeho krúžku Centráčik 

/Celoslovenská súťaž prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu/ 

 



 

 
  

 

      Každoročne jeden z fašiangových dní patrí na našej Spojenej škole vo Svidníku karnevalu. 

Krásne vyzdobená školská jedáleň, nápadité masky, zaujímavé ceny a veseliace sa deti – takýto bol 

2. február 2012, ďalší ročník obľúbenej detskej zábavy. 

     Všetko sa začalo krátko po trinástej hodine promenádou masiek. Každý vie, že karneval je 

jedinečnou príležitosťou, ako sa stať niečím, o čom tajne sníva. Aj naši žiaci sa zmenili na 

filmových hrdinov, rozprávkové bytosti, zvieratá, rastliny, ba aj veci dennej potreby. Verte, bolo sa 

na čo pozerať! Každá z masiek bola čímsi zaujímavá a originálna, preto porota z radov rodičov  

mala neľahkú úlohu pri vyberaní tej najkrajšej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     A keď už bola tombola rozdaná, sladké balíčky a bageta zjedené, karnevalové šantenie 

pokračovalo. A hoci sa zábava musela pod rúškom tmy skončiť  a hudba dohrala, ale  zostalo niečo,  

čo však stále trvá, a to sú spomienky na jedinečné chvíle.  

     Za zdarný priebeh karnevalu patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na organizovaní  karnevalu 

podieľali. Ďakujeme rodičom, ktorí si dali záležať na výrobe masiek, ZRPŠ za zabezpečenie 

veľkého množstva hodnotných cien a, samozrejme, CVČ v Giraltovciach za poskytnutie finančných 

prostriedkov na zakúpenie pekných cien do tomboly a umocnenie dobrej atmosféry výborným DJ. 

 
 

    

      

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Stridžia noc na Spojenej škole 
 

       Koniec farebnej jesene a začiatok zimného obdobia sa oddávna považuje za magický 

čas. Čas, kedy fantázia preberá moc nad skutočnosťou, noc vládu nad dňom, či chlad nad 

teplom. Jeden takýto deň, vlastne noc, sme zažili aj na našej Spojenej škole vo Svidníku.  

     Podmienkou prežitia stridžej noci v škole bol vstup v maskách strašidiel. Po zatvorení 

školskej brány nasledovali posledné úpravy, líčenie, obliekanie a potom... Potom do 

klubovne školy už vstupovali magické bytosti, strigy, čarodejnice a iné strašidlá. Po ich 

promenáde a predstavení nasledovala súťaž o Naj bosorku. Po "sms" hlasovaní nasledovala 

dekorácia víťaznej masky, pod ktorou sa ukrývala Vladimíra Blanárová. Samozrejme, pri 

takejto zaujímavej udalosti nechýbalo ani vedenie školy na čele  s RNDr. Máriou 

Makutovou. 

     Atmosféru čarovnosti a mágie vyvolávali aj školské chodby osvetlené sviečkami  a 

rôznymi strašidelnými bytosťami, kde prebiehala Cesta odvahy. Žiaci sa presúvali po 

tmavých priestoroch školy iba s baterkou v ruke.  Podmienkou bolo prejsť po triedach, v 

ktorých boli pre žiakov pripravené jednotlivé úlohy, a  uhádnuť hádanku. Ak každú z nich 

splnili, ako odmenu dostali indíciu – slovo. Nebolo to veľmi jednoduché, pretože museli 

prejsť tajomnými komnatami: Ochrana pred bosorkami, Hostina u strigy, Blúdenie po 

krajine, Strážca cintorína, Nočná akčná kimovka, Škola strašidiel, Tajomstvo záhadnej 

skrinky. Získané slová ich v samom závere súťaže doviedli ku stanovišťu  Posledný súd. 

Správna  odpoveď Kto nájde dobrého priateľa, nájde poklad bol vlastne kľúč k nájdeniu 

školského tajomného pokladu.  Za svoju statočnosť a nebojácnosť si každý  

odniesol sladkú prémiu. 

        Po zábave však žiaci nešli domov, ale do tried, kde ich čakali nafukovačky a spacie 

vaky, ba aj plyšoví maznáčikovia.  A tak niektorí, možno po prvýkrát v živote spali bez 

rodičov, a dokonca nie vo svojich teplých postieľkach, ale v škole . 

 

Mikulášske prekvapenie 

 

     Bol utorok, 6.decembra. Všetci sme sa tešili na Mikuláša, ktorý k nám prišiel z 9. ročníka 

a spolu s ním aj jeho sprievod. Zaspievali sme si pesničky, povedali básničky a dostali 

sladkosti. Ale to sme netušili, že nás čaká ešte jedno prekvapenie. Boli sme pozvaní do 

klubovne, kde nás privítala stromčekom vyzdobená miestnosť. Nechýbali Mikuláš a 

anjelici, uprostred dva stoly so stolným futbalom a rodičia našej spolužiačky Natálky. Práve 

tí nám pripravili ďalšie Mikulášske prekvapenie, súťaž v stolnom futbale. Natálkin otec, pán 

Frandofer, urobil rozlosovanie súťažiacich a začal sa „boj“ o čo najviac výhier. Bolo to 

veselé, hravé, zábavné súťaženie, pretože každý chcel vyhrať. Spolu s nami súťažil aj 

Mikuláš a anjelici. Keď sme sa všetci vystriedali pri hre, z výsledkovej listiny sa určilo 

prvé, druhé, tretie až štvrté miesto. Potom nasledovala dekorácia. Prvé tri družstvá dostali 

zlaté, strieborné a bronzové medaily a diplomy. Ani ostatní súťažiaci neboli smutní. Dostali  

diplomy a k tomu každý ešte plno sladkostí.  

   My 5. AZ trieda sme mali ďalší krásny zážitok, za ktorý sa chceme poďakovať manželom 

Frandoferovcom, (nadácia Kamil sk.)  a sponzorom, ktorí nám pripravili bohatú nádielku 

sladkostí. Sme radi, že sme mohli prežiť takúto peknú triednickú hodinu.      

                                                                                                                                   5.a trieda 



Integrácia  2011- benefiČný koncert 
 

          19. decembra 2011 sa v prešovskej športovej hale uskutočnil veľkolepý celoslovenský 

benefičný koncert Integrácia 2011 pre všetky deti. Stretlo sa tu vyše 6000 detí z tridsiatich 

slovenských miest. Na koncerte nechýbali ani žiaci  Spojenej školy, a to vďaka žiakovi  

Filipovi Tyčovi (IX.AZ), ktorý v literárnej súťaži Integrácia očami detí obsadil 3. miesto. 

Koncert ponúkol deťom pekné emócie, šťastie, nezabudnuteľné zážitky a najmä signál o 

spájaní všetkých detí bez rozdielu. Myšlienka Slnko pre všetky deti bez rozdielu bola aj 

motívom na tričku, ktoré dostal každý účastník Integrácie 2011. Deti dostali aj Integráčik, 

 ktorý vznikol na základe tohto projektu. A potom sa začal trojhodinový maratón hudby, 

spevu a tanca, ktorý moderovali Katka Brychtová a Patrik Švajda. Na pódiu vystúpili 

približne dve desiatky osobností, medzi ktorými nechýbal Peter Nagy, Marián Čekovský, 

skupina Kmeťoband, Ben Cristovao, Monika Bagárová, Laci Strik a SDA, Martin Harich, 

Otto Kolmann s kapelou, Juraj Mokrý, Beata Dubasová, Dara Rolins... Krstnými rodičmi 

projektu sa stali Róbert a Patrícia Vittekovci. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo spojiť 

školy a deti bez rozdielu a táto myšlienka sa v plnej miere naplnila.  Atmosféra, nefalšovaná 

radosť a detské rozžiarené očká  všetkých detí boli dôkazom, že to bol deň, na ktorý sa 

nezabúda. 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

Láska 
 

Poznajú ju ľudia, vtáci i zver. 

Sprevádza nás životom 

a ukazuje cestu vpred. 

Poznajú ju vo vojne aj v mieri, 

tešia sa jej bohatí aj biedni. 

Je neviditeľná kráska, 

v ktorú veria aj neveriaci, 

ako aj my, malí chlapci. 

 

Láska je čarovný liek, 

lebo zbližuje 

ľudské duše hneď.  
      

                           Filip Tyč 
 



 

Test kamarátstva 
Čo urobíš, ak: 

 
sa s kamarátom zúčastníš na súťaži,  

kamarát vyhrá 1. miesto a ty nie? 

    a/  Nahnevám sa , že vyhral práve on.    

    b/  Teším sa z výhry spolu s ním. 

    c/   Je mi úplne jedno, kto vyhral. 
 

tvoj kamarát chýbal v škole, pretože 

 bol s rodičmi na výlete a požiadal  

 ťa o domáce úlohy, Pri informácii 

               o domácej úlohe mu: 

 a/ zabudnem povedať o písomnej práci,  

     ktorú budeme písať. 

b/ upozorním ho na písomnú prácu. 

c/ Zamlčím písomnú prácu a nepoviem nič 
 

prídeš po kamaráta domov,  

aby sa išiel s tebou korčuľovať, 

on však najskôr musí očistiť zemiaky 

        a poumývať riad? 

a/ Dohodnem sa s ním na neskôr. 

b/ Pomôžem mu, aby sme  mohli ísť čo najskôr.  
c/ Pôjdem sa korčuľovať s niekým iným. 
 

 Ak sa s kamarátom pohádaš a  

včera si mu sľúbil, že mu  

požičiaš dôležitú knihu? 

a /  Požičiam mu, až keď sa udobríme 
b/  Požičiam mu, hoci sme pohádaní. 

c/  Nepožičiam mu ju vôbec. 
 

si tvoj kamarát zabudol desiatu  

a je veľmi hladný, pretože sa  

nestihol naraňajkovať? 

a/ Dám mu polovicu z mojej desiatej, 

ak sa na druhý deň rozdelí on so mnou. 

b/ Ochotne sa s desiatou rozdelím. 

c/  nezaujíma ma, či je hladný. 
 

tvoj kamarát odišiel zo školy skôr, 

išiel k zubárovi, na druhý deň má  

odpovedať zo zemepisu, ale zabudol 

           si zošit s poznámkami v lavici? 

a/ Zavolám mu, že si zabudol zošit. 

b/ zanesiem mu zošit domov. 

c/ nebude ma to vôbec zaujímať.  

 

Vyhodnotenie:   a – 1 bod 

b – 2 body 

c – 0 bodov 

 

12 – 10 bodov = úprimné 

kamarátstvo 

6 – 9 bodov = menej úprimné 

kamarátstvo / si trochu 

závistlivý, vypočítavý / 

0 – 5 bodov = neúprimné kamarátstvo / ste len 

spolužiaci 
 



   

 

 

                   

              

               Moje slniečko 

 

Mamka je ako slnko na nebi, 

ktoré celý deň krásne svieti. 

Tak ako slnko má hreje  

jej úsmev ma teší stále. 

 

Len jeden veľký strach mám, 

že jej čelo veľký mrak zastrie, 

keď zas v mojej žiackej knižke 

trojku zo slovenčiny zazrie. 

 

Marek Mikitka 

  

 Harmónia života  
 

Každý deň rozmýšľam,  

ako nájsť v živote  rovnováhu.  

Človek je ako zaťatý dub,  

keď chce nájsť radosť a harmóniu.  

Chápem, čo dokáže zničiť  

zlo a nenávisť v ľudskom srdci.  

Nie!  

Toto sa nemôže stať.  

Musím zmeniť tento svet.  

Každému sa musí dostať 

do srdca radosť,  

lebo život je krátky ,  

tak ho žime na plné obrátky. 

Imrich Kaplan 
 

Zima 
 

Chladná zima 

straší deti 

svojím vločkovým 

smiechom dovtedy, 

kým sa nezmenia 

na ligotavú kaluž. 

                                                   Denis Jancura 

 



                                                                          
 

 

 

                 

                                                               Láska 

 

Búšenie srdca, 

motýle v bruchu, 

červeň na líci. 

Žeby láska? 

Cool oblečko, 

skeatboard v ruke, 

husté reči. 

Žeby chalan snov? 

Je to láska alebo poblúznenie? 

Nie vždy záleží na výzore. 

Neraz je to iba očný klam, 

ktorý ťa unesie do rozprávky. 

Prebudenie však často býva 

vykúpané v solených kvapkách. 

  

                                                 Daniela Olijárová 
 

Ľudský cit 
 

City - ľudské slzy 

vyliate do mora. 

Ak sa cit v mori stratí, 

to je nočná mora. 

 City sú veľké,   

sivé, ťažké 

mraky mysle. 

Nezastaví ich už nik, 

len ochranca mysle. 

 

Miriam Jackaninová 

Človek 
 

V krajine letokruhu 

slnka a noci žije 

ničiteľ 

                                                              Človek 

Dalibor Gajdoš 

 
 



 

Inšpirácia spod Sitna 

 

 Poézia: 2.miesto Daniela Olijarová, 9.AZ  
  

Olympiáda zo slovenského jazyka 
 

 3. miesto Patrik Kosť, 9.AZ 
 

Šaliansky Maťko - okresné kolo 

 

  II. kategória - 2. miesto Miriam Jackaninová, 5.AZ 

 III. kategória - 2. miesto Agáta Suváková, 6.AZ 
 

Olympiáda z nemeckého jazyka 

 

    3. miesto David Miškiv, 8.AZ 
 

Obvodné kolo geografickej olympiády 
 

    4.miesto Leo Kocur, 7.AZ, úspešný riešite 

    5.miesto Michal Zdravecký, 8.AZ , úspešný riešiteľ  

    5.miesto  Patrik Kosť, 9.AZ, úspešný riešiteľ 

                                        Olympiáda z anglického jazyka 

       

    2. miesto  Michal Zdravecký, 8.AZ  

                                      Obvodné kolo matematickej olympiády 

      Filip Kocur, 5.AZ - úspešný riešiteľ 

 

 Obvodné kolo dejepisnej olympiády 

    3. miesto Imrich Kaplan, 6.AZ 

   Šachový turnaj O pohár primátora mesta Svidník 
 

    2.miesto - Michal Zdravecký - kategória starší žiaci 

    2. miesto - Kristián Haník - kategória mladší žiaci 

    1. miesto - Natália Frandoferová - kategória staršie žiačky 
 

 Z histórie mesta Svidník 

    4. miesto - Miriam Jackaninová, Kristína Maťašová, Michal  Zdravecký,8. AZ 

 Báseň roka – VIII. ročník 

     2. miesto  Miriam Jackaninová, 5.A 

     2. miesto Lukáš Ferenc, 9.AZ 
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                    Adresa:     Centrálna 464 

                                      089 01 Svidník     

  E-mail: zakladna@spojenaskolask.sk   

                č. telefónu:  054/7882040, 054/788204 

Informácie  www.spojenaskolask.sk 

                  Časopis Centráčik vychádza od školského roku 2002/2003  ako občasník  

pod vedením   Mgr. Anny Lažovej 

                           

Časopis  Centráčik  pripravili a vydali žiaci Literárno-novinárskeho 

krúžku Centráčik, Spojená škola, zložka  Základná škola vo Svidníku 

s podporou CVČ Giraltovce 

 

  

              


