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PRÁZDNINY
Už aj vrabce čvirikajú
že sa brány zatvárajú,
že už zvonec ide spať
a deti sa budú hrať.

Tabuľa si zavrie krídla,
umývadlo nemá mydla,

lavice sú bez žiakov,
tí už bežia do makov.

Ticho vládne v celej škole,
hluku mala až do vôle.

knihy, perá, zošity
do tašky si zbalil ty? 

Ale doma, pekne skrátka,
nech je tvoja kamarátka,

nie len malá Iva,
no aj dobrá kniha. 



Príhovor

Skončila jar a vystriedalo ju leto. Čo-
raz  teplejšie dni, toto naše stretnutie 
a vysvedčenia, ktoré o malú chvíľku 
skončia vo vašich rukách sú znakom, 
že školskému roku 2021/22 o chvíľu 
definitívne odzvoní. S  učebnicami, 
ktoré vás 10 mesiacov sprevádzali  na 
ceste získavania nových vedomostí  
ste sa rozlúčili a o pár minút necháte 
za chrbtom i školskú bránku. Začnú 
prázdniny – čas, na ktorý sa všetci ako 
sme tu tešíme. 
Vychovať dobrého a čestného človeka 
je naozaj ťažké. Iba dobrý rodič vie, 
koľko námahy a odriekania to stojí. 
Okrem pedagogických schopností je 
potrebný aj osobný príklad, pochope-
nie, ale hlavne láska. Nie je umením 
ani profesionalitou mať rád len žiakov 
múdrych, svedomitých, poslušných, 
ale poslaním učiteľa je mať rád aj žia-
kov, ktorým sa v škole nedarí, ktorí 
sú ako živé striebro a pri ktorých aj 
vlastní rodičia často strácajú nervy.  
Hovorí sa, že bez dobrého učiteľa nie 
je škola školou, veď žiak trávi v ško-
le s učiteľom viac času ako s rodičmi. 
Preto by mal byť učiteľ najdôležitej-
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ším činiteľom výchovy. Preto chcem 
poďakovať učiteľom za ich prístup a 
ak je potrebné sa zmeniť, urobme to 
teraz. Zmeniť sa tak, aby medzi uči-
teľmi a žiakmi zavládol duch dôvery, 
aby sme sa stali vašimi druhými ro-
dičmi.
Chcem sa poďakovať aj žiakom za 
ich usilovnosť, za reprezentáciu našej 
školy, o čom svedčí opätovné získanie 
skvelých umiestnení v rôznych súťa-
žiach.  Chcel by som sa ale poďako-
vať aj za všetky tie naoko zabudnuté 
a často okolím nepovšimnuté situácie, 
pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste 
komukoľvek z tejto školy vykonali a 
tak trochu urobili samých seba kraj-
ším, ale i  našu školu krajším miestom 
na svete, na ktoré sa oplatí po prázd-
ninách vrátiť.
V septembri, keď sme otvárali škol-
ský rok, prihovárali sme sa hlavne 
našim prvákom. Posilňovali sme v 
nich pocit, že naša škola je ten prístav 
vzdelanosti a múdrosti. Výsledky va-
šej práce hovoria, že ste urobili veľký 
krok vpred. Blahoželám vám a želám 
na tejto ceste ešte veľa úspechov. 
Milí štvrtáci! V novom školskom roku 
vás čakajú nové triedy, nové učiteľky 
a hlavne mnoho práce. Želám vám, 
aby váš prechod na druhý stupeň bol 
plynulý a „bezbolestný“. Chcel by 
som pozdraviť aj piatakov. Cesta nie-
ktorých z vás dnes vyústila na jednu 
drobnú životnú križovatku. Poniektorí 
ste si vybrali gymnázium. Želám vám 
veľa šťastia, chuti do učenia a nových 
kamarátov vo vašej novej škole. 
Dovoľte mi prihovoriť sa aj našim de-
viatakom. Končia sa vaše dni strávené 

na pôde našej školy. Začína sa nová 
etapa vášho života. Stojíte, tak ako v 
každej rozprávke, na rozhraní ciest. 
Želám vám, aby tá cesta, ktorú ste si 
vybrali, bola tá správna voľba. Treba 
sa rozísť a fakt, že už nikdy pokope 
v jednej triede sedieť nebudete, treba 
brať vážne. Nech si vyberiete akú-
koľvek odbočku, chcem vám zaželať 
pevný krok, veľa síl a dobrých ľudí 
v učiteľských plášťoch na všetkých 
školách, ktoré ste si vybrali. 
Osobitne sa chcem poďakovať pani 
učiteľke Gondovej a pani učiteľke 
Čarnakovičovej. Pani učiteľke Gon-
dovej by som chcel zaželať dobrý 
kolektív a aspoň takých dobrých žia-
kov, akí ste boli vy. Pani učiteľke Čar-
nakovičovej zas patrí naše obrovské 
ĎAKUJEM za jej obetavú a usilovnú 
prácu, ktorú nám počas rokov preuká-
zala.
Desaťhaliernik má rovnakú hodnotu 
ako dvadsať zlatých, ktoré ležia na 
dne mora a zožiera ich hrdza. Rozdiel 
v hodnote týchto mincí sa prejaví až 
vtedy, keď ich vylovíme a použijeme 
na to, na čo sú určené. Vaša hodno-
ta sa stane skutočnou, keď sa naučíte 
vchádzať do svojho vnútra a využívať 
ohromný potenciál, ktorý tam leží.
Želám teda nám všetkým slnečné 
lúče, dni oddychu, krásnu modrú ob-
lohu, príjemné chvíle strávené s rodi-
nou, kamarátmi, krásne letné dni.
Pekné prázdniny všetkým!   

PhDr. Róbert Berta, MBA
riaditeľ školy

Text: Mgr. Beáta Molnárová
Foto: Mgr. Beáta Molnárová

Dňa 6.5.2022 sa vybraní deviataci našej 
školy zúčastnili Dňa otvorených dverí 
na Strednej odbornej škole techniky a 
služieb vo Veľkých Kapušanoch, v rám-
ci Župných dní Košického samospráv-
neho kraja.
Školu sme navštívili spolu so šiestimi 
miestnymi i okolitými školami.  Deň 
otvorených dverí zahájili primátor mes-
ta PaedDr. Peter Petrikán, PhD. a riadi-
teľ školy Ing. Richard Mokoš, MBA.
Po otvorení sa záujemcom škola pred-
stavila prostredníctvom prezentácie, po 

ktorej si mohli prihliadnuť do práce žia-
kov jednotlivých odborov.
Významnou súčasťou dňa bol aj fut-
balový turnaj s medzinárodnou účas-

ťou. Hráči každého tímu boli šikovní 
a nadšení zo spoločnej hry. Naša škola 
sa umiestnila na krásnom 4. mieste z 
ôsmych zúčastnených škôl.

OSLAVY DŇA MATIEK NA NAŠEJ ŠKOLE

Text:Žiaci IV. C triedy  
Foto: Kristián Bók

Deň matiek je krásny sviatok, ktorý si 

zaslúžia všetky matky za svoju lásku, 
starostlivosť a obetavosť. Našim ma-
mičkám sme 16. mája 2022  s láskou 
pripravili milý kultúrny program. Pán 
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Navštívili sme...
STRETNUTIE S OCHRANÁRMI PRÍRODY

Text: Marta Čarnakovičová
Foto: Kristián Bók

Kde spia vtáčiky? Čím sa živia? Ako 
pripraviť búdku pre operených spevá-
čikov? Ktorá je naša najväčšia lesná 
šelma? Prečo ju nesmieme kŕmiť? Na 
tieto otázky sme hľadali odpovede v 
piatok, 20. mája na Námestí Milénia, 
za výdatnej pomoci ochranárov príro-
dy. Z pripravených doštičiek sme vy-
robili vtáčie búdky a vyskladali sme 
maxi puzzle s obrázkom medvedice 

KEĎ VYRASTIEM BUDEM...

Text: IV. B a pani učiteľka Čarnakovičová
Foto: Kristián Bók

Niekedy sa zamýšľame, čím budeme, 
keď vyrastieme. Profesií je veľa a kaž-
dá je potrebná. My sme mali možnosť 
zoznámiť sa s jednou z nich.
V piatok 20. mája sme sa ako divá-

ci zúčastnili súťaže v tvorbe rôznych 
účesov, pod názvom „Kaderník Me-
dzibodrožia“. Zo školy sme odchádza-
li na MsÚ, kde podujatie prebiehalo, 
so zmiešanými pocitmi. Skôr to bola 
radosť z „uliatej“ hodiny, než záujem 
o nejaké česanie. Ale po príchode do 
veľkej zasadačky mestského úradu 

sme už ústa nezavreli. Boli sme sved-
kami tvorby prekrásnych účesov na 
rôzne príležitosti. Obdivovali sme tvo-
rivosť, trpezlivosť a šikovnosť tvorcov. 
Okrem obdivu k práci kaderníkov sme 
si odniesli aj šteklivú vôňu rôznych 
vlasových prípravkov v nosoch a po-
cit....možno, keď vyrastiem, budem...

Stonožka
KÚTIK ŽIVEJ PRÍRODY

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Zážitkové učenie na našej škole sme 
pretvorili na skvelú myšlienku: pri-
blížiť živú prírodu žiakom. Zriadili 
sme v oddychovej zóne živý kútik so 

zvieratkami. Máme akvárium, kliet-
ku s andulkami, korytnačky a box so 
škrečkom. Tieto zvieratká slúžia ako 
výborná vizuálna pomôcka. Vďaka 
tejto príležitosti je jednoduchšie viesť 
hodiny prvouky, prírodovedy a bioló-
gie. Starostlivosť o zvieratká rozvíja 

u žiakov zmysel pre zodpovednosť. 
Za pomoci pedagógov sa spoločne 
naučia o zvieratká starať a zistia, že 
nepredstavujú nebezpečenstvo. Všet-
ky zvieratká sú v našej škole prijaté s 
láskou a  s láskou sa o nich aj staráme.

Navštívili sme...
PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Naši najmladší žiaci dňa 19. 5. 2022 
si mohli vychutnať divadelné pred-
stavenie s názvom Prešibaný kocúr v 
čižmách. Slovenská ľudová rozpráv-
ka na motívy diela Pavla Dobšinského 
bola plná veršov, prísloví, porekadiel, 

ostrovtipu a veselých 
pesničiek. Divadlo 
ponúklo stretnutie 
rozprávkových by- tostí pomá-
hajúcich chudobnému Jurkovi v nádeji, 
že i oni okúsia čosi z ríše človečenstva. 
Žiakom sa divadelné predstavenie veľ-
mi páčilo. Za krásny a kultúrny zážitok 
ďakujeme.

riaditeľ privítal rodičov a po láskypl-
ných slovách venovaných najvzácnej-
ším ľuďom na svete – mamám, nasle-
doval program popretkávaný tanečnými 
číslami, piesňami a hovoreným slovom. 
Na konci programu každý žiak odo-
vzdal svojej mamičke krásny darček 
ako prejav vďaky a úcty za ich poslanie.

s mláďaťom. Strávili sme príjemné a 
poučné chvíle s ľuďmi, pre ktorých je 

ochrana prírody životným poslaním.

Súťaže a testovania
ENGLISH STAR

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

ENGLISH STAR je medzinárodná sú-
ťaž v anglickom jazyku pre žiakov zá-

kladných škôl. Jej hlavným poslaním 
je propagovať a popularizovať anglic-
ký jazyk ako vyučovací predmet, ale 
aj zábavnou formou motivovať žia-
kov k úspešnému riešeniu písomných 

testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom 
zábavnou formou porovnávať svoje 
vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, 
predviesť okoliu svoje schopnosti a 
dosiahnuť za ne uznanie, prispievať 
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k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, 
poskytovať učiteľom anglického jazy-
ka materiály využiteľné na zatraktív-
nenie a skvalitnenie vzdelávania.
Súťaž English Star prebieha v 9 ka-
tegóriách, čiže je organizovaná pre žia-
kov 1. – 9. ročníka ZŠ. Súťaž sa konala 
5 .mája 2022. Z našej školy sa zúčast-
nili žiaci od 5. – 9. ročníka. Testy boli 

zamerané na jazykové zručnosti ako sú 
čítanie s porozumením a písanie.
Interaktívne testy rozvíjajú žiacku ori-
ginalitu, tvorivosť a aktívne myslenie 
žiakov, podnecujú ich kreativitu. Kaž-
dý súťažiaci dostal diplom. Keďže zo 
strany žiakov bol veľký záujem, preto 
by sme sa zapojili do súťaže aj ďalší 
školský rok.

NAŠI FUTBALISTI A FUTBALISTKY

Text: Mgr. Csaba Dako
Foto: Mgr. Csaba Dako   

V školskom roku 2021/22 naša škola 
štartovala v malom futbale vo viace-
rých  vekových kategóriách. Získali 
sme niekoľko povzbudivých výsled-
kov:
- obvodové kolo - mladší žiaci: 2. 
miesto
- okresné kolo - mladšie dievčatá: 3. 
miesto, najlepšími hráčkami boli G. 
Géresiová (skórovala deväťkrát) a 
brankárka Z. Gažiová

- okresné kolo – najmladší žiaci a žiač-
ky, Mc Donalds cup: 2. miesto
- kategória starších žiakov pre Covid 
2019 bola zrušená.
Na tieto súťaže našich žiakov pripra-
vovali Mgr. Cs. Dako a Mgr. L. Király.

Starší žiaci sa pod vedením Mgr. Š. 
Marciho zúčastnili medzinárodného 
futbalového turnaja, ktorý sa realizo-
val na SOŠ vo Veľkých Kapušanoch za 
účasti desiatich družstiev, kde obsadili 
konečné nepopulárne 4. miesto.

PISA 2022

Text: Mgr. Albert Páll

Naša škola bola zaradená do realizácie 
merania medzinárodnej štúdie PISA 

2022. Meranie je zamerané na vedo-
mostné (kognitívne) a osobné (neko-
gnitívne) zručnosti, ktoré potrebujú 
dospelí  pre uplatnenie sa v modernej 

spoločnosti. Merania sa zúčastnili 
vybraní žiaci 9. ročníka, ktorí 04. 05. 
2022 sa otestovali v matematickej, či-
tateľskej a prírodovednej gramotnosti.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA A PYTAGORIÁDA

Text: Mgr. Albert Páll

Vyučujúci matematiky priebežne pripra-
vujú žiakov na matematickú olympiádu 
a Pytagoriádu.

 
Matematická olympiáda - obvodné kolo 
pre kat. Z6, Z7 a Z8 sa uskutočnilo  12. 
4. 2022.
Našu školu reprezentovali:

Z6 - Gašparová Emma (12. miesto) zo VI. 
B triedy. Žiačku pripravovala p. uč. Čo-
mová.
       Birkeová Ramona (16. miesto) zo VI. 
A triedy. Žiačku pripravoval p. uč. Páll.

Z7 - Vojtková Lea (7. miesto) a Kondášo-
vá Boglárka (11. miesto) zo VII. A triedy.
       Žiačky pripravoval p. uč. Páll.
Z8 - Raczenberger Marcel (3. miesto) zo 
VII. A triedy. Žiaka pripravovala p. uč. 
Čomová
Z9 - 29. 3. 2022 krajské kolo  Kenés Šte-
fan (44. miesto)  z IX. B triedy. Žiaka pri-
pravoval p. uč. Páll.

 Pytagoriáda - obvodné kolo pre kat. P6, 
P7 a P8 sa uskutočnilo  30. 3. 2022.
Našu školu reprezentovali:
P3 - Lilien Gerenyi (8. miesto) z III. C 
triedy a Dávid Bányácsky (11. miesto) z 
III. C triedy 
Žiakov pripravovala p. uč. E. Pribulová
P6 - Gašparová Emma (5. miesto) zo VI. 
A triedy a Ďurková Elizabeth (5. miesto) 

zo VI. B triedy.
Žiačky pripravoval p. uč. Páll.
P7 - Vojtková Lea (10. miesto) zo VII. A 
triedy.
Žiačku pripravoval p. uč. Páll.
P7 - SesayHeidi ( 3. miesto) z VIII. B trie-
dy. Žiačku pripravovala p. uč. Čomová

MEDZINÁRODNÁ ŠTÚDIA POČÍTAČOVEJ A INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI ICILS 2023

Text: Mgr. Albert Páll

V dňoch 24. – 25. 5. 2022 naši žiaci 8. 
ročníka vyplnili testové moduly pilot-
ného merania ICILS 2023.
Cieľom  merania je preskúmať v rôz-
nych krajinách, do akej miery majú 
mladí ľudia v 8. ročníku ZŠ, ŠZŠ ale-
bo 3. ročníka osemročného gymnázia 
rozvinutú počítačovú a informačnú 
gramotnosť, ktorá je definovaná ako 

BOTANIKIÁDA

Text: RNDr. Iveta Slovinská
Foto: Kristián Bók 

Už tradične sa naša škola zúčastnila pro-
jektu BOTANIKIÁDA. Tento projekt 
organizuje Botanická záhrada UPJŠ v 
Košiciach pre žiakov 5. ročníka základ-
ných škôl a ich pedagógov. Prebieha v 2 
kolách, pričom 1. kolo je formou online 
testu. Tohto roku sa online kola zúčast-
nilo 2306 piatakov zo základných škôl 
Košického a Prešovského samosprávne-
ho kraja. Druhé kolo prebiehalo v troch 
turnusoch v areáli Botanickej záhrady. 

VENČEKOVÝ PLES

Text: Kitti Szabová (VIII.A)

Dňa 23. apríla 2022 sa uskutočnil Ven-
čekový ples žiakov ôsmeho a deviate-
ho ročníka, na ktorý sa pripravovali od 
októbra pod vedením diplomovaného 
učiteľa tanca Ing. Františka Štofana. 

schopnosť používať informačné a 
komunikačné technológie (IKT) na 
skúmanie, vytváranie a komunikáciu 
s ostatnými doma, v škole, na praco-
visku a v spoločnosti.
Počítačová a informačná gramotnosť 
(Computer and InformationLiteracy) 
(CIL) je v štúdii ICILS zadefinovaná 
ako schopnosť používať počítače na 
skúmanie, vytváranie a komuniká-
ciu za účelom efektívne participovať 

doma, v škole, na pracovisku a v spo-
ločnosti. CIL spája technickú spôso-
bilosť a intelektuálne schopnosti na 
dosiahnutie komunikačného zámeru.
Matematické myslenie (computatio-
nalthinking) (CT) - testové moduly, 
ktoré obsahujú autentické aspekty po-
čítačového kódovania, spracovávania 
informácií a využívania počítača pri 
riešení problémov.

Podtitulom BOTANIKIÁDY 2022 
bolo „Spoznávam dreviny“. Našu ško-
lu skvelým spôsobom reprezentovala 
Damiana Detriková, žiačka V.A triedy, 
ktorá patrila vo svojom turnuse  medzi 
5 najúspešnejších žiakov. Aktivity sú 
každý rok pripravené aj pre pedagógov. 
Študenti UPJŠ nám predstavili apliká-
cie použiteľné pri výuke biológie. Ing. 
Robert Gregorek nám porozprával o ná-
rokoch trojice darovaných rastlín. Pre-
chádzka po Dendrologickom chodníku 
bola sprevádzaná zaujímavým výkla-
dom. Ďakujeme!

Zo života našej školy

Na kurze spoločenského tanca a spo-
ločenskej výchovy si osvojili 16 dru-
hov tancov, ktoré predviedli rodičom a 
pozvaným učiteľom. Počas prestávok 
medzi voľnými kolami súťažili v jabl-
kovom, stoličkovom a venčekovom 
tanci. Pre deviatakov to bola zároveň 

slávnostná 
r o z l ú č k a 
so školou. 
Zážitky prvých tanečných krokov a 
Venčekového plesu v nich zanechajú 
spomienky na celý život.
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DOPRAVNÉHO IHRISKA
Text: Mgr. Denisa Szemánová    
Foto: Kristián Bók

Po dvoch pandemických rokoch sme 
opäť v našej škole privítali priazniv-
cov, rodičov, starých rodičov. Stalo sa 
tak počas Dňa otvorených dverí, kto-
rý sa uskutočnil dňa 26. mája 2022. 
Všetci návštevníci našej školy, ktorí 
prišli naozaj v hojnom počte, si mohli 
počas tohto dňa prezrieť jej priestory, 
pokochať sa zaujímavou výzdobou. 
Najväčším lákadlom však bola mož-
nosť zúčastniť sa otvorených vyučo-

vacích hodín. Stali sa súčasťou vyu-
čovacieho procesu. Mnohí z nich oce-
nili náročnú prácu pedagógov. Páčili 
sa im vyučovacie hodiny, ktoré boli 
zaujímavé, hravé a počas ktorých sa 
sami mohli presvedčiť o tom, ako sa 
ich ratolestiam na vyučovaní darí. S 
potešením môžeme skonštatovať, že 
Deň otvorených dverí sa naozaj vy-
daril.
Zároveň v popoludňajších hodinách 
rodičia i žiaci mali možnosť zúčastniť 
sa slávnostného otvorenia dopravného 

ihriska, ktoré sa realizovalo na multi-
funkčnom ihrisku nachádzajúceho sa 
v areáli školy. Slávnostné otvorenie 
sa uskutočnilo za prítomnosti pána 
primátora mesta Ing. K. Patakyho, 

pána zástupcu primátora Ing.  J. Zse-
linského, pána zástupcu SPP Ing. Ľ. 
Mattu, vedúcej školského úradu Mgr. 
B. Leczo a za prítomnosti riaditeľov 
okolitých školských zariadení.

MLIEČKO MÁME RADI, BUDEME VŠETCI ZDRAVÍ  
Text: vychovávateľky

V rámci medzinárodného dňa mlieka 
sme si v ŠKD pripomenuli Svetový 

deň mlieka. Deti sa dozvedeli zaují-
mavé informácie o výrobe mlieka, 
mliečnych výrobkov a význame mlie-
ka vo výžive. Ďakujeme sponzorovi 

RAJO za čokoládo-
vé mliečka a cereá-
lie.

DEŇ DETÍ
Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

„Iba tam, kde sa stretávajú deti, exis-
tuje reálna šanca na zábavu.“ 
                       (Mignon McLaughlin)

Medzinárodný deň detí oslavujú ľudia 

v niekoľkých krajinách sveta už dlhé 
roky. A my sme si takýto výnimočný 
deň nemohli nechať ujsť. Deň detí, 
ktorý sme na našej škole oslavovali 
1. júna 2022, sa niesol v športovo-zá-

bavnom duchu. Žiaci prvého stupňa si 
mohli preveriť svoje zručnosti a špor-
tové zdatnosti na vopred pripravených 
stanovištiach, kde ich čakali rôzne ak-
tivity, ako napr.: pavučina, navigácia, 
plávajúce fazuľky, skákanie vo vreci, 
prenášanie vody, prekážková dráha, 
rovnováha, maľovanie na telo, doprav-
né ihrisko, maľovanie na asfalt, atď. 
Žiakov druhého stupňa okrem futbalu, 
vybíjanej, volejbalu a stolného tenisu 
čakalo množstvo iných zaujímavých 
aktivít na stanovištiach podľa roční-
kov. Veľkú radosť vyvolalo žrebovanie 
tomboly, kde sa šťastie usmialo na 14 

výhercov. Odmenou pre všetkých boli 
darčeky z projektu „Ovocie v školách“ 
a samozrejmosťou boli sladké lekváro-

vé pečené buchty.  Počasie nám prialo, 
čo prispelo k skvelej nálade. Deti si z 
nich odniesli množstvo zážitkov. 
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Krásne zážitky
EXKURZIA – KAŠTIEĽ KNIEŽAŤA RÁKÓCZIHO V BORŠI

Text: PhDr. Tímea Dajková, Mgr. Alica Greznárová
Foto: PhDr. Tímea Dajková, Mgr. Alica Greznárová

Dňa 12. mája 2022 sa 29 žiakov 8. roč-
níka s p.uč. Greznárovou  a p.uč. Daj-
kovou vybrali sa návštevu zrekonštruo-
vaného renesančného kaštieľa v Borši, 
v ktorom  sa narodil František II. Rákó-
czi. Prvé informácie o komplexe sme 
získali na mieste nazývanom Múze-
umschop. Práve z tohto miesta sa zača-
la naša cesta zážitkov v tomto prekrás-
nom areáli. Veľmi milý sprievodca 
nám zaujímavým výkladom postupne 
predstavoval cestovanie v čase J. Ces-
tovanie v čase bolo obohatené samot-
nou expozíciou, virtuálnymi reali-
ty hrami, historickou únikovou cestou 
(escape room) a panoramatickým pre-
mietaním. Kaštieľ v 17. storočí vyho-
rel (krátko po narodení Františka II. 
Rákócziho) a celková renovácia pre-
behla v rokoch 2018-2021.  V expozícií 
s názvom Tri narodenia Rákócziho sme 
sa okrem histórie kaštieľa mohli oboz-
námiť s fungovaním panstva, s novove-
kou Európou a samozrejme s rodinou 
Rákóczi. Život Františka  II. Rákóczi-
ho sme  sledovali nielen od narodenia, 
ale až od očakávania dieťaťa po smrť 
kniežaťa v Tekirdağ, a v neposlednom 
rade sme sa preniesli k pamiatkam, kto-
ré sú dodnes úzko spojené s uctieva-
ním hrdinu.  Žiaci si mohli vybrať zo 
širokej škály tém podľa svojich pred-
stáv s množstvom  interaktívnych hier. 
V premietacej sále s kapacitou 15 osôb 
nás ohúrili  filmy premietané na plát-
ne s 360 stupňovou panorámou. Filmy 
s dĺžkou 10 minút sú veľkolepé a záro-
veň informatívne, doprajú nezabudnu-
teľné chvíle pre všetky vekové kategó-

rie. Vtipný animovaný film predstaví 
život Františka II. Rákócziho, sediac v 
neobyčajnom lietajúcom tanieri môže-
me spoznávať domorodé druhy dre-
vín Karpatskej kotliny, môžeme lietať 
ponad známe pamätné miesta Rákóczi-
ho. Ozajstnou výnimočnosťou je film 
predstavujúci maďarské a slovenské 
tance karičky, v ktorom sediac v strede 
kruhu môžeme obdivovať tanečníkov 
karičky. Po zaujímavej expozícii sme 
sa naobedovali v areáli kaštieľa .
Domov sme sa vracali s batohom 
plných zážitkov.

EXKURZIA – OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV

Dňa 2. júna 2022 sa žiaci ôsmeho roč-
níka v sprievode p. uč. Dajkovej a p. 
uč. Greznárovej zúčastnili 3 verejných 
pojednávaní na Okresnom súde v Tre-
bišove v rámci vyučovania predmetu 
Občianska náuka.
Po našom príchode sa nás ujal zamest-
nanec okresného súdu, ktorý nás milo 
privítal a usmernil do pojednávacej 
miestnosti. Pri vstupe do priestorov 
súdu žiaci museli absolvovať prehliad-
ku, či nevlastnia nedovolené  predme-
ty. Ešte pred začiatkom súdneho pojed-
návania si žiaci vypočuli prednášku na 
tému: Kriminalita mladistvých a trestná 
zodpovednosť, v rámci ktorej predseda 
súdu JUDr. Ladislav Bujňák vysvetlil 
žiakom základné otázky trestnej zodpo-
vednosti mladistvých, skutkové podsta-
ty trestných činov týkajúce sa mladist-
vých, trestno-právne hľadisko kyber-
šikany, zdieľanie informácií na sociál-
nych sieťach a jeho dôsledky a pod.
Potom nasledovali súdne pojednávania. 
Na všetkých troch sa pojednávalo vo 
veciach trestného práva, čo bolo pre žia-
kov veľmi podnetné a poučné. Mali prí-
ležitosť sledovať súdne pojednávanie v 
dvoch prípadoch v trestnej veci prečinu 
a v jednom prípade v trestnej veci zloči-
nu, ktoré viedol sudca okresného súdu v 

Text: PhDr. Tímea Dajková, Mgr. Alica Greznárová
Foto: PhDr. Tímea Dajková, Mgr. Alica Greznárová

Trebišove JUDr. Martin Kurečko. Žia-
ci zároveň mali možnosť oboznámiť sa 
s prácou sudcu, obhajcu a prokurátora. 
Dozvedeli sme sa veľa nových a zaují-
mavých informácií z trestného práva.
Po skončení pojednávania si pán sud-
ca našiel čas a bol ochotný zodpove-
dať otázky žiakov a všetko im podrob-
ne vysvetliť. 

Táto exkurzia určite splnila svoj cieľ, 
ktorým bolo priblížiť žiakom špecifiká 
súdneho procesu a vidieť jeho priebeh 
v praxi.
Dúfame, že táto zážitková forma výuč-
by sa osvedčí aj  v budúcich školských 
rokoch, pretože je pre žiakov atraktívna 
a zároveň má nesporne edukačný prí-
nos.

PLAVECKÝ VÝCVIK
Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Mgr. Dana Hudáková   

Žiaci 3. ročníka našej školy absolvovali 
základný plavecký výcvik a žiaci 7. roč-
níka zdokonaľovací plavecký výcvik. 
Výcvik sa konal od 13. júna do 17. júna 
2022 v priestoroch hotela Chemes na 
Zemplínskej Šírave. Žiaci boli rozde-
lení do družstiev, kde sa učili o dýchaní 
vo vode, splývaní a rôznych technikách 
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šli čas aj na učenie a venovali sme sa aj 
kreatívnym činnostiam. Čas nám plynul 
ako voda a po krásnych slnečných dňoch 

Stonožka
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

Text: Mgr. Júlia Marciová   
Foto: Kristián Bók

Stredná odborná škola techniky a reme-
siel v spolupráci s olympijským klubom 
Košice dňa 22. 6. 2022 organizovala 12. 
ročník Športovej olympiády Medzibod-
rožia pre žiakov základných škôl. Špor-

tovej olympiády sa zúčastnili i žiaci na-
šej školy. Náš olympijský tím spomedzi 
11 ZŠ vyhral 1. miesto a zároveň získal 
aj Putový pohár. Naši žiaci obsadili via-
cero prvých, druhých a tretích miest v 
jednotlivých disciplínach. Srdečne im 
blahoželáme a ďakujeme za vzornú re-
prezentáciu našej školy. 

plávania. Družstvá sa striedali a pracovali 
pod vedením pani zástupkyne Hudáko-
vej, pani učiteľky Pribulovej, pani učiteľ-
ky Kissovej a pána asistenta Kaška. Starší 
žiaci si zlepšovali svoje plavecké zručnos-
ti a učili sa správnu techniku plaveckých 

štýlov (prsia, kraul) pod vedením pána 
učiteľa Marciho a pána učiteľa Daka. 
Každý sa snažil a robil pokroky vlast-
ným tempom. Najdôležitejšia bola radosť 
žiakov z pohybu vo vode, čo bolo na ich 
tvárach vidieť. Boli sme na našich žiakov 

pyšní. Veľmi sa snažili, boli disciplinova-
ní, ale hlavne mnohí prekonali aj strach z 
vody, čo bolo hlavným cieľom výcviku. 
Na konci každý získal „mokré vysvedče-
nie“, sladkú odmenu a starší žiaci nára-
mok priateľstva.

ŠKOLA V PRÍRODE

Text: Mgr. Denisa Szemánová  
Foto: Mgr. Denisa Szemánová

V príjemnom rekreačnom stredisku Ka-
menec, ktoré sa nachádza na brehu vod-
nej nádrže Zemplínska Šírava, sa v dňoch 
13. 6. 2022 – 17. 6. 2022 zúčastnili žiaci 
4. ročníka dlho očakávanej školy v prí-
rode. Boli sme ubytovaní v hoteli Che-
mes. Keďže nám počasie v deň príchodu 
prialo, po výbornom obede sme si ho 
užili kúpaním v Šírave na pláži Anima. 
Na druhý deň doobedu sme si zaplávali 
v bazéne hotela a poobede sme sa vybrali 
na turistickú vychádzku cez les na Vin-
né jazero. Cesta bola síce dlhá, no nao-
zaj stála za to. Napriek tomu, že sme sa 
vrátili trošku unavení, po večeri sme boli 
opäť plní energie a elánu na pyžamovú 
párty. Tretí deň nášho pobytu sme si sprí-
jemnili návštevou vodného sveta Ther-
mal Šírava. Potešili nás predovšetkým 
atrakcie v podobe šmýkačiek, divokej 
vody a hojdacieho zálivu. Štvrtok ráno 

kultúrnohistorický a hospodársky vý-
voj a tiež živú a neživú prírodu regiónu 
Zemplín. Počas celého týždňa sme si na-

sme sa už nevedeli dočkať plavby výlet-
nou loďou Zemplín z prístavu Lodeni-
ca – Hôrka. Vyhliadková plavba viedla 
pozdĺž rekreačných stredísk Medvedia 
hora, Kaluža, Kamenec a Paľkov. Po-
obedňajšie hodiny sme strávili rôznymi 
hrami v areáli hotela. Nechýbala ani 
návšteva Car arény. Nielen chlapci, ale 

aj dievčatá si užívali jazdu ma motokáre 
a príjemnú atmosféru. Bolo veľa rados-
ti, smiechu a vzájomného povzbudzo-
vania. Posledný večer sme si spríjemnili 
opekačkou, posedením v altánku, dob-
rou hudbou a tancom. Posledný deň sme 
zahájili návštevou Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach, ktoré dokumentuje 

sme sa trošku unavení, ale plní zážitkov 
vracali do kolotoča bežných dní.

EXKURZIA – ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH

Text: PaedDr. Edita Gérešiová
Foto: Mgr. Ildikó Tóthová

Dňa 20. júna 2022 sa žiaci V. B a V. C 
triedy v sprievode p. učiteľky I. Tótho-
vej, p. učiteľky E. Gérešiovej a soc. pe-
dagogičky N. Juhászovej zúčastnili zau-
jímavej exkurzie. Navštívili Zemplínske 
múzeum v Michalovciach, kde mali 
možnosť absolvovať poučnú prehliadku 
sprevádzanú milou pani sprievodkyňou, 
ktorá pútavou formou komentovala vy-
stavené exponáty. V znovuotvorenom 
múzeu sme videli vzácne predmety 
minulosti. Dozvedeli sme sa, že posled-
ným majiteľom kaštieľa bol gróf Anton 
Sztáray, ktorý tu žil so svojou rodinou 

do roku 1944. Múzeum v súčasnosti po-
núka päť stálych expozícií a etnografickú 
expozíciu. Nás zaujala etnografická ex-
pozícia, ktorú tvoria samostatné celky – 
kováčstvo, vinohradníctvo, spracovanie 
dreva, hrnčiarstvo, výroba textílií. Zdo-

kumentované sú zaniknuté ľudové re-
meslá dedinského obyvateľstva. V his-
torickej expozícii sme videli exponáty 
dokumentujúce atmosféru šľachtických  
interiérov konca 18. a začiatku 20. storo-
čia (dobová literatúra, historický náby-
tok, zbrane, portréty, menšie interiérové 
doplnky a pod.).  Žiaci mali radosť z vy-
darenej exkurzie.
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ÚČELOVÉ CVIČENIE

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Žiaci II. stupňa sa 23. 6. 2022 zúčast-
nili účelového cvičenia. Na prvých 
dvoch vyučovacích hodinách absol-

vovali teoretickú časť účelového cvi-
čenia, ktorého obsahom bolo riešenie 
mimoriadnych situácií, zdravotná 
príprava a pohyb a pobyt v prírode. 
Praktická časť sa realizovala v areáli 
školy. Žiaci v teplom počasí zvládli 

teoretické i praktické aktivity, kto-
ré boli pre nich pripravené na troch 
stanovištiach. Po úspešnom splnení 
jednotlivých úloh mali žiaci priestor 
na rôzne športové súťaže a aktívny 
odpočinok. 

BESEDA S HOKEJISTOM SAMUELOM TAKÁČOM

Samuel Takáč reprezentuje Slovensko 
v ľadovom hokeji pod číslom 49. Tento 
známky olympionik, ktorý je hokejis-
tom telom i dušou od svojich 4 rokov, 
prijal naše pozvanie a dňa 24. 6. 2022 
navštívil našu školu. Po úvodnom pri-
vítaní pánom riaditeľom nám hokejis-

DIDAKTICKÉ HRY NA I. STUPNI

Text: Mgr. Denisa Szemánová
Foto: Kristián Bók

Každoročne koncom školského roka sa 
uskutočnia pre žiakov I. stupňa „Didak-
tické hry“. Konali sa dňa 22. 6. 2022. Po-
zostávali z teoretickej a praktickej časti. 
Cieľom didaktických hier je rozvíjanie 
telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity, 
výchova k ochrane zdravia a ochrane ži-
votného prostredia a bezpečné správanie 
sa v prírode a na cestných komunikáciách. 
Začína sa evakuáciou žiakov do bezpečia 

pred budovou školy. Na teoretických ho-
dinách si vysvetlia pojmy civilná ochra-
na, prvá pomoc, tiesňové linky 150, 155, 
158, 112. Prakticky si žiaci vyskúšali na 6 
stanovištiach svoje nadobudnuté znalosti. 
Vysvetlili si varovné signály CO, vybave-
nie lekárničky, obväzovú techniku, umelé 
dýchanie, presun raneného, poznávanie 
rastlín, húb, živočíchov v prírode, hádza-
nie granátom, ale aj poznávanie doprav-
ných značiek. Hravou formou sa dozve-
deli veľa nového o civilnej ochrane a pra-
vidlách bezpečného správania sa. 

Text: Stephanie Kováčová, Vivien Pitóckyová, Kitty Szabová (VIII.A)
Foto: Kristián Bók

ta rozprával o svojej ceste k hokeju a 
úspešnej kariére. Prezradil nám, že sa 
rád vracia do nášho mesta, totiž jeho 
mamička p. Horváthová je rodáčka 
a navštevovala našu základnú školu. 
Žiaci prvého stupňa pripravili pre neho 
zaujímavé otázky týkajúce sa nielen ho-

keja, ale aj súkromného života. Dozve-
deli sme sa, že hokej začal hrať ako 5 
– 6 ročný chlapček. Ako druháčik na zá-
kladnej škole začal chodiť na hokejovú 
školu a v sedemnástich ako dorastenec 
sa dostal do reprezentácie. Žiaci boli 
zvedaví aj na váhu a cenu hokejovej vý-
stroje. Prezradil nám aj to, ako vyzerá 
jeho bežný deň a že víťazstvo oslavuje 

rôznymi akciami a rodinou. Priniesol 
nám ukázať aj bronzovú medailu, ktorú 
získali za 3. miesto na zimných olym-
pijských hrách v Pekingu. Na konci 
besedy hokejista rozdával autogramy 
nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. 
Mohli sme sa s ním aj pofotiť. Na konci 
sme sa mu poďakovali za jeho návštevu 
a popriali veľa ďalších úspechov. 

Letné tábory
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Sponzori a partneri

Letné tábory

Začiatok letných prázdnin: 1. júla (piatok)
Koniec letných prázdnin: 2. septembra (piatok)

Nástup do školy: 5. septembra (pondelok)
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