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Naša škola 

Škola nás každý deň volá, 

žiaci čakajú ,kedy skončia a kričia hurá! 

Každý sa v nej učí, 

či sa mu chce a či musí! 

Každý deň , každý žiak 

učí sa tak či tak! 

 

Každý deň niečo nové, 

učíme sa, čo je v tej osnove. 

Každý deň sa v škole učí 

a v každej triede to stále hučí. 

 

P.Fedorišin,3.A 



 

Milí pedagógovia, rodičia, žiaci! 

 Skončila jar, ktorú vystriedalo  leto s tropickými dňami. Začnú 

prázdniny, čas na ktorý sa všetci tešíme.  

 No ešte skôr ako začneme prázdniny,  musíme sa  porozhliadnuť 

za školským rokom, ktorý sa  práve končí. Celá naša škola prežila v 

tomto roku veľa pekného. Hoci sme každý iný, cieľ sme mali rovnaký , 

prežiť školský rok  čo najúspešnejšie s dobrými známkami, dosiahnuť 

prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových 

kamarátov  a zažiť mnoho zážitkov.  

 

  Chcem sa poďakovať žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu 

našej školy v súťažiach a olympiádach, učiteľom za prípravu na súťaže, 

o čom svedčia popredné umiestnenia. Chcela by som sa poďakovať aj 

za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, 

ale aj  za vašu pomoc  a čokoľvek dobré, čo ste „ sme“ pre našu školu 

vykonali a urobili tak našu školu krajšou. Veď škola je malým  miestom 

vo svete, do ktorého sa oplatí po prázdninách vrátiť.  

Želám teda nám všetkým slnečné lúče, ktoré spríjemnia dni plné 

oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, 

kamarátmi, krásne letné dni. 

Pekné prázdniny všetkým! 
PaedDr. Jarmila Lehotayová 

riaditeľka školy 

 

 



Botanikiáda 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedla pred piatimi rokmi do 

života nový projekt BOTANIKIÁDA pre žiakov piateho ročníka ZŠ a ich 

učiteľov biológie.   Botanikiáda 2014 nesie 

podtitul „Ja ♥ prírodu.“ Prvoradým cieľom bolo usporiadať príťažlivé 

podujatie pre žiakov a učiteľov a zároveň zapojiť do projektu 

BOTANIKIÁDA 

talentovaných žiakov 

v oblasti prírodných vied 

a ešte viac ich motivovať 

k štúdiu danej 

problematiky. Žiaci boli 

prístupnou formou 

informovaní o význame 

rastlín, o novinkách pri ich 

pestovaní, ochrane a tvorbe 

životného prostredia, 

zdravom životnom štýle a 

prostredníctvom týchto 

malých nadšencov 

botaniky posunúť tieto informácie medzi ich rovesníkov na základných 

školách.Po školskom kole našu školu reprezentovali na tomto podujatí Zuzka 

Bezeková a Dávid Žeňuch. 

Naša cesta do Botanickej záhrady v Košiciach  začala cestou autobusom 

a neskôr aj električkou. Po príchode nás rozdelili  do skupiniek, pridelili 

vedúceho skupiny, ktorým bol študent prírodovedeckej fakulty. Dostali sme  

zošit so súťažnými otázkami a premiestnili sme sa  na rôzne stanovišťa, kde 

nám povedali informácie o kaktusoch, lúčnych rastlinách, odpadoch a 

nakoniec sme sadili kvety. Na záver nám spočítali všetky body a vyhodnotili 

súťaž. Naša škola sa umiestnila na 4. mieste a iba bod nám chýbal k víťazstvu. 

Užili sme si krásny deň plný zaujímavých informácií, spoznali nových 

kamarátov. 

 

                                                                                  Z.Bezeková,D.Ženuch 
 



Súťaž Kategória Meno  OK KK 

Biologická olympiáda Kategória C 
Teoreticko-praktická časť 

K.Ondovová 5.  

Kategória C 
Posterová časť 

L.Lehotay 1. 4. 

A.Volčková 3. 3. 

Kategória D 
Teoreticko-praktická časť 

J.Naščák 2.  

B.Hajduk 4.  

Kategória D 
Posterová časť 

K.Olejníková 3.  

Z.Chyrová 6.  

J.Cinová 5.  

R.Lehotay 7.  

Kategória F 
RaZNL 
Družstvo Veveričky z Rakovca 

V.Marinčáková 2.  

E.Megisová 2.  

A.Hoptajová 2.  

Š.Bakajsa 2.  

M.Ivan 2.  

Botanikiáda 5.ročník Z.Bezeková  4.miesto 

 D.Žeňuch  úspešný riešiteľ 

Dejepisná olympiáda Kategória C M.Mati 11.  

 S.Lengyelová 13.  

Geografická olympiáda Kategória E A.Žolna 4.  

Kategória F J.Ivan 3. riešiteľ 

Kategória G K.Olejníková 9.  

Kategória H R.Lehotay 12.  

Kategória I D.Žeňuch 15.  

Olympiáda zo 
slovenského jazyka 

 J.Jacková 11.  

Olympiáda z anglického 
jazyka 

Kategória 1B D.Bakajsová 16.  

Kategória 1A P.Bučko 8.  

Šaliansky Maťko Kategória 3 Z.Chyrová   

Pytagoriáda Kategória  3 V.Marinčáková 2.  

Kategória 4 M.Ivan 3.  

Kategória 6 M.Jakub 11.  

Kategória 7 A.Ľoch 6.  

Kategória 8 J.Ivan 7.  

Matematická olympiáda Kategória Z9 A.Žolna 13.  

Kategória Z8 J.Ivan 3.  

Kategória Z7 M.Hoptajová 5.  

K.Olejníková 4.  

Chemická olympiáda Kategória D A.Hromuľáková 6.  

Mamut Matematicko-športová 
olympiáda 
Družstvá 
 

Lomihlavy  17. 

Veveričky  21. 

Vesmír očami detí 1.-4.ročník ZŠ M.Ivan 1.  

VSE energetika 2014 Kalendár 1.stupeň E.Megisová 
A.Radyková 

 ocenené 

Hasiči- výtvarná sútaž Záchrana osôb Š.Bakajsa 2.  

Bocian Kolekcia prác žiakov 1.-
4.ročníka 

 3.  



Športové súťaže 

Súťaž kategória Meno Ročník  Obv.K OK KK 

Cezpoľný beh Chlapci Lehotay,Lecák, 
Hamar 

8.-9.  4.  

Bedminton dievčatá A.Fedorišinová 
Z.Chyrová 

7.  3.  

chlapci D.Bakajsa 
A.Sabol 

8.  2.  

Florbal Starší chlapci  8.-9.  3.  

Mladšie 
dievčatá 

 5.-7.  3.  

Staršie 
dievčatá 

 7.-9.  4.  

Futbal Mladší chlapci 
McDonald 

 3.-4.  6.  

Starší chlapci 
Jednota 

 8.-9.  3.  

Veľký futbal 
Coca cola 

 8.-9.  3.  

Dievčatá  5.-7.  1. 5. 

Veľký futbal  
Dievčatá 

 7.-9.  2.  

Volejbal chlapci  8.-9. 3.   

Športová 
olympiáda 
Bracovce 

Mladší žiaci  1.-4. 2.   

Starší žiaci  5.-9. 2.   

Vybíjaná dievčatá  5.-6. 3.   

 

 

 

 

 

 



U nás doma 

 

Mama, otec,sestra ,brat, 

je nás tak akurát. 

Mamu rada mám, 

občas ju však hnevám. 

Tatko s kamiónom cesty brázdi, 

často z domu ufujazdí. 

Naša malá Kikuška, 

raz z nej bude letuška. 

Paťko často doma hnevá, 

v škole všetkých rozosmieva. 

Keď sa tatko vráti z cesty, 

ihneď zruší všetky tresty. 

A tak spolu v jednom celku, 

chystáme sa na dovolenku. 

Málo času na balenie, 

tatko autom rýchlo ženie. 

Chorvátsko už vonia z diaľky, 

nachystajme rýchlo plavky. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil plný fotiek mám, 

stále si ich prezerám. 

Mamka s ockom šetria zas, 

pôjdeme tam ešte raz. 

                         Monika Mikčová,7.A 

 

Dar 

Útočisko, láska, podpora, 

to je pre mňa rodina. 

Je to pevné lano, 

ktoré ma drží nad priepasťou, 

držím sa ho, 

je pre mňa istou a oporou 

S rodinou je radosť, sranda, 

každú prekážku zdolám raz – dva. 

Ak rodinu máš, tak si to váž. 

Je to dar nevýčisliteľnej hodnoty, 

nenahradia ho žiadne novoty. 

                      Kristína Olejníková,7.A 

 

 

  



Friendship day was originally founded by Hallmark in 1919. It was intended 

to be a day for people to celebrate their friendship by sending eachother cards, 

but by 1940 the market had dried up, and eventually it died out completely. 

However, in 1998 Winnie the Pooh was named the world’s Ambassador of 

Friendship at the United Nations , and in April 2011 the United Nations 

officially recognised 30th July as International Friendship Day; although 

most countries celebrate on the first Sunday of August! 

A true friend like you is hard to find 

you are one of a kind. 

 

You make me happy when I´m sad 

and bring joy to my heart. 

 

We always find the right words to say 

to help us get through any sad day. 

 

You never let me down 

and you´re always around 

 

It´s amazing how much we share 

and that you really care 

 

Thank you for being my friend 

and that we will never end. 

 

You are my friend 

the one I´ll never lend. 

I miss the memories we had 

and it makes me sad.  

You were there for me 

when I was confused and bruised, 

no one else just you. 

Thanks for always being there for me 

in my heart you´ll always be.                                 Nikola Ridajová, 7.A 



Projekt Deti v sieti 

 
Nadácia Konto Orange aj v tomto školskom roku vyhlásila grant Školy pre 
budúcnosť. Zapojili sme sa a naša škola získala finančnú podporu pre projekt 
Deti v sieti. 
Aktivity projektu :   

1. Prednášky  
Pracovníčky CPPaP 
pripravili pre žiakov 
5.-8.ročníka 
prednášky 
o nebezpečenstvách 
práce s internetom, 
sociálnych sieťach, 
zneužívaní osobných 
údajov a rizikách, 
ktoré hrozia pri používaní počítačov. 

2. Rovesnícke vzdelávanie 
Žiaci 7.ročníka pripravili prezentácie o počítačoch a počítačových 
vírusoch, ktoré predstavili v rámci rovesníckeho vzdelávania svojim 
mladším spolužiakom. 

3. Deň bezpečného internetu sme si pripomenuli v mesiaci február na 
hodinách informatiky a informatickej výchovy. 

4. Výtvarná súťaž „ Pravá tvár počítača a život bez neho „ 
Žiaci školy namaľovali a nakreslili niekoľko výtvarných prác spomedzi 
ktorých vybrala odborná porota tie najlepšie a ocenila ich vecnými 
cenami. 

5. Informačná brožúra  
Žiaci 9.ročníka pripravili pre rodičov informačnú brožúru Bezpečný 
počítač, v ktorej sa nachádza množstvo užitočných informácií a rád. 

6. Netiketa 
Počas osláv Dňa Zeme si žiaci pripravili a vytvorili vlastné pravidlá 
práce s počítačom a Internetom. Tie sme umiestnili na chodbu 
k počítačovej učebni. 

7. Exkurzia Technické múzeum v Košiciach 
Exkurzie sa zúčastnili žiaci 7.- 9.ročníka našej školy. 

8. Výstava IKT technológie kedysi a dnes 
               Táto výstava sa uskutočnila počas osláv Dňa matiek.  



Projekt Sedemmíľové čižmy 

 
Aj v tomto školskom roku sa naša škola úspešne  zapojila do výzvy Nadačného 
fondu Telekom Darca a získala finančné prostriedky na realizáciu projektu 
Sedemmíľové čižmy.  
Projekt Sedemmíľové čižmy alebo s batohom za zdravím a poznaním mal 
prispieť k rozvoju telesnej aktivity žiakov našej školy a spoznaniu regiónu 
Zemplína, priniesť nové námety na zmysluplné využívanie voľného času 
a netradičné formy vyučovania. Deti trávili 
prostredníctvom aktivít veľa času v exteriéri, 
pohybovali sa a spoznávali svoj región. Na 
začiatku žiačky siedmeho a deviateho ročníka 
vyrobili z plastových fliaš čižmy, ktoré sa stali 
symbolom projektu. Postupne na nich vytvorili 
mapu a fotogalériu zaujímavých miest regiónu. 
K aktivitám projektu patrili :   

1. Exkurzia Náučný chodník Sobranecké kúpele 
Zúčastnili sa jej žiaci 1.-4.ročníka. Sprievodcami našich žiakov boli 
pracovníci Lesného závodu v Sobranciach Ing. Lucia Hanáková spolu 
so svojím kolegom Viktorom. Druhá časť exkurzie patrila prehliadke 
Gitarového múzea v Sobranciach. 

2. Výstup na Sninský kameň 
3. Túra na Viniansky hrad 

Žiaci 4.-6.ročníka sa zúčastnili túry na Viniansky hrad spojenej 
s návštevou Hippocentra na Zemplínskej Šírave.Previedli nás po 
hrade, ukázali hradnú záhradku, priblížili postup rekonštrukčných 
prác. 

4. Medzi vtákmi 
Názov tejto aktivity ukrýval v sebe návštevu národnej prírodnej 
rezervácie Senné rybníky. Zúčastnili sa jej žiaci 4.-9.ročníka našej 
školy. 

5. Výtvarná súťaž Sopka 
Táto súťaž mala žiakom pripomenúť, že pohoria, ktoré nás obklopujú 
sú sopečného pôvodu. Víťazmi sa stali žiaci 8.ročníka, ktorí získali 
knižnú odmenu. 

6. Cyklotúra do Pozdišoviec 
7. Cyklotúra k rybníku v Nižnom Hrušove 
8. Juniáles



Zemplín 

 

Zemplín je môj rodný kraj, 

je pre mňa ako raj. 

Dejiny má na fakty bohaté, 

ľudové piesne malebné. 

 

Michalovce sú srdcom 

Zemplína, 

turisti ho radi navštívia. 

Morské oko z výšky hľadí, 

navštevujeme ho veľmi radi. 

 

Vihorlat sa mohutne týči, 

každému padne do očí. 

Šírava je naše more, 

letný relax je už na obzore. 

 

Príroda je na Zemplíne 

najkrajšia, 

je pre mňa ako poklad 

najdrahšia. 

Zemplín je plný krás, 

chce ho chrániť každý z nás.  

 

Keď Zemplín navštíviš,  

nádherný obraz si vytvoríš, 

čarovným pokoj a krásou si 

srdce naplníš. 

 

                   Boris Hajduk,6.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelená škola 

 

Naša škola je zelená 

ako príroda pekne sfarbená. 

V škole sa o triedení učíme, 

životné prostredie tým 

chránime. 

 

Už v nadpise to je, 

naša škola prírodu 

ochraňuje.  

Prírode treba pomáhať, 

odpadky v lese pozbierať. 

 

Životné prostredie ničíme, 

veríme, že skoro to 

napravíme. 

Veľa ľudí odpad 

nerecykluje, 

ale životné prostredie 

znečisťuje. 

 

Recyklovať je dnes nutnosť. 

Prírodu chrániť – 

nevyhnutnosť. 

Triedenie odpadu našu Zem 

ochráni, 

čistý vzduch nám pľúca 

naplní. 

 

Príroda je zdrojom energie, 

prechádzka nám úsmev 

vyčaruje. 

Recyklovať, chrániť, neničiť! 

Prírodu vždy ochrániť! 

 

                                             

Žiaci 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

Škola 

 

Európa je mojím domovom, 

do školy chodím 

s úsmevom. 

Spoznávam nové krajiny aj 

ľudí, 

preto ma učenie veľmi baví. 

 

Škola bude vybavená 

technikou, 

nebudem nosiť tašku plnú 

učebníc a zošitov. 

Na internete si nové fakty 

vyhľadám, 

pri odpovedi budem rýchla 

ako uragán. 

 

Každý žiak bude mať tablet, 

nové informácie vyhľadá 

ihneď. 

Učenie bude veľmi 

praktické, 

radosť bude vidno na 

detskej tváričke. 

 

Pravidlá nebudú skoro 

žiadne, 

žiak bude brať školu vážne. 

Bude dostávať samé 

jednotky, 

nikdy žiadne poznámky. 

 

Škola budúcnosti bude 

nádherná, 

bude spokojná každá detská 

dušička. 

Rodičia budú mať menej 

starostí, 

v škole bude viac radostí. 

 

J. Cinová,6.A 

 



27.júna opustia brány našej školy žiaci deviateho ročníka. Blíži sa koniec 

spoločne strávených chvíľ na tejto škole a nastáva čas hodnotenia. Spýtali 

sme sa ich, na aké chvíle budú neskôr 

spomínať. 

Z odpovedí vyberáme : 

- Táto škola mi dala vedomosti, 

zážitky, kamarátov, pripravila 

ma na strednú školu, naučila 

zodpovednosti a plneniu povinností 

- V škole som spoznal veľa dobrých ľudí, zo školy mám veľa pekných 

a adrenalínových spomienok 

- Páčilo sa mi hranie futbalu, veľa športových aktivít, úteky 

z doučovania,... 

- Získala som nové skúsenosti, vedomosti, spoznala veľa zaujímavých 

miest Slovenska, Poľska a Českej republiky 

- Páčili sa mi naháňačky počas prestávok a hranie futbalu 

- Táto škola mi dala základné vzdelanie, veľa veselých a vtipných 

zážitkov, naučila  ma hrať florbal, volejbal 

- Škola mi dala veľa zábavy, nových kamarátov, príjemné prostredie, 

dobrých učiteľov, zaujímavé exkurzie po Slovensku aj za hranicami, 

dobré jedlo v jedálni,... 

- Táto škola mi dala veľa príjemných situácií a zážitkov, vedomostí, 

naučila som sa zodpovednosti a trpezlivosti vďaka niektorým mojim 

spolužiakom 

- Som rada, že som túto školu navštevovala 

Pre objektívnosť pridávame aj to, čo sa im nepáčilo : 

- Nepáčilo sa mi, že som sa musel učiť 

- Veľa písomiek 

- Behanie v parku 

- Zobrala mi 9 rokov života 

Ďakujeme našim deviatakom a do ďalšieho života im želáme veľa 

úspechov a chuti do ďalšej práce. 



„Hviezdy v materskej škole“ 

         Posledný februárový piatok bol 

trochu iný ako tie ostatné piatky. Bol 

o čosi zvláštnejší. Do materskej školy 

prišli pracovníci z  Hvezdárne 

v Michalovciach. „Čo je to hvezdáreň? 

“ pýtali sa deti. „Hvezdáreň je miesto, 

z ktorého môžeme pozorovať hviezdy 

a planéty, ktoré nevidíme voľným 

okom.Vo hvezdárni je veľký ďalekohľad, ktorý nám z oblohy odhalí 

oveľa viac,“ odpovedali deťom, ,,poslovia z hvezdárne.“ 

Prišli, aby deťom porozprávali o hviezdach i Slnku. Čo sú hviezdy? 

Prečo žiaria? Ako vznikli? Čo je za hviezdami?  

Deti už vedeli, že aj Slnko je hviezda, ktorá je k našej Zemi najbližšie. 

Pomocou obrázkov z dataprojektoru sa deti o Slnku veľa dozvedeli. 

Spoznali Slnko ako hviezdu. Dozvedeli sa o slnečnej činnosti a sile 

Slnka. 

Slnko je veľmi horúce. Pre našu planétu je veľmi potrebné, ale vie byť 

aj škodlivé pre nás ľudí. A tak sa deti dozvedeli, ako sa treba pred 

slnečnými lúčmi a jeho žiarením chrániť. Ako je potrebné si chrániť 

zrak slnečnými okuliarmi, nikdy sa priamo nepozerať do Slnka 

a pokožku si natierať vhodným krémom. Na záver si deti pozreli 

rozprávku o hviezdach.  

Rozlúčili sa s nami so slovami, že sa k nám nabudúce ešte vrátia. 

 

 

                                                           Bc. Marta Kovaľová 

 

 

 



Večerné pozorovanie oblohy 

            Dňa 4. 2. 2014 vo večerných hodinách  žiaci našej školy navštívili 

Hvezdáreň v Michalovciach. Najprv sa konala prednáška spojená 

s premietaním počítačovej prezentácie        a to o javoch v atmosfére – 

polárna žiara, zatmenie Slnka, Mesiaca, meteorické dažde a tiež o vesmírnych 

telesách. Program pripravil RNDr. 

Komárek, astronóm hvezdárne. 

            Vyvrcholením večera bolo 

pozorovanie hviezdnej oblohy, keď 

RNDr. Komárek ukazoval, kde možno 

nájsť Polárku, najjasnejšiu hviezdu 

oblohy Sírius a ďalšie pre mnohých 

známe i málo známe hviezdy 

a súhvezdia.  

Zaujímavé rozprávanie pokračovalo v kupole hvezdárne. Ďalekohľadom sme 

pozorovali povrch Mesiaca, jeho krátery, planétu Jupiter aj s jeho mesiacmi, 

dvojhviezdy... 

Program bol doplnený videoprojekciou klipov o Gagarinovi, o kozmonautoch 

v beztiažovom stave, o krásach našej Zeme, či veľkosti vesmírnych telies.  

Pestrý program sa všetkým páčil, odniesli sme si zaujímavé a užitočné 

informácie, ktoré iste využijeme pri pozorovaní večernej oblohy. 

 

 

Mgr.Krausová 

 

 



Deň narcisov 

Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine, ako aj 

pravdu o súčasnom postavení 

chorých na Slovensku „bližšie 

k ľuďom“ - do ulíc, aby sa z 

choroby nestal strašiak, ale 

fakt, ktorý ľudí spája. Deň 

narcisov sa už tradične koná 

každý rok v apríli. Jeho 

symbolom je žltý narcis - 

kvietok jari a nádeje, ktorý si 

ľudia pripínajú v tento deň na 

svoj odev, aby aj týmto 

spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. 

Aj v tomto roku sa žiaci deviateho ročníka našej školy pridali 

k početnej skupine dobrovoľníkov z celého Slovenska a v piatok 

11.apríla „ sme vyrazili do ulíc“ . Vďaka podpore spolužiakov, občanov 

obce, zamestnancov DSS Ondava sa nám podarilo vyzbierať 107, 17 

eur. Ďakujeme všetkých, ktorí prispeli na pomoc dobrej veci a všetkým 

želáme najmä pevné zdravie. 

                                                          Júlia,Aďa,Paťa,Zuzka a Simona,9.A 

Perly žiackeho ducha: 

„I am very lačny“   

„Ako sa volá vzťah 2 organizmov navzájom si prospievajúcich?“ 

(symbióza) 

„Sex.“                                   

„Z akých surovín sa vyrába cukor ?“ 

                       „Z cukrovej vaty.“ 

                       „Čím sa odlišujú fúzače od ostatných chrobákov?“ 

                           „Majú veľké bajuzy.“                                                                                       



KOMIKSY 
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