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MILÍ „FIŠERÁCI“!                                                                  

 

Konečne sme opäť v škole! Znie   podľa Vás 

táto veta ironicky? 

To teda nie! Čaká nás síce veľa práce, učenia 

a aj vstávať musíme skoro ráno, ale môžeme sa 

tešiť na  more zaujímavostí, hory krásnych 

zážitkov a túry plné krásnej literatúry Veď 

my si  to vieme pekne všetko spočítať! 

 Ďakujem všetkým tým, ktorí nám s radosťou 

prispievali do nášho časopisu, ako aj všetkým 

úžasným ľuďom, ktorý nám dali zaujímavý tip 

na reportáž, alebo len vytiahli „zo šuplíka“ 

svoje najtajnejšie pocity, myšlienky a nálady 

a zvečnili ich na stránkach nášho školského 

časopisu o Vás a pre Vás. Dúfam, že aj tento 

školský rok nám prispejete svojou originalitou 

a umom.  

Prezradím vám jedno moje prázdninové 

tajomstvo: 

Stalo sa v sobotu. Podľa mňa sa všetky úžasné 

veci  dejú v sobotu, pretože je to deň, keď má 

každý o jeden „kúštik“ času viac.  Takže... 

Letnú sobotu som trávila v Bratislave. 

Absolvovala som povinnú vzdelávaciu jazdu 

na trase Prezidentský palác  – Bratislavský 

hrad –  Nábrežie Dunaja. A práve tam sa to 

stalo:  

Letmým krokom som vykročila so zmrzlinou 

v ruke smerom k voľnému miestu. Bola som 

dosť zamyslená a nevšimla som si, že niekto 

oproti mne 

kráča. Ani on si 

ma asi nevšimol. 

Ba všimol, ale to 

už mal čučoriedkovú zmrzlinu na tričku. 

Vyplašene som sa začala ospravedlňovať 

a vtedy mi to došlo: Vrazila som do MAJKA 

SPIRITA! „Prepáčte,“ vyjachtala som 

napokon. „Nič sa nestalo, to je v pohode!“ 

povedal a podal mi to „zazmrzlinované“ tričko. 

„Aj tak je teplo!“ dodal   a odišiel.  

No viete si predstaviť, ako mi bolo... A viete si 

predstaviť, že to tričko budem mať  navždy 

odložené a svojej dcére poviem, že je od 

MAJKA SPIRITA. No WAU!!! 

Takže všetky super veci sa dejú v sobotu! Aj ja 

sa Vám prihováram v sobotu a želám viac než 

len úspešný školský rok! Želám vám  krásnu 

plavbu po mori informácií, zážitkov a nových 

pocitov! Nech si na jeho konci odložíte také 

tričko, ktoré budete  mať navždy! 

 

Želám Vám úspešnú a hlavne krásnu plavbu!                         

                    Vaša Sára 

                    Sára Dzurillová 

                                šéfredaktorka
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Interview s majsterkou sveta                                

„Nech im šport robí radosť...“ 

 

Text: Sára Dzurillová, 7. C   Foto: archív Ľudmily Bednárovej 

Ako dlho učíte na našej škole? 

Učím tu od roku 2001. Tri roky som však strávila 

v Bratislave, a potom som sa zase vrátila,  čiže dokopy 

je to asi 14 rokov.  

Je to vaše jediné zamestnanie, alebo sa 

profesionálne venujete aj niečomu inému? 

Je to moje jediné zamestnanie. Kedysi som hrávala 

hokej a hokejbal, ale  robila som to čisto pre radosť, 

pretože tieto športy u nás nie sú v ženskej kategórii na 

profesionálnej úrovni.   

Máte radšej hokej alebo hokejbal? 

Hokej mi bol vždy trochu bližší, venovala som sa mu 

asi 15 rokov. Hokejbal som brala ako doplnkový šport 

mimo hokejovej sezóny.  

Mali ste už od detstva radi hokej? 

Práveže nie, v detstve som chodila na výtvarnú 

či Maguráčik, a zo športov ma bavilo hlavne 

lyžovanie. Zlom nastal, keď som mala asi 14 rokov a v 

televízii som videla prvý zápas.  

Prečo je pre vás hokej dôležitejší ako hokejbal? 

Ako som už spomínala, hokejbal bol len doplnkový 

šport, nemá na Slovensku zázemie, hrá sa len 

turnajovo, väčšinou po hokejovej sezóne. A na 

hokejbale sa mi nepáči, že treba veľa behať  

Boli ste aj na nejakej súťaži s hokejom alebo 

hokejbalom? 

Hrávala som v najvyššej ženskej hokejovej súťaži za 

Poprad, v Stredoeurópskej ženskej lige (EWHL) za 

Slovan a v oboch súťažiach sme získali majstrovský 

titul. So Slovanom to bolo v sezóne 2006/2007 a 

s Popradom to bolo v sezónach 2011/2012 

a 2013/2014.  

Najväčšie úspechy však prišli v hokejbale. Trikrát som 

sa zúčastnila na majstrovstvách sveta. V roku 2011 

sme v Bratislave získali titul majsteriek sveta, o dva 

roky neskôr sme skončili v Kanade na druhom mieste 

a  v roku 2015 sa konali MS vo Švajčiarsku – tam sme 

získali bronz.  

Aký je to pocit zobudiť sa a byť najlepšia na celom 

svete v hokejbale? 

Hoci to bolo už dávno, na  tie pocity človek nikdy 

nezabudne. Bola to neuveriteľná eufória.  

Koho ste porazili? 

V ženskom hokejbale je takmer bezkonkurenčná 

Kanada. Silné sú Češky i USA. Prvé štyri miesta sa 

väčšinou delia medzi tieto štyri tímy.  

Kanada sa vám páčila? 

Kanada je úžasná krajina, každú voľnú chvíľu medzi 

tréningami a zápasmi som sa snažila venovať 

poznávaniu okolia. Po turnaji sme si všetci urobili 

výlet. Pozreli sme sa na  Niagarské vodopády a tiež 

Sieň slávy ľadového hokeja v Toronte.  

Aké iné krajiny ste vďaka hokeju a hokejbalu 

navštívili? 

S hokejom som bola v Taliansku, Francúzsku, 

Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Česku, Poľsku, 

Slovinsku, Turecku a Japonsku.  

Čo robíte vo vašom voľnom čase? 

Hoci som s hokejom a hokejbalom pred pár rokmi 

skončila, športu som ostala verná. Niekoľko rokov som 

sa súťažne venovala crossfitu, teraz si voľný čas 

vypĺňam najmä lezením a vysokohorskou turistikou, 

 Ľudmila Bednárová 
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v zime skialpinizmom. Okrem toho bicyklujem, 

korčuľujem a rada chodím do prírody.  

Čo by ste odkázali našim žiakom alebo nádejným 

športovcom? 

Nech im šport robí radosť a baví ich to. To je základ. 

Je mi smutno, keď vidím, koľko detí uprednostní 

počítače pred pohybom.  

 

RADA TRÉNEROV: 

Keď budeme pracovať  ako skupina, nebude ťažké „uhrať“ dobré výsledky. Chcem, 

aby tento tím  mal  identitu,  aby vyhral  všetko. Sila môjho tímu je vždy  TÍM! 

                             

Pani učiteľka Ľudmila Bednárová: prvý rad, tretia sprava: 
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Letom-svetom                     

Text: Stela Laskovská, 6. B     

Foto: archív Stely Laskovskej 

Pred Dunajom,  

za Dunajom

Viete, kde je bod, keď stojíte na 

jednej strane Maďarska a na 

jednej strane Slovenska? Minulý 

rok sme boli na dovolenke 

v Štúrove. V rámci dovolenky sme 

navštívili aj Ostrihom, čo je mesto 

v Maďarsku, ležiace na maďarskej 

strane Dunaja oproti Štúrovu. 

Stačilo prejsť cez most Márie 

Valérie. Ostrihom je jedno 

z najstarších maďarských miest. 

V Ostrihome sme boli navštíviť 

Katedrálu Panny Márie a svätého 

Vojtecha, ktorá je najväčším 

kostolom v Maďarsku a patrí 

medzi najväčšie kostoly v EÚ.  . 

V bazilike sú pochovaní 

ostrihomskí arcibiskupi. 

V Ostrihome sme boli tiež 

v aquaparku, v ktorom môžete 

nájsť aj jacuzzi či infrasaunu. 

Ďalšími atrakciami v tomto 

aquaparku sú tiež okrasné jazero 

a mini terárium.  V Štúrove sa mi 

samozrejme tiež páčilo, napríklad 

kúpalisko, v ktorom sme si najviac 

užili. užili A priamo z bazéna 

v Štúrove je výhľad na baziliku v 
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Text: Bibiana Koreňová, 6. C     Foto: Bibiana Koreňová              Letom-svetom 
 

„Za veľkou mlákou!“                          

Cez letné prázdniny som 

bola s mojou rodinou v Amerike. 

Piaty deň prázdnin o deviatej 

ráno sme vyrážali z domu do 

Krakova na letisko. Cesta do 

Krakova nebola dlhá a o pár 

hodín sme už sedeli v lietadle. Vo 

vzduchu sme boli celkovo dve a 

pol hodiny, až kým sme nepristáli 

na nemeckom letisku Lufthansa 

vo Franfurkte, aby sme prestúpili 

do lietadla, ktorým sme už rovno 

išli do Ameriky. Cesta trvala osem 

hodín a bola celkom fajn až na 

časový posun, ktorý bol až sedem 

hodín. Pristáli sme o ôsmej večer 

amerického času. Vyzdvihol nás 

môj ujo, ktorý tam už žije veľa 

rokov. Ten nás odviezol k nemu 

domov, kde na nás čakala naša 

teta a bratranci. Na druhý deň 

sme išli do DownTown Chicago, 

kde sme videli Sears Tower a veľa 

iných mrakodrapov, 

prírodovedecké múzeum, v 

ktorom nahrávali film Noc v 

múzeu a Milenium park. O pár 

dní sme išli na letisko a leteli sme 

lietadlom do Mexica. Keď sme 

pristáli, išli sme taxíkom do 

prístavu, kde sme nastúpili na 

trajekt a o pol hodiny sme sa 

vylodili na ostrove Isla Mujeres. 

Ubytovali sme sa v rezorte Mia 

Reef, kde bolo pekné prostredie, 

krásna pláž a azúrovo čisté more 

s množstvom rýb. V jeden deň 

sme sa vybrali na výlet na južný 

cíp ostrova a cestou sme sa 

zastavili v delfináriu, kde sme 

plávali 

 
s delfínmi. Bol to pre mňa veľký 

zážitok. Domorodí obyvatelia boli 

veľmi priateľskí, milí, nízki a 

zavalití. Po uliciach sa prechádzali 

leguány, tak ako u nás mačky. A hlavne 

tam bolo veľmi teplo a vlhko. Po návrate 
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z Mexika sme sa vrátili späť do Chicaga, 

kde sme navštívíli Buckinghamsku 

fontánu, mólo Navy Pier a oddýchli sme 

si na pláži Michiganského jazera. O 

týždeň sme sa vybrali do Kanady na 

Niagarské vodopády. Cesta trvala dlho, 

ale dali sme to… Niagarské vodopády 

sme videli úplne zblízka z vyhliadkovej 

lode. Boli sme úplne premočení, ale stálo 

to za to. V noci boli nádherne vysvietené 

a každý večer bol nad nimi ohňostroj. O 

tri dni sme sa presunuli do New Yorku. 

Bývali sme na Manhatane vo vysokom 

hoteli s bazénom na streche. V New 

Yorku sme videli Time square, Sochu 

slobody, Empire State Building, Central 

park, Brooklynský  most, Broadway a 

Pamätník dvojičiek. New York je mesto, 

ktoré nikdy nespí a nezhasne. Bolo tam 

veľmi rušno, všade bolo veľa ľudí, žltých 

taxíkov a mrakodrapov. Odchodom z 

New Yorku sme ukončili našu cestu. 

Amerika vo mne zanechala veľa 

zážitkov, z ktorých budem ešte dlho 

čerpať. Na túto dovolenku nikdy 

nezabudnem a verím, že sa tam ešte 

vrátim. 

 

 
Niagarské vodopády 



                                                                           FIŠERÁČIK 

                                                                                                                                              

11 
 

Okienko Zelenej školy: ODPAD                         

               Text: Alexandra Hrčová z 8. C          Dobrý deň, milí učitelia a žiaci!   

           V školskom roku 2016 / 2017 sme ukončili tému VODA.                                          

Splnili sme cieľ  a znížili sme spotrebu vody o 5 %.  Získali sme certifikát a  vlajku 

zelenej školy a naďalej pomáhame životnému prostrediu.  Je to pre nás veľká česť, 

a preto sa budeme zo všetkých síl snažiť, aby sme si ju udržali aj v nasledujúcej téme, 

a tou je ODPAD.  

 Tému sme začali už v školskom roku 2017 / 2018. Naším cieľom  je oboznámiť 

žiakov s tým, aká dôležitá je minimalizácia odpadu nielen na našej škole, ale aj na celom 

svete. Slovák v priemere vyprodukuje 475 kg odpadu. Na celom Slovensku je to dokopy 

až 9,5 milióna ton odpadu ročne. Z toho sa recykluje iba 14,9% komunálneho odpadu.  

 Ako odstrašujúci príklad by sme mohli viesť ostrov z odpadkov v Tichom 

oceáne, ktorý má rozlohu 1,6 milióna km štvorcových, čo je ako Nemecko, Francúzsko 

a Španielsko dohromady.  

 Na zminimalizovanie odpadu žiaci užšieho kolégia vypracovali Enviromentálny 

akčný plán (ďalej len EAP), vďaka ktorému ostatní pochopia, aká je minimalizácia 

odpadu dôležitá. Chystáme sa vytvoriť EKO-hliadky, ktoré budú dohliadať na triedenie 

odpadu v triede. O našej činnosti budeme  verejne informovať verejnosť pomocou 

reportáží, prispievaní do regionálnych novín a workschopov, kde budeme vysvetľovať 

dôležitosť odmietania  jednorazových plastových tašiek.  

 Uskutočnia sa  tiež TVORIVÉ DIELNE, na ktorých sa bude pracovať 

s odpadovým materiálom. Jednotlivé  výrobky budú dražené BURZÁCH s názvom: 

Dajme veciam druhú šancu.  

 O všetkom Vás, milí učitelia a žiaci, budem informovať cestou školského 

rozhlasu v Okienku Zelenej školy.  

 Prvou našou aktivitou bude TÝŽDEŇ BEZ OBALOV (5. - 9. november 2018).   
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DOBRÉ  správy          

o projekte:  20. júna 2018 nám 

regionálna koordinátorka Jana Lapinová   

schválila náš enviromentálny akčný plán.  

Zároveň počas školského  roka  nás 

navštívila  koordinátorka  Ing. Paulína 

Urdová   z Košíc, ktorá sa venovala 

žiakom na štyroch vyučovacích hodinách 

(2 hod.-1.stupeň, 2 hod.-2.stupeň) na tému 

Minimalizácia odpadu. 

Takže ako na to?

 

Týždeň bez obalov  (5. – 9. november 2018) 

Najviac obalov vyprodukovala naša 

škola práve z obalov z desiat. EKO-hliadky 

úspešne dohliadali v danom týždni na 

odpad, produkovaný daným materiálom. 

Upozorňovaním na to, aby si deti nenosili 

do školy sladkosti, ale len desiate 

v papierovom obale a zároveň na to, aby 

nekupovali jednorazové plastové fľaše sa 

nám podarilo znížiť jeho množstvo. Všetok 

odpad u jedného žiaka  sa mal znížiť na 

jedno  znova použiteľné  papierové vrecko. 

A podarilo:  

Odpadkové koše boli poloprázdne

 

 

                                                                                                           

 

Plagáty boli vyvesené po celej škole. Písmenká sú recyklované. 

Na realizáciu projektu dohliadalo užšie 

kolégium: 

5. ročník: Jasna Slávik, Natália Ferenčáková, 

Adam Vyrostek, Ali Jedidi 

6. ročník: Rebeka Čorbová, Nina Gulašiová, 

Karolína Fassingerová 

7. ročník: Henrieta Hanáčková, Katarína 

Andrášová, Richard Hajkovský 

8. ročník: Viktória Šutorová,Ivo Pukluš, 

Svetlana Václavová, Alexandra Hrčová 

9. ročník: Veronika Mizdšová, Zuzana  

Gállová, Alžbeta Šterbáková
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Kolégium Zelenej školy 

Naši žiaci teda nezaháľajú a v takejto zostave myslia na našu zelenú planétu: 

Širšie kolégium: 

5. ročník: Adam Vyrostek, Ali Jedidi, Jasna Slávik, Laura Krasuľová, Matúš Gaľa, Zoja 

Nevická, Oliver Hazucha, Natália Ferenčáková, Sára Gedrová, Markus Smrek, Barbora 

Majerská, Oliver Pažák, , Gabriela Karpišová 

6. ročník: Lucia Vislocká, Katarína Laskovská, Rebeka Čorbová, Nina Gulašiová, Karolína 

Fassingerová, Sára Purschová, Romana Svocáková 

7. ročník: Karolína Olekšáková, Sandra Vaľová, Henrieta Hanáčková, Katarína Andrášová, 

Júlia Jankurová, Laura Hodorovičová,  Sára Sokáčová, Šarota Mačičáková, Slavobias  Petija, 

Adam Kovalčík, Tobias Piervola, Vanesa Važanová, Richard Hajkovský, Timea Ferencová 

8. ročník: Diana Mozdenová, Katarína Dravecká, Ivo Pukluš, Lenka Szabóová, Viktória 

Štorová, Alexandra Olšavská, Lucia Horanská, Natália Gaľová, Eliška Václavová, Svetlana 

Václavová, Katarína Muchová, Miriama Nahalková, Michaela Zastková, Dorota Vojtičková, 

Petra Konfalová, Paulína Brežinová, Naďa Mačičáková, Alexandra Hrčová 

9. ročník: Veronika Mizdošová, Zuzana Gállová, Antónia Balážová, Alžbeta Šterbáková 
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Naša TOP 10 

    Text: Natália Jančová  - Simona Hostová, obe zo 6. C                                                     

  Anketa V mesiaci október sa uskutočnila anketa o najpopulárnejšieho 

speváka a speváčku našich žiakov. Vybrali sme 5 mužských a 5 ženských 

interpretov s piesňou:  

Muži                                  Pesnička 

3. KALI DOSNÍVANÉ 

SHAWN MENDES MERCY 

JONAS BLUE RISE 

MAJK SPIRIT PRIMETIME 

1.TEKASHI  69 FEFE 

 

 

Ženy                                  Pesnička 

BEYONCÉ SINGLE LADIES 

DUA LIPA NEW RULES 

     2. SIMA SPOLU 

ANNA KEDRICK CUP SONG 

DOMINIKA MIRGOVÁ HORE 

 

Hlasovalo  260 žiakov. Po ťažkom boji, v ktorom si svoje sily zmerali len 

najlepší zo súčasných najlepšíc, máme víťaza.  A viete, kto vyhral? No predsa 

TEKASHI so 77  hlasmi z 250!!!!!!!! Nabudúce sa tešte na jeho profil v našom 

časopise!!!  
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Európsky deň jazykov 
Zabávajme sa rôznymi  jazykmi 

Aktuality zo života školy 

Text: Romana Svocáková, 6. C            Foto: pani učiteľka Zlatica Scherfelová 

Na jazykových hodinách nemčiny a angličtiny sa žiaci hrali rôzne hry a zabávali sa. Na konci 

hodiny sme sa na pamiatku odfotili. Nechýbali ani zábavné chvíle, ktoré sme si všetci veľmi 

užili. A prečo sa vlastne učíme jazyky? Učíme si ich preto, aby sme sa mohli v cudzej krajine 

dorozumieť. V tento deň je naším zvykom, že si žiaci oblečú tričká alebo bundy s anglickým 

nápisom. Je to taktiež zábavná forma učenia.  

  

 

 

 

 

 

Nádherná v anglickom i nemeckom jazyku 
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 

Hýbem sa, teda som... 

 

Text: Sára Purschová,  6. C           Foto:  pani učiteľka  Anna Vančová 

Štvrtý ročník celoeurópskej aktivity mal za úlohu podporiť pohyb, šport a zdravý životný štýl 

na našej škole.  V rámci tejto akcie bola vyhlásená súťaž pre našu základnú školu,  ktorej 

cieľom bolo zapojiť žiakov na prvom stupni do netradičných športov. Zúčastnil sa ho 1.- 4. 

ročník. Dôvodom výberu žiakov prvého stupňa bola hlavne ich radosť z pohybu, ktorú bolo 

vidieť pri  každej jednej disciplíne. Deti sa hýbu prirodzene a s radosťou všade,  a to nám 

dokázali aj pri týchto aktivitách. Tešíme sa na budúci školský rok! 

 

  

 

 

 

                       

Absolútna víťazka 

  Člnkový beh s loptou i bez nej 

Beh 
slllllllllllllllllllllloloptous loptoullllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Aktuality zo života okolo nás: Tip na výlet 

Text: Stela Laskovská, 6. B                                                                 Foto:    archív základnej školy                                                                      

Na potulkách Tanap-om 

A kam teraz v jeseni na výlet? Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili 

exkurzie múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Oboznámili sa s 

charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami 

sprístupňovania Tatier. Výstavná časť bola rozdelená na 

prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú. V 

druhej časti sa zúčastnili premietania náučného filmu o kamzíkoch. V 

poslednej časti druháci absolvovali jesennú prechádzku, kde 

pozorovali prírodu. Porovnávali ročné obdobia a určovali 

charakteristické znaky jesene. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila 

a vrele vám ju odporúčajú.  

Jeseň volá: 

Pozri, som Tvoja... 

Uvidíš zázrak 

Zažiješ závrat 

Vyliečiš telo 

 

 

 

 

 

 

 

Jesenná prechádzka  TANAP-om 
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INTERVIEW 

Septembrové ráno   

s misionárom 

Text: Timotea Galliková, 7. C 

Foto: pani učiteľka Lucia Hudáková  

MATEJ PEŠTA 

Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, 

v krajine vysokých hôr a tropických 

pralesov,  soľnej púšte a veľhada 

kráľovského žil náš slovenský  kňaz Matej 

Pešta. 

V jedno septembrové ráno zavítal k nám 

misionár Matej Pešta pochádzajúci  zo 

Slovenskej Vsi. Jeho rodáčka, Timka 

Galliková, ho pri tejto príležitosti 

vyspovedala: 

Čo znamená páter? 

Slovo “páter” znamená „otec“. Zvyknú nás – 

kňazov - tak volať ľudia, aj keď mne osobne 

dobre padne keď ma oslovujú krstným menom. 

Baví Vás vaše povolanie? 

Áno. Byť misionárom je obrovským darom, 

ktorý ma napĺňa nadšením a radosťou. 

Kde práve pôsobíte? 

Je to menšie mestečko v amazónskej časti. 

Volá sa Santa Rosa de Roca. Ale okrem tohto 

miesta navštevujem aj mnoho iných miest v 

Bolívii, kde ohlasujem Božie Slovo. 

Páči sa Vám Bolívia? 

Áno. Bolívia je ohromná krajina. Má 

rôznorodú prírodu, ľudí, zvyky a kultúru. Stále 

je čo obdivovať. 

Nechceli by ste radšej ostať tu na 

Slovensku? 

Slovensko a hlavne môj rodný kraj mám veľmi 

rád. Je to môj domov. Určite tu ostáva kus 

môjho srdca, aj keď pôsobím ďaleko. 

Je lepšie na Slovensku alebo v Bolívii? 

To je ťažko porovnať. Aj na Slovensku, aj v 

Bolívii sa cítim dobre… Vo všeobecnosti, 

život je lepší a rozvinutejší  asi na Slovensku. 

Aspoň čo sa týka možností pre ľudí a životnej 

úrovne. 

Náš svätý Jozef Freindemetz však hovorieval: 

“ Najlepším miestom je to, kde ma chce mať Boh.”  

Chceli ste sa stať misionárom, už keď ste boli  v 

základnej škole? 

Pravdupovediac, v tom čase som ani nevedel že 

existujú misionári. Veľmi som však túžil byť 

miništrantom. Priťahovala ma služba pri oltári, ale v 

tom čase  mi Pán Ježiš začal odhaľovať, ako to so 

mnou myslel a mne sa to cekom  zapáčilo...:-)
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Ako dlho ste sa učili po španielsky? 

Na jazykovom kurze som bol asi pol roka. Ale 

aj potom som sa musel ešte veľa učiť. A 

vlastne sa učím až dodnes. 

Je to  ľahký jazyk? 

Áno, je to pomerne ľahký jazyk. 

Viete aj iné jazyky? Ak áno, aké? 

Dohovorím sa po taliansky a anglicky. A 

dúfam, že ešte aj po slovensky  

Máte pre nás nejaký zaujímavý príbeh? 

Vačšina príbehov sa spája s misijnými cestami. 

Pri návšteve jednej dedinky ma ubytovali v 

jednom domčeku. Keď som sa išiel sprchovať, 

tá sprcha mi siahala iba po plece. Ľudia v 

Bolívii su poväčšine nižšieho vzrastu. A tak to 

čo je pre nich dobré, je pre mňa už malé. V tej 

dedinke sa smiali, že som sa musel sprchovať 

po kľačiačky 

 

            Náš misionár ako z Bolívie 
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Záchrana som JA 

                   

Text: Sára Dzurilová , 7. C                                     Foto: archív základnej školy 

V rámci druhého ročníka projektu Záchrana som 

JA si mohli žiaci z 1. stupňa základných škôl 

prihlásiť do súťaže  projekty. Cieľom tohto 

projektu je vzdelávať žiakov základných škôl v 

oblasti záchrany života. Do tejto súťaže sa 

zapojili triedne kolektívy druhého, tretieho 

a štvrtého ročníka. Ich úlohou bolo napísať 

nádherné príbehy na tému prvej pomoci 

a bezpečnosti na cestách, ktoré boli z ríše zvierat 

a rozprávok,  no niektoré boli skutočné...  

Žiaci spoznali 17.10.2018 aj víťazov tejto 

súťaže,  sú to triedy 2. C a 4. C pod vedením 

pani učiteľky  Ondo-Eštokovej a pani učiteľky Koreňovej. Tieto triedy vyhrali pre našu školu 

krásne ceny – ukážky prvej pomoci pre celý 1. stupeň a automatický externý defibrilátor! 

  

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a vyhrali pre našu školu krásne ceny. 

V budúcom čísle si budete môcť prečítať aj  príbehy našich malých záchranárov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt

ua 

       

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Jedna z víťazných prác 
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Text: Sára Dzurilová                                               Foto: archív  základnej školy 

  Zacvičte si s nami 

  

18. októbra 2018 bol svetový deň chrbtice, 

a preto sa naši žiaci rozhodli tiež spraviť niečo 

užitočné pre svoje telo. Pod odborným vedením 

inštruktorky jogy Janky Balúchovej sa naši žiaci 

naučili, ako majú správne stáť a sedieť, spoločne 

sa zapojili do rôznych cvikov, ktoré pomáhajú 

správnemu držaniu tela . Predchádzame tým  

rôznym ťažkostiam a zároveň toto stretnutie 

prinieslo žiakom radosť, ktorú si so sebou 

odniesli aj po skončení cvičenia. No nie sú     

svetoví?!:-) 

Najlepší sú vždy prváci! Pozrite sa, ako im to u nás v škole vo 

Svetový deň chrbtice pristalo! 

Pozreli si náučnú rozprávku o krivých a rovných ľuďoch, 

zarecitovali básničku... Cviky, ktoré sme sa naučili a 

vyskúšali  určite prispejú k zdravému vývoju a k správnemu 

držaniu tela.  

 

                                        
 Deň eura: Babka k babce, budú kapce 
 

Naši druháci ukázali, že aj oni sú veľmi šikovní v počítaní peňazí. Ich 

triedni učitelia si pre nich pripravili mnoho zaujímavých aktivít. A tak sa 

hodina matematiky zmenila na počítanie eur. Od svojich pani učiteliek sa 

dozvedeli, aké peniaze boli v minulosti. No dozvedeli sa aj to, ako sa 

platilo v minulosti, a  ako platíme dnes.  Žiaci si pripravili  pre svoj tovar  

pokladne, nákupné košíky, cenovky a nákup sa mohol začať! Vyskúšali si 

teda, aká je práca pokladníka.  Museli si peniaze počítať, aby mali na 

každý nákup dosť peňazí. Dokonca niektorí žiaci platili aj platobnými 

kartami. Takže: Babka k babce, budú kapce 

        Svetové dni u nás 
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1. časť: triedenie  odpadu 2. časť: poznávanie zvukov zvierat 

 

 

Biológia netradične 

       Text: Stela Laskovská , 6. B                             Foto:  PaedDr.  Zuzana Ferenčáková 

Zažili ste už netradičnú hodinu biológie? My áno!  25. októbra 2018 

sme vymenili školské lavice za priestory Slovenského múzea ochrany 

prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V expozíciách múzea 

sme absolvovali netradičné vyučovanie biológie, konkrétne  sme zažili 

3 výučbové programy na tému: Odpad, Ekosystémy - biotopy 

ľudských sídiel a Etológia - správanie živočíchov.  "Ekologicky" sme 

nakupovali, triedili odpad, určovali rastliny a živočíchy, spoznávali 

zvuky živočíchov a prejavy ich správania. Zo získaných vedomostí 

každý žiak pripraví malý projekt, z ktorých vytvoríme spoločnú 

nástenku v biologickej vitríne. Takéto zážitkové vzdelávanie pre nás 

pripravili prvýkrát, a keďže sa nám všetkým veľmi páčilo, budú v tom 

naše pani učteľky pokračovať. 

    

 

 

 

 

 

 

 

         Ochrana prírody 



                                                                           FIŠERÁČIK 

                                                                                                                                              

23 
 

Športový žurnál 

Text: Adam Kovalčík, 7. C                                      Foto: archív našej školy 

 

Kids Athletics 
 

Dňa 21. septembra 2018 sa žiaci I. stupňa zúčastnili športového dňa s názvom Kids 

Athletics. Bol to už 5. ročník. Súťažilo sa v zaujímavých disciplínach. Vďaka šikovnosti 

a obratnosti našich žiakov sme získali nasledovné umiestnenia: 

  

Kategória: 1. ročník ZŠ   3. miesto  - 1. B trieda 

Kategória: 2. ročník ZŠ   3. miesto  - 2. C trieda 

Kategória: 3. ročník ZŠ   2. miesto  - 3. A trieda 

Kategória: 4. ročník ZŠ   3. miesto  - 4. A trieda 

 

 

 Víťazom blahoželáme a tešíme sa z úspechov! 
 

 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka 
 

V dňoch 2.- 4. októbra 2018 sa uskutočnilo testovanie žiakov 1. ročníka z telesnej výchovy. 

Prváci si vyskúšali rôzne zaujímavé disciplíny zamerané na rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť. 

Žiaci sa popasovali s týmito úlohami veľmi statočne. Počas celého dňa mali úsmev na tvári, 

nechýbala dobrá nálada a smiech. Veľká vďaka patrí nielen deťom, ale aj pánom učiteľom 

telesnej výchovy, ktorí  ich sprevádzali počas celého dňa. 

 

 

Zhyby Meranie fyzických predpokladov 
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ŠPORTOVÝ ŽURNÁL 

BEH ĽUBICOU:   

CHLAPCI 

29. septembra si naši žiaci  zabehali v Ľubici.  Z  mladších žiakov 

najviac darilo Jánovi Rušinovi z 5. A, ktorý skončil druhý  a Ali 

Jedidi z 5. A  na 3. mieste. Aj starší žiaci boli rovnako 

úspešní,  Filip  Hanečák zo 7. A skončil prvý a Šimon Cehula z 9. C 

druhý. Janko Rušin na otázku, čo by zmenil, odpovedal, že by chcel 

skončiť nabudúce prvý. Tak vám želáme minimálne rovnako rýchle 

nohy. 

 

 

Janko Rušin a Ali Jedidi z 5. A (2. a 3. miesto) 

 

DIEVČATÁ 

Že neplatí príslovie Pomaly ďalej zájdeš, dokázali aj dievčatá. Nedali sa zahanbiť 

a zareprezentovali školu, ako sa patrí. Viktória Fedáková zo 7. C skončila druhá  a Natália 

Vernarská zo 7. B tretia. Gratulujeme, dievčatá!  

 

 

 

     

 

Interview 
s Jankom 

Rušinom z 5.A 

Aký šport máš rád? 

Najradšej mám futbal. 

A atletika ťa neláka? 

Ani nie, ale chcel by 

som byť prvý. 

Navštevuješ aj nejaký 

športový krúžok? 

Áno, chodím na 

futbalový a trénujem 

skoro každý deň. 

Dokonca moja trieda  

vyhrala aj pohár! 

A koľko si dal gólov? 

Päť 
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ S PROTIDROGOVOU TEMATIKOU  

21. ROČNÍK:  DVERE TELOCVIČNE DOKORÁN  

(13. – 17. NOVEMBER 2018) 

TENTO TÝŽDEŇ SME SI NA DRUHOM STUPNI ZMERALI SILY VO FUTBALE, 

BASKETBALE, PREHADZOVANEJ A VYBÍJANEJ.  

OPÄŤ SME ZAŽILI ÚŽASNÚ ATMOSFÉRU, KEĎ SME BOLI JEDEN ZA VŠETKÝCH 

A VŠETCI ZA JEDNÉHO!  NIEKTORÝM SA PREDSA LEN DARILO VIAC A VYHRALI!  

 PUTOVNÝ POHÁR ZÍSKAVAJÚ:  5. A , 6. C, 7. A,  8. C.  

 

VÍŤAZOM BLAHOŽELÁME A ŽELÁME VŠETKO  DOBRÉ!  

 

Naše nadšené „povzbudzovačky“  zo  7. C   ( a jedna ruka k tomu). Dievčatá  

povzbudzovali, čo im sily stačili. Tentokrát im pohár unikol o vlások, ale vytvorili 

nezabudnuteľnú atmosféru. A aj o to nám ide! 
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ S PROTIDROGOVOU TEMATIKOU  

„Fišeráčik“, zober loptu, a nie drogu 

S prevenciou patologických javov to u nás 

myslíme vážne. Zapojili  sme sa do podujatia, 

organizovaného neziskovou mimovládnou 

organizáciou Zober loptu a nie drogy.  22. 

a 23. novembra 2018 sme školské lavice 

vymenili za telocvičňu a opäť sme si 

zasúžažili. Cieľom je nielen fyzická zdatnosť, 

ale aj podporovanie vôľových vlastností 

človeka . Lebo vieme: všetci chceme, „ale 

skutek utek“, ak niečo naozaj treba.  

 

 Na prvom stupni to boli športové 

súťaže a turnaje vo vybíjanej, dni zdravej 

výživy, kde sa striedali ovocné a zeleninové 

jedlá. 

Žiaci druhého stupňa si pripravili 

rozhlasovú reláciu s informáciami o rozšírenej 

droge marihuane a jej škodlivosti na naše 

zdravie, potom navštívili predstavenie s 

protidrogovou tematikou  "Trinásta komnata" 

spoločnosti Letart.  
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Tvorím,  tvoríš,  

tvoríme 

 

        SLÁVKA  :   Mamino tajomstvo 

               

 Keď som bola malá, moja mama 

mi rozprávala veľa krásnych príbehov. 

Niektoré boli vymyslené, iné pravdivé. 

Vždy ma však veľmi potešili.   

Dnes poobede,  keď som prišla zo 

školy, našla som mamu v kuchyni žehliť. 

Zložila som si veci a ponúkla jej pomoc. 

Pri skladaní bielizne som jej vyrozprávala 

príbeh o Anke Kolesárovej, ktorý som 

počula na náboženstve.  

- Teba niečo také ešte zaujíma? -  

spýtala sa udivene mama. 

- No  jasné! Skutočné príbehy  sú 

vždy  najlepšie! -  

   - Dobre, -  jemne sa pousmiala, - aj 

ja ti porozprávam jeden skutočný príbeh. 

 Keď som bola asi v tvojom veku, 

poznala som jednu mladú  štrnásťročnú  

tínedžerku. Júliu. Silne veriace dievča. 

V škole nebola  veľmi obľúbená, väčšina 

báb v ročníku sa jej posmievala, že je 

„svätuškárka“. Zo začiatku jej to veľmi 

neprekážalo. V triede   aj tak  mala zopár 

kamarátok. Na ceste zo školy raz stretla  

skupinku mladých. Všimla si,  ako na ňu 

všetci civia. Vtom ktosi vykríkol jej meno. 

Otočila sa. „Ahoj, Juli!“ pozdravila ju 

nízka modrooká blondínka. Júlia  v nej 

spoznala svoju bývalú spolužiačku 

z prvého stupňa Evu.  

,,Pamätáš sa ešte na mňa?“ povedala veľmi 

afektovane a umelo. „Áno, kto by si teba 

nepamätal!“ odbila ju.  ,,Nechcela by si ísť 

dnes s nami do kina? navrhla jej.                                                                                         

,,Ja? Á- áno,“ odpovedala rozpačito a 

prekvapene Júlia. Po krátkom čase do 

partie zapadla a začala sa s nimi kamarátiť. 

Konečne bola ,, ob-ľú-be-ná“. Už sa jej 

nikto neposmieval. 

 - To muselo byť super. Aj ja by 

som chcela byť obľúbenejšia, - podotkla 

som  nesmelo.  

 - Počkaj a počúvaj:  

 Júlia sa  začala meniť. Prestala sa 

modliť, do kostola chodila čoraz 

zriedkavejšie. Dokonca sa zhoršila aj 

v škole! Jedného dňa ju partia začala 

navádzať na krádež. Spolužiačka Sára 

zbierala v triede peniaze na školský výlet. 

,,Keby sme boli v tvojej triede, určite by 

sme jej tie peniaze „šmajzli“, a potom by 

sme si mohli niečo dobré kúpiť. „Nebuď 

bojko, Julka!“ doberal si ju jeden 

z chalanov. Bol to  Noro. Páčil sa jej.  Júlia 

najprv váhala - veď Sára bola jej dobrá 

kamarátka - no chcela partii dokázať, že 

nie je bojko a hlavne Norovi. Po vyučovaní 

sa spýtala Sáry, či by ju u nej doma 

nedoučila matematiku. Sára súhlasila, lebo 

Júliu mala stále rada ako svoju dobrú 

kamarátku. Kým Sára v kuchyni chystala 

čaj, Júlia uvidela na stole vrecúško 

s peniazmi na výlet a situáciu hneď 

využila. Sára si našťastie nič nevšimla. Na 

druhý deň peniaze dala partii. Najprv jej 

nechceli veriť, že ich ukradla, no keď 



                                                                           FIŠERÁČIK 

                                                                                                                                              

28 
 

videli, ako na ňu plačúce dievča volá, lebo 

jej zmizli peniaze, uverili.  

Poobede k nej prišla domov Eva. 

,,Teda, ty sa nezdáš! Si naozaj odvážna! Za 

tie prachy si kúpime nejaké cigarety 

a niečo na pitie. Veď vieš!  Ozaj, mám pre 

teba „prekvapko“! Z vrecka vybrala malý 

obrázok a ukázala ho Júlii. Netvár sa, že 

nevieš, čo to je! To je predsa piercing! 

A my si ho dáme urobiť na nos! Teda, ak 

sa nebojíš?! Júlia na chvíľu zaváhala, ale 

dala sa ovplyvniť a súhlasila. 

 Na druhý deň sa stretli pred školou 

s celou partiou. Samozrejme, obe ohúrili. 

Noro dvihol s obdivom obočie a usmial sa 

na Júliu. Po škole sa stretli v parku. 

Posadali si na lavičky, ktosi vytiahol 

cigarety a otvorili fľašu vína. Ponúkli aj 

Júliu. Odmietla. Eva nezabudla dodať: 

,,Daj si, zaslúžiš si! Kúpili sme ho 

z peňazí, ktoré si „šlohla“  tvojej 

spolužiačke.“ Všetci sa veselo zabávali, len 

Júlii bolo akosi smutno. Po chvíli sa každý 

„rozliezol“ po parku a ona zostala sama 

s Norom. ,,Naozaj si nedáš ani trochu? 

Bude nám veselšie,“ povedal Noro. 

,,Prepáč, musím už ísť domov, snažila sa 

s ľahkosťou vykrútiť, no Noro ju nepustil. 

Chytil ju za lakeť a drsne ju pritiahol 

k sebe. Vytrhla sa mu a rýchle bežala 

domov. Začula za sebou iba zlostné:  

,,Krava!“ Doma vbehla do svojej izby, 

zamkla sa, hodila sa  na posteľ a rozplakala 

sa. Cítila sa veľmi skazená, sklamaná sama 

zo seba. Spomenula si na svoje detstvo, 

aké to bolo predtým všetko krásne, aká 

bola šťastná... Aj na to,  ako jej babka 

často dohovárala, aby si chránila svoju 

mladosť, čistotu, ktorá je vzácnym 

pokladom.  V tej chvíli všetko oľutovala. 

Chcela všetko odčiniť... 

- Naozaj pekný príbeh, mami!  Ten 

som ešte nikdy od teba nepočula. 

- Bola si malá, tak som ti ho 

nerozprávala. Ale teraz už tomu rozumieš, 

však?-  Mama sa  opäť usmiala 

a nenápadne si poškriabala malú jazvičku 

na nose... 
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Výtvarné inšpirácie: Zrkadlenie rozprávok 

           Zakukala kukučka                                        Poézia v klobúku 

 

                                                                                            

 

 

 

              

 

 

 

 

 

  

 

    Kráľovná  šachu                                    Deň a noc 

                     Diana Reľovská z 8. C                                                             Sára Dzurilová zo 7. C 

                 

 

 

 

    Diana Svocáková z  9.C 
 Karolína Kovalčíková z 9.C 
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Naša exkurzia po stopách spišských travertínov 
September 2018, trieda 9.A a 9.C, pani učiteľka  Habarková a pani učiteľka  Galliková 

Trasa: Poprad -> Gánovce -> Sivá Brada -> Dreveník  -> Kežmarok 

Text: Martin Zoričák a Timotej Kopčák  9.C                              Foto:  pani učiteľka Habarková                                                       

Prinášame vám výber toho najlepšieho: 

Na začiatok malé info: Travertín je kameň, 

ktorý rastie z vody. Vzniká vyzrážaním zo 

sladkovodných minerálnych prameňov, čo sa 

deje aj v súčasnosti, a čo sme mohli vidieť aj na 

vlastné oči! 

Prvá zastávka: Travertínová kopa Gánovce 

Na tomto mieste sa našiel vzácny výliatok 

mozgovne neandertálca - dôkaz o tom, že na 

našom území žili neandertálci asi pred 90 - 100 

tisíc rokmi.  

                                                                           Zastávka č. 2: Gánovský gejzír 

 Pri prieskume minerálnych vôd na Spiši bol 

umelo navŕtaný do hĺbky 110 metrov. Aby ste 

videli, ako tryská vodu,  musíte  si počkať, 

pretože chrlí vodu v hodinových intervaloch. 

Alebo musíte prísť v pravý čas tak ako my. Ale 

radíme vám ustúpiť, pretože voda strieka do 

vzdialenosti asi 10 metrov. 

   

Zastávka č. 3:  Sivá Brada    

Mladá travertínová kopa neďaleko Spišského Podhradia. Mladá preto, lebo má len 10 000 

rokov! Na jej vrchole vyviera minerálny prameň vytvárajúci malé jazierko,  je to národná 

prírodná rezervácia. 

Zastávka č. 4: Štátna prírodná rezervácia Dreveník. Ide o najväčšiu travertínovú kopu na 

Slovensku, hrubú miestami až 100 metrov. Nachádza sa blízko Spišského hradu a spolu s ním 

je zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Travertínová kopa 

    Kópia výliatku mozgovne neandrtálca 
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Tešíme sa na  

všetkých v ďalšom 

čísle! 

Nezabudnite, že máme 

nový mail pre 

externých 

prispievateľov:  

fiseracik@gmail.com 

 

mailto:fiseracik@gmail.com
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