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 Leňošíš a nenaučíš sa na nejaký predmet. Učiteľ/-ka ťa vyvolá 

a ty nevieš. Vždy však môžeš mať vyhraté.  

 Ukážeš ŽOLÍKA  učiteľovi aj s celým číslo Májovkára, prípad-

ne, by lepšie bolo vystrihnúť si ho. 

 Nedostaneš päťku.  

 ŽOLÍKA nemôžeš však použiť, KEĎ sa píše veľká písomka 

alebo očakávaná písomka, KEĎ ti učiteľ povie, že známka 

z odpovede rozhodne o tvojej známke na vysvedčení. ŽOLÍKA 

môžeš použiť pri ústnej odpovedi v mesiacoch OKTÓBER 

a NOVEMBER a DECEMBER.  

 ŽOLÍKA nemožno oxeroxovať ani nijako prekopírovať!  

 

 
MÁJOVKÁRSKE  OSPRAVEDLNENIE 

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ! 

Prepáčte, ale nie som pripravený/-á  na 

túto 

vyučovaciu hodinu, preto vás prosím, aby 

ste ma 

vyskúšali inokedy. Oddychoval/-a som 

totiž.  

Ďakujem!!! 

 

 

Májovkár 

Školské noviny 

ZŠ Májové námestie  1  

Číslo 1 Ročník 5. 

 

 

 
Nina Hoferová VII.B 
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Julka Jakubková, VI.C 

 

Naša pýcha! 
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Vlastná tvorba  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Dadaizmus očami VII.C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac  

október je 

tradične za-

svätený mod-

litbe  posvät-

ného ruženca 

Žiaci  prvého  aj 

druhého stupňa 

sa zapojili do 

aktivity výroby 

vlastných ružen-

cov.Používali 

pritom rôzne 

materiály od 

klasických – 

guličky , prírod-

né napríklad 

šípky, gaštany, 

papier až  po 

nové – gumičky.   
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Samo Klobušovský ,2.A  farebný, klasický  sám na prstoch 

Patrik Mikloš ,2.C  farebný, klasický  sám na stroji 

Hanka Ňachajová, 2.C veselé  farebný, klasický sama na farbičkách 

Sofia Marcínová, 4.D  ružovo žltá ,krútiaci sama na stroji 

Patrik Ričišin,  2 .C farebný ,klasický  sám na prstoch 

Martin Očenáš , 2.C  farebný  klasický ,sám  na prstoch 

Mirka Mularčíková , 2.C   farebný klasický  sama na farbičkach 

Baška Majerníková, 6.D   rôzno farebné, trojití  sama na stroji 

Kristínka Králiková, 2.C   farebný klasický  s kamarátkou  na farbičkách 

Nikola  Iblová, 6.C   čierná, biela, fialová, zelená sova sama  na stroji 

 

Vlastná tvorba 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvory Májovkárov z gumičiek

 

 

  

Jeseň 

Idúc si po chodníku niečo cítim... cítim studené fúkanie na krku a chladnú 

ruku vo vlasoch, ako sa mi v nich prehrabáva. Čo to je? Čo to znamená? 

To nič, nič sa nedeje, to len pani Jeseň sa chce so mnou hrať. Prsty mi 

mrazí a holý krk mi prikrýva mrazom. Och, to nie, pani jeseň, prepáč, ale 

radšej si dám šatku. Rada sa s tebou budem hrať, púšťať si šarkana, alebo 

rovno dvoch! Deťom sfarbuješ lístie farebnou paletou jesene a jemne ich 

sfukuješ zošúverené na zem. Deťúrencom sa veľmi páči šuchot, ktorý 

vyvolávajú padnutím do kôpky lístia. Veď kto by nebol tebou očarení, pani 

jeseň. Nie si príliš chladná, ani horúca, si stred medzi dvoma pólmi. Čím 

nás prekvapíš? Privedieš nám skôr svoju sestru Zimu, alebo nám dožičíš 

ešte pár chvíľ so súdružkou Letom? Necháme to na teba, aj keď sme zve-

daví aké budú tvoje kroky. Boli by sme potešení, keby nám to dopredu 

povieš. No nech to bude čokoľvek, radostne to prijmeme... 

 

 

 

  
Karolína Fritzová, IX.D 

Laura  

Papcunová,VI.C 

 

Spracovali:  

Kristína, 

Laura 

 a Barbora  
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Viktória Klobušovská VI.B 
Ahojte, spolužiaci!                            

 

Prázdniny nám uleteli ako vlak a my sa znovu stretávame pri novom 

vydaní časopisu májovkára, kde sme si pre vás pripravili nové rubri-

ky a reportáže, pri ktorých zažijete kopu zábavy a možno sa aj niečo 

nové dozviete. Cez prázdniny sme zažili veľa nových zážitkov a 

spoznali nových ľudí, ale  teplé dni nám pomaly pominuli a my sme 

zasadli do lavíc a začali sa učiť slovenčinu, matematiku, dejepis 

a mnoho ďalších predmetov, pri ktorých sa naučíme veľa nového. 

Nebojte sa, tento školský rok nám určite uplynie tak rýchlo ako ten 

predošlý.  

Vaša nová šéfredaktorka Nina Hoferová 

Úvodné slovo 

Poďakovanie patrí celému tímu časopisu Májovkár... 

 

Hovorkyňa prešovského samosprávneho kraja pani Fitzeková prišla 

odovzdať cenu nášmu celému tímu Májovkár. Vyhrali sme  prvé 

miesto v súťaži O najlepší školský časopis v Prešovskom kraji. Vrelé 

poďakovanie teda patrí celej redakčnej rade, ktorá intenzívne pracova-

la na prvom mieste a na druhom umiestnení celoslovenskej súťaže 

Kalokagatia. Nezameniteľné ĎAKUJEM si zaslúži  náš bývalý šéfre-

daktor Samuel Ondrija a jeho zástupca Andrej Hofer. 

redakcia Májovkár 
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1. Naša škola sa cez prázdniny veľmi zmenila. Kto navrhol, že naša 

škola naberie zelený odtieň?  

Máte pravdu. Cez prázdniny sa naša „Májovka“ zazelenala. Dočkali sme sa 

tak dlho očakávanej rekonštrukcie školy. Na škole sa vymenili okná a fádna 

sivá budova sa zmenila na krásnu žiarivo zelenú školu. O tom, že naša škola 

bude zelená, rozhodol projektant. My sme mali možnosť vybrať odtiene 

zelenej farby. Tie sme spolu s pani zástupkyňou Dzadíkovou vybrali a verím, 

že sa vám páčia. 

 

2. Ako bude prebiehať tohtoročná tridsaťročnica školy?  

 

Základná škola Májové námestie 1, Prešov svoje brány otvorila vo februári 

1985. V tom čase bol názov školy Základná škola Májového povstania české-

ho ľudu 1, Prešov. Oslavy 30. výročia školy chceme osláviť slávnostnou aka-

démiou, ktorú symbolicky chceme uskutočniť v máji 2015. Májovka oslavuje 

v máji. K tomuto výročiu vydáme bulletin.  Samozrejme, že pri realizácii 

osláv počítame s pomocou  žiakov, a to v podobe účinkovania v programe aj 

príspevkami do bulletinu.  

 

3. Ste hrdá na nadobudnutý status a kvality Májovky?  

 

O tom, že Májovka, má kvalitu a vysokú úroveň som nepochybovala. Po mi-

nuloročnej inšpekcii, ktorej cieľom bolo zistiť stav a úroveň výchovno-

vzdelávacieho procesu v  škole, v školskom klube detí a v centre voľného 

času, mám  väčšiu odvahu  túto skutočnosť verejne prezentovať. 

 

4. Na odľahčenie: Ako ste prázdninovali?  

 

Po náročnom začiatku školského roka, už som aj zabudla na prázdniny. Pres-

nejšie povedané, na dovolenku. Prázdniny majú len žiaci. Tak ako vy, žiaci, sa 

na prázdniny veľmi tešíte, aj my učitelia sme radi, keď príde obdobie dovole-

niek. Tohoročné leto bolo dosť daždivé, ale aj napriek tomu bolo dostatok 

času na oddych a načerpanie síl pre ďalší školský rok. 

Za rozhovor pani riaditeľke ďakuje redakcia Májovkára 

 Z riaditeľne 
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Šikovné rúčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Mončeková,VI.C 

Rubriku pripravila 

Julka Jakubková, 

VI.C 

b   n   l   g   ť   j   š   h   d   z   

j   a   s   ä   e   e   a   u   a   a   

t   p   n   h   r   s   r   b   a   v   

e   m   y   g   a   e   k   y   l   á   

p   y   u   y   v   ň   a   y   n   r   

l   t   a   p   x   k   n   a   k   a   

o   s   t   p   i   u   m   l   ú   n   

á   i   s   l   n   k   o   t   v   i   

l   l   a   v   w   u   q   q   a   e   

p   a   v   u   č   i   n   a   p   j   

 

 

 

 
OSEMSMEROVKA 

 

Pavučina 

Zaváranie 

Pavúk 

Teplo 

List 

Jeseň 

Šarkan 

Huby 
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Novinky Prešova 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď sa pozriete 

z okna staničnej 

knižnici, môžete 

vidieť vlak pri-

chádzajúci 

a odchádzajúci 

 

  

Knižnica P.O.Hviezdoslava sa rozhodla 

otvoriť samoobslužnú knižnicu na železničnej stanici. Počas knižného festi-

valu Prešov číta rád slávnostne otvorili túto pobočku. Osobne môžem 

povedať, že je tam pekne a útulne a videla som niekoľko ľudí čítať si urči-

tý druh literatúry.  „Ľudia si môžu knihy čítať tu, alebo si ich môžu zobrať do 

vlaku a na spiatočnej ceste vrátiť. Ak sa im však veľmi zapáči, môžu si ju ne-

chať a príležitostne vrátiť nejakú inú. Knihy sú čisté, obalené vo fóliách, aby boli 

hygienicky nezávadné a verím, že si nájdu svojich čitateľov“, povedala pre 

TASR riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Marta Skalková. 

Netreba váhať a zájsť tam aspoň sa pozrieť aká je tam atmosféra. Ľudia sú 

čestní a vracajú prečítané knihy na svoje police, nekladú ich na stoličky. 

Netrhajú z nich stránky ani ich nekradnú. Môžeme byť hrdí na túto samo-

obslužnú knižnicu Prešova!   

INTEGRÁCIA 

Žiaci ZŠ Májové námestie nemali tohto roku príležitosť sa priamozúčast-

niť na Integrácií, čo nám pravdaže bolo ľúto, ale niektorým sa to po-

darilo! Deti, ktorých rodičia pracujú v zamestatní  spojením s Integráciou 

sa tam podarilo prísť. A musia uznať, že bolo úžasne! 

No čo to tá Integrácia vôbec  je?  

Projekt INTEGRÁCIA predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a 

detí. Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájom-

nej tolerancii a porozumeniu. Prostredníctvom ich aktivít, medzi ktoré 

patrí aj odmeňovanie detí v detských domovoch, nemocniciach, krízo-

vých centrách, organizovanie detských táborov, workshopov, kultúrno-

spoločenských a športových podujatí, chcú upriamiť pozornosť tam, kde 

je najviac potrebná, k najkrehkejším ľudským bytostiam – deťom. Spojiť 

školy základné, špeciálne, detské domovy, nadácie, občianske združenia, 

centrá voľného času a známe osobnosti zo sveta športu, kultúry, obyčaj-

ných ľudí, ale predovšetkým všetky deti bez rozdielu... 

V Prešove dňa 1.10.2014 sa Integrácia uskutočnila o desiatej hodine ráno 

už druhý krát!  

 

Rubriku pripravila: Karolína Fritzová, IX.D 
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Zo života 

Májovky 

                                                       Ožaz- Branné cvičenie 

O 8: 45 ráno sa zo školy pohli zástupy žiakov druhého stupňa -smer Delňa! 

Privítali nás kačky kúpajúce sa v bazéne. Na novom ihrisku si chlapci dali 

futbalový turnaj a dievčatá sa zabávali na preliezkach, hojdačkách,  koloto-

čoch alebo hrali plážový volejbal. Bufety s hranolkami praskali vo švíkoch.  

Okresné kolo v cezpoľnom behu 

Veronika, Mirka a Soňa - to sú naše skvelé bojovníčky. V ťažkých poveter-

nostných podmienkach obsadili 2. miesto v cezpoľnom behu v konkurencii 

14 škôl. A čo je ešte úžasnejšie, Veronika Poláková sa stala absolútnou ví-

ťazkou a postúpila do krajského kola. Dievčatá, blahoželáme! Chlapcom sa 

až tak nedarilo. Obsadili 12. miesto.  

                                                          Akcia Delňa 

Dňa 18. 9. 2014 v areáli kúpaliska Delňa za krásneho slnečného počasia sa 

uskutočnilo športové dopoludnie pod názvom „Starší mladým 

a naopak“.  Zmiešané  8 členné družstvá  si navzájom zmerali sily 

v štyroch športových disciplínach, kde spolupráca zástupcov z DC Družba 

a našich žiakov v zastúpení P. Tarasovičová, S. Štefánková, N. Feňuš a M. 

Zakuťanský priviedla k zisku striebornej medaily. Zmiešané družstvo zá-

stupcov ZpS Veselá a našich žiakov N. Jakubová, R. Štefanková, A. Fedor 

a T. Kronauer v silnej konkurencii obsadili krásne 6. miesto, za čo im sr-

dečne blahoželáme.     

Viktória Klobušovská, VI.B 
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V ŠKD máme prvých víťazov  mesiaca v našej súťaži v slušnom stolovaní. 

Deťom z 5. oddelenia pod vedením pani vychovávateľky Revákovej sa po-

darilo získať prvé miesto. Víťazi dostali v jedálni šálik s logom školy a slad-

kú odmenu. Držíme  palce nielen im, ale všetkým oddeleniam aby im to 

vydržalo celý rok. 

Športfest ŠKD 

Dňa 25. septembra pripravili študentky Hotelovej akadémie pre naše deti 

športfest - športové súťaže s bohatými odmenami a ochutnávkou cukrovej 

vaty. Súťaže mali veľký úspech a radosť detí bola naozaj veľká aj pri netra-

dičnej ochutnávke. Bolo to aj milé uvítanie našich nových prváčikov v škol-

skom klube. Študentky samé vypracovali tento projekt a zorganizovali ho 

bez jedinej chybičky za čo im ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie s nimi. 

Zo života 

Májovky 

 

Akcia turistického krúžku                                                

Dňa 27.9. 2014 sa členovia turistického 

krúžku, pod vedením Mgr. Gombárovej a 

PaedDr. Šoltésovej, zúčastnili exkurzie v 

Žiline. Prehliadli si Budatínsky zámok so 

sprievodcom, navštívili historické cen-

trum mesta, NC – Mirage.   
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    Posvietili sme si 

na Snežienku 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pýtame sa pani učiteľky Ďurašovej 

R: Odkedy funguje Snežienka? 

Ď: Odkedy sme sa spojili so Zimnou školou,  

   odvtedy funguje súbor na Základnej škole  

   Májové námestie. 

R: Na krúžku máte viac dievčat alebo  

    chlapcov? 

Ď: Dievčat, samozrejme. 

R: V ktoré dni máte vy krúžok? 

Ď: V pondelok. 

R: Aké tance na krúžku tancujete? 

Ď: Predovšetkým detské hry a karičky. 

R: Chodíte niekedy niekde vystupovať mimo  

     školy? 

Ď: Áno, konkrétne  k dôchodcom, pre deti  

    materských skôr, na slávnosti mesta Prešov  

    a benefičné koncery. 

R: Ako som si všimla, vy máte krúžok                                

    s druhým stupňom. Kto vyučuje drobcov  

    z prvého stupňa? 

Ď: Pani učiteľka Maľarová a Horvathová. 

Slečny na fotografií 

majú odeté kroje 

typické pre karičku. 

Pravdaže nechýbajú 

ani stužky vo vlasoch 

na ozdobu. Mužské 

pokolenie má biely 

kroj lemovaný zele-

nou čipkou na noha-

viciach a taktiež aj od 

krku až po hrudník. 

 

Laura Mončeková ,VI.C 

 

Pýtala sa: Karolína Fritzová, 

IX.B 
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Čo nás baví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čaute chalani, spomínate si na peonzu? Napríklad v 6.B to 

teraz letí. Zistili sme aké druhy sa na Slovensku predáva-

jú : Mini Car, Orion, Franxas, Cobra, Diamant, Azte-

ca, Collecion, Silver a Spider.   

Meno: Austin Mahone  

Narodenie: 4. Apríla 1996 v San Antonio ( Texas) 

Životopis: Otec mu zomrel keď mal Austin 16 mesiacov. Má veľa 

fanúšičiek a volajú sa Mahomies. 

Žáner : Pop, Dance Pop, Pop rok 

Hity :  What about love, Say somethin, MMM Yeah 

 

Dozvedeli sme sa, že niekoľkí žiaci našej školy sa venujú koňom 

a jazdectvu. Požiadali sme ich o odpoveď na pár otázok. Pýtali sme sa, 

kam chodia jazdiť, aký štýl jazdenia uprednostňujú, ako dlho sa venujú 

koňom a ako sa volá kôň, na ktorom jazdia. 

 Saša Hoferová, VI.C 

Michaela Hanatová  

„Chodím jazdiť Ku trati. Začala som jazdiť, keď som mala  9 rokov. Venujem sa 

tomu už rok.     Môj kôň sa volá Kitchi Dali a jazdíme spolu anglický štýl.  

Hoferová Saša 6.C 

„Chodím jazdiť na Ranč Pohoda. Jazdím na koňoch Dajmon, Doli 

a Qido. Jazdiť som začala keď som mala 4 roky. Jazdím už 7 rokov. 

Jazdím western. A jazdenie by som odporučilla iným preto lebo je to 

šport ako každý iný výhodou je, že som stále na čerstvom vzduchu 

a v spoločnosti skvelých priateľov.“ 

Nina Miklošová 

„Chodím jazdiť do Fintic. Môj kôň sa volá Bentley 2 a jazdím s ním od 

svojich 7 rokov už 4 roky. Jazdím na ňom anglický štýl. 

Ema Kovaľová 6.B 

„Chodím jazdiť do Fintic. Jazdím na koni menom Milton 2 jazdím na 

ňom anglický štýl. Jazdím od svojich 10 rokov už 2 roky.  

Zabávači: 

Lukáš a 

Vika 

Priravila Julka Jakubková,VI.C 
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Ochrana zvierat je výchovou  

k ľudskosti 

Májovka je škola priateľská 

k zvieratám. Jej žiaci majú citlivé 

srdiečka. Nie je im ľahostajný osud 

zvieracích bezdomovcov, preto sa 

pri príležitosti Svetového dňa zvie-

rat zapojili do zbierky pre havkáčov 

a mňaukáčov  z Prešovskej karan-

ténnej stanice. Patrí  im za to veľké 

ďakujem! ♥ Členovia Klubu priate-

ľov zvierat sa v tento deň zúčastnili 

i zábavného havkáčske-

ho  popoludnia  Dog star show. 

 

    Zo života 

Májovky 

Rubriku pripravili: Viktória Klobušovská, 

VI.B a Laura Mončeková, VI.C 
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Nakazení čítaním 

V rámci knižného festivalu Prešov číta rád sa knihomoli zapojili do aktivity 

Nakazení čítaním. Cestou autobusom zo Sekčova na Sídlisko III splnili úlo-

hu, ktorú vyhlásila Okresná knižnica P.O. Hviezdoslava. Čítali knihy, ktoré 

boli v autobuse pripevnené k sedadlám. Čas plynul oveľa rýchlejšie a bolo 

to zaujímavé i poučné cestovanie. Oplatilo sa! Naša fotka vyhrala 20 eur! 

Rozhodli sme sa, že ich minieme v cukrárni! Mňam! 

 

 

Kuk ! Do knižnice 

 

 

 

Medzinárodný deň školských knižníc 

27. október 2014 

Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bola: 

Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, 

vízia. 

Naša škola sa taktiež zapojila to tohto projektu. 27.10.2014 sme vystavili 

najčítanejšie knihy zo Školskej knižnice vo vestibule školy. Šikovníci vytvorili 

powerpointovú prezentáciu „Túto knihu si prečítajte“ a starší žiaci 

z druhého stupňa čítali dramatizované čítanie „O prváckom mačiatku“ svo-

jím „kolegom“ prvákom. V triede I.B čítali veľkí knihomoli a redaktori Má-

jovkára úryvok z knihy Zajačik prváčik deťom. Učitelia a knihomoli diskuto-

vali o Knižnici budúcnosti, musíme sa priznať, bolo to zaujímavé. Cez veľkú 

prestávku prišli žiaci čítať prinesenú vlastnú knihu do školskej jedálne pod 

názvom Prestávková ČITARIÁDA. Žiaci čítali 2 minúty potichu a 2 minúty 

nahlas. Popoludňajšiu siestu si mohli deti z ŠKD vychutnať pri knihách. 

Karolína Fritzová, IX.D 

 

Nina a Saša Hoferové 
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Móóódne okienko 
Nechajte sa inšpirovať jesennými farba-

mi v škole. 

  Zelené šaty 

s brošňou v tvare 

kvietočka a pod šaty 

silonky. Ako doplnok 

k tomuto outfitu na 

obe ruky ružový prs-

teň. Krk zdobí  ružo-

vý náhrdelník. 

A na koniec k tomu 

outfitu  sa hodia čier-

ne topánky na opät-

koch.   

Ahojte, baby!   

Aj vy si lámete hlavu na tom  aký lak na 

nechty  na túto jeseň. Zabudnite na silnú 

červenú, modrú alebo fialovú. Teraz je in 

každý odtieň telovej farby. Budem rada ak 

si to fakt vyskúšate.  

Zdroj: google.sk 



Strana 16 

Májovkár  

 

 

Móóódne okienko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žltý nátelník ku 

zeleným  

trištvrťovím noha-

viciam. 

Hodí sa fialový  

náhrdelník 

a k nemu  

ako ozdobu do 

vlasov bordová 

mašľa. 

A k tomuto všet-

kému na koniec 

zelený prsteň 

a čierne topánky. 

 

Pekné hnedé boler-

ko, tričko červené. 

Krásnu ružová suk-

ňu a zelenú kapsič-

ku. 

Oranžové legíny 

a žlté vysoké čiž-

my.  

Červený rúž 

a čiernu špirálu. 

Rozpustené vlasy 

a srdiečkový  náhr-

delník. 

Jesenný outfit 

Rubriku  a pekné návrhy spracovali  

Kristína Miklošová, VI.C  

Barbora Majerníková, VI.D  

a Julka Jakubková ,VI.C 
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Kuk !Do knižnice  

 

 

Motto: "S každou prečítanou knihou si múdrejší." 

Školská knižnica Knihomoľ je otvorená  v stredu od 13:15 – 

14:45 hod.  

Dostali sme krásny darček - nové knihy, po ktorých sme veľmi 

túžili! Ďakujeme vedeniu školy za toto nádherné prekvape-

nie.Nové knihy sa volajú : Štyri kosti pre flipra ,Nejdem a basta, 

Keby som bola bosorkou, ...    

Kristína Miklošová,VI.C 

Rubriku pripravila:  

Kristína  

Miklošová, VI.C 
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„ 

4. október Svetový 

deň zvierat 

 

„ Veľkosť národa a jeho morálna úroveň sa dá merať tým, ako zaobchá-

dza so zvieratami.“ 

4. október - ustanovený za Svetový deň zvierat na Európskej konferencii 

ekológie vo Florencii v roku 1931 - bude aj tento rok patriť zvieratám 

na celom svete. 

Pretože zvieratá, hoci nevedia svoje pocity a potreby formulovať do 

slov, majú ako každá živá bytosť právo na citlivé zaobchádzanie. Milióny 

z nich sú uväznené vo veľkochovoch, za bránami laboratórií, mrežami 

klietok, či na krátkych reťaziach... 

Našim žiakom, hlavne členom Klubu priateľov zvierat, nie sú zvieratká 

ľahostajné. 

Pomáhajú opusteným, nechceným a týraným psíkom z Karanténnej sta-

nice v Prešove pravidelným venčením, starostlivosťou, adopciou, zdieľa-

ním na sociálnej sieti FB, rôznymi darmi a poskytovaním dočasnej opate-

ry. 

Aj tento rok: „VYHLASUJEME ZBIERKU PRE OPUSTENÝCH PSÍKOV 

A MAČIČKY!!!“ 

Vopred Vám ♥ ďakujeme! 

Členovia Klubu priateľov zvierat a Mgr. T. Simoníková 
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„Pomôž svojej škole a chráň prírodu s MILK-AGROM“                                                                                                                                  

RECYKLUJ A VYHRAJ 

 
ZBIERAJ: 

 

VIEČKA  s označením SABI od jogurtov, smotany, cottage syrov , kefí-

rov... 

 

TETRAPAK od mlieka  s označením SABI 

 

Recykluj a prines viečka a tetrapaky k pani učiteľke Palšovej. 

 

12. ročník súťaže  s firmou Milk Agro prináša nové ceny, ale aj nové  výher-

né kategórie. Zapojiť sa môžete: o najlepšieho zberača, o najväčšieho 

maškrtníka Integráčika, o najoriginálnejší výtvor z obalov výrobkov 

SABI, naspievanie piesne a v poslednej kategórií o napísanie spoločné-

ho príbehu o projektoch „Recykluj a vyhraj“ a „Integrácia“. So všetký-

mi nápadmi neváhaj sa podeliť s pani učiteľkou Palšovou.  

 

    Environmentálne 

okienko 
 

 

 

 

  

Rubriku 

spraco-

vala: 

Laura  

Papcu-

nová, 

VI.C 

Ilustrácie:  

Julka Jakubková, VI.C 
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Najvtipnejší 

vyhráva! 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Príde opitý kapitán a hovorí : Vojaci zbraň sa skladá  zo 4 častí. 

A to sú tieto 3 časti  hlaveň a ťažba. 

Jozef Kovalčin 6.C 

  

2. Učiteľka chémie sa pýtá: Čo je to H2 SO2?  Žiačik odpovie: Pani 

učiteľka mám to na jazyku. Učiteľka skríkne: Ty hlupák vypľuj to, veď 

je to kyselina sirova  

Juliana Jakubková 6.C 

  

3.Zaklope mníška na dvere a pýta sa: Nemáte niečo pre charitu? 

a muž odpovie: Počkajte kým zbalím svokre kufre. 

Laura Mončeková 6.C 

  

4.Jožko, čo tam gumuješ? 

Prosím,pán učitel veď ste mi povedali aby som si 

tu 5- ku opravil. 

Laura Papcunová 6.C 

 

5. Anička pije po prvýkrát kyslé mlieko.  

A mamičke hovorí.  

"Mami tá krava bola asi po záruke!" 

Barbora Majerníková 6.D 

   

6.Vieš ako určujú Číňania mená? Hodia po scho-

doch plastový pohárik a podľa toho ako dopad-

ne pohárik určujú mená napr. ping pong ping 

Viktória Klobušovská 6.B 

 

7.Janko,ako to vyzeráš ? Šaty máš samu dieru!Hrali sme sa na ob-

chod .A to si sa musel tak doriadiť ? Keď ja som bol ementálsky syr . 

Silvia Hegedušová 6.C 

 

Súťaž : 

svoj hlas o najvtipnejší  vtip 

odovzdaj redaktorke Laure 

Papcunovej z triedy VI.C a 

hraj o sladkú odmenu. 

Vaše vtipy vyzberala Laura Papcunová, VI.C 
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Filmové okienko  

 

Láska na vlásku   Premiéra - 09. 10. 

2014 

Na kráľovskom hrade sa princ Matej 

cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s prin-

ceznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije ná-

hodné stretnutie s tulákom Tomášom, ktorý je 

jeho identickým dvojníkom. Chlapci si vymenia 

šaty a dohodnú sa, že si na jeden deň vyskúšajú 

život toho druhého. Ráno Mateja neprávom obvi-

nia z krádeže a uväznia. Tomáš musí zostať na 

hrade a aj keď sa snaží presvedčiť kráľa, že nie je 

pravým princom, nik mu neverí.... 

Dom kúziel  Premiéra: 16. 10. 2014 

Opustený kocúrik Hrom sa jedného 

dňa ocitne v tajuplnom dome starého 

kúzelníka, ktorý obývajú aj nevšedné 

bytosti zo sveta fantázie. Vľúdne ho 

prijmú medzi seba, no nájdu sa aj takí, 

ktorých príchod nezvaného hosťa 

vôbec neteší. Situácia sa ešte zhorší, keď 

sa im začne do života miešať kúzelníkov 

chamtivý synovec. Dom je v ohrození a 

rovnako tak jeho obyvatelia.... 

Spracovala  

Nina Hoferová 

VII.B 

Zdroj obrázkov: cine-max.sk 
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Hudobné okienko 

 

CELESTE BUCKINGHAM 

Slovenská speváčka Celeste Buckingham má videoklip k piesni Love in 

Your Soul. Devätnásťročná interpretka naspievala skladbu pre očakávanú 

rozprávku Láska na vlásku, v ktorej stvárnila princeznú Beatrix. V klipe je 

možné okrem spievajúcej Buckingham v bielych šatách vidieť aj zábery zo 

spomínaného filmu, ktorý sa dostane do kín 9. októbra.   

 

 

SMOLA A HRUŠKY 

Skupina Smola a Hrušky vyrážajú na svoje doteraz najväčšie česko-

slovenské turné BEST ON TOUR 2014, na ktorom vám predstavia novú 

energickú live show a to najlepšie z ich doterajšej tvorby za posledných 17 

rokov. Turné sa koná pri príležitosti vydania nového albumu BEST ON, 

kde sa objavia všetky najväčšie hity, k tomu nevydané skladby a úplne nový 

singel a videoklip. Českú časť turné absolvujú so skvelou českou kapelou 

Fast Food Orchestra, ktorá vyrazí na svoje ZEN tour s novým albumom. 

Ako bonus sa môžete tešit na nový MERCHANDISE kapely a veľa darče-

kov či súťaží, a v neposlednom rade na vydanie DVD a CD Unplugged & 

Document s filmom Tourbus Daemon  V Prešove nás navštívia 17. októbra 

2014 

Rubriku spraco-

vala Karolína 

Fritzová, IX. D 

 

Zdroj:  

google.sk 
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Súťaže o pohár riaditeľa ZŠ Šmeralova v atletickom štvorboji družstiev 

žiakov 4. a 5.ročníkov ZŠ v disciplínach: beh na 60 m, skok do diaľky z 

miesta, hod 1kg loptou, štafeta na 4x300m. Po sčítaní všetkých bodov 

si naše družstvo vybojovalo krásne druhé miesto . 

    

Športové okienko  

 

 Síce to nie je novinkou, že naša škola využíva bazén na škole, ale tento rok sa 

môžu na hodiny telesnej výchovy spojenej s bazénom tešiť aj ôsmy a deviaty 

ročník. Niekedy mali v rámci vyučovania plávanie len piaty, šiesty a siedmy 

ročník. Drobcovia z prvého stupňa chodia cez zimné obdobie na minikurz 

plávania s diplomom Mokré vysvedčenie. Síce starší žiaci nie sú novinkou po-

tešení, môžeme im popriať len pevnú vôľu v bazéne. Veď plávanie je predsa 

potrebné, aj pre baby, aj chalanov 

Spracovala Karolína Fritzová, IX.D 


