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 September 2016 
 

5. septembra 2016 sa rozpršalo. Kvapky radosti i smútku ohlasovali, 

že sa začal nový školský rok. Niektorí sa tešili na kamarátov a nové 

zážitky, iní smútili za prázdninami a chvíľami voľna. Dážď 

prekazil tradičné stretnutie na školskom dvore, a tak sa žiaci rozišli 

do tried, kde z rozhlasu zaznel príhovor ministra školstva Petra 

Plavčana. K všetkým žiakom a zamestnancom školy sa prihovorila 

i riaditeľka našej školy PaedDr. Dana Štucková a predsedu rady 

rodičov Mgr. Jozefa Babinčák. Potom triedni učitelia informovali 

žiakov o organizácii nového školského roku a oboznámili ich so 

školským poriadkom.  

 

13. septembra 2016 sa v školskej jedálni konalo plenárne združenie 

rodičov. Po jeho skončení sa konali triedne aktívy. 

 

19. septembra 2016 žiaci 5. – 9. ročníka absolvovali teoretickú časť 

kurzu Ochrana života a zdravia. 

 

20. septembra 2016 sa na Delni uskutočnila praktická časť kurzu 

Ochrana života a zdravia. Žiaci sa v príjemnom prostredí 

prírodného kúpaliska venovali rôznym športovým a zábavným 

aktivitám. Svoju šikovnosť, silu i fyzickú zdatnosť si žiaci II. stupňa 

vyskúšali v preťahovaní lanom, žiaci 1. stupňa absolvovali 

Didaktické hry. 

 

23. septembra 2016 sa májovkári zapojili do dobročinnej zbierky 

Biela pastelka. Je to verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí 

musia zrak nahradiť inými zmyslami. Jej cieľom je získanie 

finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 



Kúpou bielej pastelky pomohli naši žiaci a učitelia nevidiacim a 

slabozrakým nakresliť príbeh do tmy a ukázali, že im nie je 

ľahostajný osud hendikepovaných ľudí. Zbierku v našej škole 

zrealizovali členovia žiackeho parlamentu pod vedením Mgr. Júlie 

Palšovej.  

 

23. septembra 2016 sa v školskom klube stretli deti, ktoré čítajú 

rozprávky a vedia ich aj pekne prerozprávať. Bolo to veselé 

popoludnie a deti ukázali, že sú veľmi šikovné. Niektoré z nich si 

dokonca dokázali vymyslieť a porozprávať svoje vlastné rozprávky a 

príbehy. Najlepší čítači a rozprávači boli odmenení, a to nie len 

potleskom, ale aj diplomom a sladkosťou.  

 

24. septembra 2016 svoju činnosť začali mladí turisti a novinári. 

Ich prvé kroky v tomto školskom roku smerovali do Banskej Bystrice. 

Prezreli si Pamätník SNP, expozíciu Múzea SNP a centrum Banskej 

Bystrice. Zo svojho putovania sa vrátili plní nových dojmov a 

zážitkov. Všetky tieto zážitky žiaci získali vďaka vedúcim krúžkov 

Mgr. Magde Gombárovej, PaedDr. Jozefíne Šoltésovej a Mgr. Júlii 

Palšovej. 

 

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. Jeho 

hlavným cieľom je podporiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa 

učili jazyky. Aj žiaci našej školy sa zapojili do tejto európskej akcie. 

Spolu s učiteľmi cudzích jazykov vytvorili nádhernú farebnú 

cudzojazyčnú zbierku slov, ktoré boli venované rodine, šťastiu, láske, 

zdraviu, mieru a priateľstvu. Akciu zorganizovali: Mgr. Daša 

Cabanová a Mgr. Ľubov Bodnárová. 

 

29. septembra 2016 sa konala pracovná porada na mesiac október. 

  

 Október 2016 
 

1. októbra 2016 sa členovia Klubu priateľov zvierat zúčastnili akcie 

OZ Prešovskí havkáči HAVKASHOW 2016. Podujatie s mottom 



„Nekupuj – adoptuj!“ sa uskutočnilo v areáli dopravného ihriska na 

Sídlisku III. Májovkári mali možnosť vidieť ukážky aktivít so psami 

– agility, dogfrisbee, dogdancing, výcvik záchranárskych psov 

a zoznámiť sa so psíkmi bez domova. Zaujímavé boli súťaže 

o havkáčske ceny v kategóriách najpažravejší, najposlušnejší,  

najmenší, najväčší pes, najväčší žobrák, najkrajšie oči, najdlhšie 

uško... S útulkáčmi sme obsadili jedno prvé a jedno druhé 

miesto! Veríme, že si všetci nájdu novú milujúcu rodinku. 

 

3. októbra 2016 mesto Prešov v spolupráci s Tlačovou agentúrou 

Slovenskej republiky vyhlásili súťaž v tvorbe elektronických 

časopisov, do ktorej sa zapojila aj naša škola.  

 

3. októbra 2016 sa začal projekt My Maschine v 2. B triede. 

 

4. októbra 2016 žiačka našej školy Vendula Navrátilová z 9. C 

vyhrala celoštátnu literárnu súťaž Ochrana pred požiarmi očami 

detí, ktorú zorganizovala Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej 

republiky. Cenu si prevzala v Bratislave z rúk prezidenta Hasičského 

a záchranného zboru generála JUDr. Alexandra Nejedlého. 

Organizátori súťaže pripravili pre víťazov prehliadku Bratislavy 

(Slavína, Bratislavského hradu) a najmodernejšej hasičskej techniky.  

 

4. októbra 2016 pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa v školskej 

knižnici Knihomoľ uskutočnila beseda s členkou Regionálneho 

centra Slobody zvierat Ingrid Kalatovou-Vardzaľovou. Májovkári ju 

volajú „teta Mačičková". Roky sa stará a zachraňuje opustených 

mňaukáčov. Účastníci besedy si od nej vypočuli rôzne príbehy o 

zvieratkách, ktoré nemali v živote šťastie pocítiť lásku a bezpečie 

domova, ale i tie so šťastným koncom. Májovkári sa zapojili i do 

materiálnej zbierky pre zvieratká v útulkoch a karanténnych 

staniciach. Ukázali, že empatia a prosociálnosť pre nich nie je 

neznámym pojmom. Besedu zorganizovala Mgr. Tamara Simoníková. 

 

5. októbra 2016 sa na 4. vyučovacej hodine v 7. B uskutočnila 

beseda s členmi mestskej polície. 



10. októbra 2016 sa naši žiaci zúčastnili súťaže v cezpoľnom behu. 

Žiakov na súťaž pripravila Mgr. Denisa Kručayová.  

 

11. októbra 2016 sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili XIII. 

ročníka medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti  

Bienále animácie Bratislava 2016. V tomto ročníku sa uskutočnili 

súťažné premietania a výberová kolekcia ponuky festivalových 

programov nielen v Bratislave, ale aj v troch ďalších mestách – 

v Prešove, Prievidzi a Košiciach. Deti mali jedinečnú možnosť vidieť 

najlepšie animované filmy z celého sveta. Pedagógovia našli zasa 

inšpiráciu pre prácu s deťmi. Mali diváci sa nielen potešili novým 

filmom, ale mali aj dôležitú úlohu - po skončení predstavenia 

hlasovali o najlepší film, ktorému bude udelená Cena detského 

diváka. Účasť žiakov  na podujatí zabezpečila Mgr. Andrea Maľarová. 

 

10. – 14. októbra 2016 sa jednotlivé oddelenia ŠKD zapojili do 

projektu „Čo je zdravé  a čo nie". Najlepšie práce boli vystavené na 

nástenke a ocenené „zdravou" odmenou.  

 

16. október 2016 je Svetovým dňom zdravej výživy. A keďže výživa 

ovplyvňuje naše zdravie veľmi významným spôsobom, tretí októbrový 

týždeň bol na našej škole venovaný práve zdravej výžive. Žiaci 1. 

stupňa svojimi šikovnými rukami zhotovili zaujímavé výtvory 

z ovocia a zeleniny. Vyčarovali ježkov, žabky, rybky, slimáčikov, 

krtkov i rôzne fantastické bytosti. Ich fantázia skutočne nemá medze! 

Nádherné žiacke práce obdivovali nielen starší májovkári, ale aj 

učitelia a rodičia. Výstavu zorganizovali: Mgr. Martina Harbaľová, 

Mgr. Andrea Maľarová. 

 

17. októbra 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo 

slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo 15 žiakov 8. a 9. ročníka. 

Najlepšie vedomosti a kreatívne schopnosti ukázala Vendula 

Navrátilová z 9. C. Školské kolo olympiády zo SJL zorganizovali: 

Mgr. Jana Paľová a Mgr. Oľga Perecárová. 

 



19. októbra 2016 žiaci 5. B a 5. C spoznávali Zelené budovy. Deti 

absolvovali vzdelávanie vo forme kreatívneho e-learningového 

kurzu projektu Deti a architektúra, ktorý mal názov Zelené 

budovy. Kurz bol rozdelený na tri časti. V prvej časti debatovali o 

využívaní obnoviteľných zdrojov energie, v druhej časti sa dozvedeli, 

ako funguje zelená budova a v tretej časti si pozreli zelené budovy. 

Na druhom stretnutí sa májovkári zoznámili s Geniom Locim, ktorý 

ich sprevádzal počas celého kurzu. Ukázal im najzaujímavejšie 

stavby svetovej architektúry. Po vypočutí animácie žiaci poznali a 

objavili ikony zakladateľov modernej slovenskej architektúry. E-

learningový kurz skončil kvízom. Takýto spôsob učenia deti veľmi 

bavil. Podujatie pripravila Mgr. Júlia Palšová. 

 

22. októbra 2016 pršalo, no ani dážď neodradil mladých turistov 

a novinárov od cesty do Humenného. Navštívili renesančný kaštieľ 

z roku 1610, v ktorom sú v súčasnosti umiestnené expozície 

Vihorlatského múzea. Z technických príčin mali možnosť pozrieť si 

iba prírodovednú expozíciu, no určite sa sem vrátia a prehliadku 

kaštieľa dokončia. 

 

23. októbra 2016 skončil jazykovo-relaxačnom pobyt v Novej 

Ľubovni. Uskutočnil sa v dvoch turnusoch: 

I. turnus – 5. ročník – 14. - 16. 10. 2016 

II. turnus – 3. ročník – 21. - 23. 10. 2016 

Trojlístok cudzích jazykov  - angličtina, nemčina a ruština sa 

naplno rozvinul vo vyučovacích jazykových blokoch, kde si žiaci 

rozšírili poznatky v anglickom jazyku a získali prvý kontakt 

s nemeckým a ruským jazykom. Ako už z názvu pobytu vyplýva, 

žiaci sa nielen učili, ale aj relaxovali. Relax si užili v hotelovom 

bazéne a počas zábavných večerov na karnevale a kultúrnom 

programe. Jazykovo-relaxačný pobyt zorganizovala Mgr. Daša 

Cabanová.  

 

24. októbra 2016 ožila celá škola rôznymi čitateľskými, 

dramatickými aj výtvarnými aktivitami, ktoré sa realizovali 

v školskej knižnici a v jednotlivých triedach.  Žiaci mali možnosť  



byť „v koži“ učiteľa, herca aj spisovateľa, zlepšiť sa v čitateľskej 

gramotnosti, spolupracovať v dvojiciach aj skupinách, dozvedieť sa 

viac z jazyka slovenského, českého, dokonca aj zo  šarišského 

nárečia. Vyrábali sa záložky, vznikali bájky, rozprávky, ilustrácie, 

básne, masky, pexeso, strom múdrosti a ďalšie zaujímavé projekty. 

V súťaži o Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorú 

zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému Vzájomné 

učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách, sme sa 

umiestnili na vynikajúcom 10. mieste. Do súťaže sa zapojilo 244 

školských knižníc z celého Slovenska. 

 

24. októbra 2016 sa uskutočnila beseda Zásady správnej výživy  pre 

1. stupeň. Besedu zorganizovala výchovná poradkyňa Mgr. Denisa 

Kručayová. 

 

26. októbra 2016 si siedmaci so záujmom vypočuli prednášku 

a diskutovali na tému Fajčenie. Prednášku organizačne pripravila 

výchovná poradkyňa Mgr. Denisa Kručayová. 

 

26. októbra 2016 si naši žiaci vybojovali prvý veľký športový úspech 

v tomto školskom roku. Družstvo našej školy v zložení Filip Jakub, 

Daniel Matejovský, Lukáš Brilla, Alex Kručay obsadilo 1. miesto 

v stolnom tenise a postúpilo do krajského kola. Žiakov na súťaž 

pripravoval Mgr. Daniel Orlovský. 

 

27. októbra 2016 sa uskutočnila beseda Alkohol a jeho účinky pre 

žiakov 8. a 9. ročníka. Besedu zorganizovala výchovná poradkyňa 

Mgr. Denisa Kručayová. 

 

27. októbra 2016 potešili členovia  detského folklórneho súboru 

Snežienka seniorov Denného centra Družba na ich zasadnutí vo 

VUKOV-e. Spoločným programom tanečnej a speváckej zložky DFS 

každoročne naši žiaci prispievajú k napĺňaniu cieľov projektu Starší 

mladým a naopak, ktorý organizuje Mestský úrad v Prešove. 



Vystúpenie pripravili: Mgr. Andrea Maľarová, Mgr. Jana Ďurašová, 

Mgr. Júlia Hnatová. 

 

27. októbra 2016 sa konala pracovná porada na mesiac november. 

 

28. októbra 2016 začali jesenné prázdniny. Do školy nastúpili žiaci 

2. novembra 2016.  

 

30. októbra 2016 sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Recykluj 

a vyhraj s Milk–Agrom. Májovkári zbierali hliníkové viečka a obaly 

tetrapak. Súťaž na pôde našej školy spropagovala Mgr. Júlia Palšová. 

 

30. októbra 2016 sa aj žiaci 1. stupňa zapojili do zaujímavého 

projektu Mesiac úcty k starším. Prváci priniesli fotografie, na ktorých 

sú so svojimi starými rodičmi. Druháci vyrobili nádherné portréty, 

babky a dedkovia sa na nás usmievali počas celého mesiaca. Tretiaci 

nakreslili, čo najradšej robia so starkými a štvrtáci napísali krásne 

básničky a príbehy. Žiaci takouto formou poďakovali starým 

rodičom za ich lásku, nehu a opateru. Projekt pripravila PaedDr. 

Marta Turóciová. 

 

 November 2016 
 

5. novembra 2016 sa naši žiaci zo záujmových útvarov zameraných 

na environmentálnu a prírodovednú oblasť  (Poznaj a chráň 

a Bylinkáreň) na výstave Včelárstvo v Botanickej záhrade v Košiciach 

presvedčili o tom, že život včiel je v mnohých ohľadoch mimoriadne 

zaujímavý. Odhaľovanie tajomstiev úľa bolo pre nich veľmi pútavé. 

Okrem zaujímavých informácií od skúsených včelárov a ochutnávky 

rôznych druhov medu, si vyrobili aj vlastné ozdoby z včelieho vosku 

a prispeli rozhovorom do živého vysielania rádia Regina v relácii 

Sami sebe. Exkurziu zorganizovali: Ing. S. Kecerová, PaedDr. D. 

Bučeková. 



5. novembra 2016 navštívili členovia ZÚ Paličkovaná čipka výstavu 

východoslovenských čipkárok. Súčasťou výstavy boli aj diela p. 

Mišíka, ktorý napísal knihu o paličkovaní. 

 

7. novembra 2016 zorganizovala Ing. Slávka Kecerová prednášku na 

tému Ohrozenie zvierat. 

 

7. novembra 2016 Mgr. Oľga Perecárová a Mgr. Magdaléna 

Gombárová zorganizovali školské kolo olympiády v nemeckom 

jazyku.  

 

8. novembra 2016 piataci absolvovali generálnu skúšku Testovania 

5. 

 

9. novembra 2016 sa tretiaci zapojili do súťaže Šikovný chlapec –

 šikovné dievča. Súťaž zorganizovala Mgr. Katarína Šoltisová. 

 

9. – 11. novembra 2016 si 58 našich žiakov mohlo overiť svoje 

vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. 

Zapojili sa do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťaž 

organizačne zabezpečili: Mgr. Margita Hudáčková, Mgr. Mária 

Mojdisová a Mgr. Júlia Palšová. 

 

10. novembra 2016 sa konala hodnotiaca porada za 1. štvrťrok tohto 

školského roku.  

 

13. november je Deň dobrosrdečnosti. O tom, že táto vlastnosť našim 

žiakom nechýba, svedčí aj to, že žiaci turistického a novinárskeho 

krúžku navštívili v sobotu 12. novembra 2016 deti v Detskom 

domove na Požiarnickej ulici v Prešove. V predvianočnom čase ich 

potešili hračkami, knihami, cukrovinkami a v krátkom programe 

im zaspievali a zatancovali. Poďakovanie patrí všetkým žiakom a 

ich rodičom, ktorí ukázali veľké srdce a pochopenie pre dobrú vec. 

Návštevu zorganizovali: PaedDr. Jozefína Šoltésová, Mgr. Magda 

Gombárová a Mgr. Júlia Palšová. 

 



14. novembra 2016 sa žiaci 4. C a  4. D triedy pod vedením Mgr. 

Márie Mojdisovej a Mgr. Sylvie Kasenčákovej zúčastnili exkurzie v 

planetáriu, kde  mali možnosť overiť si doteraz nadobudnuté 

poznatky a zároveň dozvedieť sa množstvo zaujímavostí o vesmíre. 

 

14. novembra 2016 sa na pôde našej školy konalo okresné kolo v 

bedmintone družstiev žiakov a žiačok. Družstvo chlapcov v zložení 

Samuel Ferenc a Dávid Panák si vybojovalo 1. miesto a tým aj postup 

do krajského kola. Družstvo dievčat v zložení Adriana Kecerová a 

Barbora Majerníková obsadilo 3. miesto. Žiakov na súťaž pripravil 

Mgr. Daniel Orlovský.  

 

14. novembra 2016  sa uskutočnilo školské kolo olympiády 

v anglickom jazyku, na ktorom svoje jazykové  zručnosti a schopnosti 

preukázalo 40 žiakov v troch kategóriách. Víťazi Dušan Minárik 

(kategória 1A) a Martin Tabačko  (kategória 1B) postúpili do 

okresného kola OANJ, Sofia Mavrodieva (kategória 1C) postúpila do 

krajského kola OANJ. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 

pripravili Mgr. Daša Cabanová a Mgr. Oľga Leláková. 

 

15. novembra 2016 sa žiaci 9. C zúčastnili Dňa Prešovského 

samosprávneho kraja. V budove PSK čakal na nich bohatý kultúrny 

program - rôzne výstavy, ochutnávky sladkých i ovocných 

produktov. Žiaci mali možnosť prezrieť si vybrané oddelenia úradu, 

vrátane zasadačky predsedu PSK. 

 

15. novembra 2016 sa žiaci 4. A a  4. B triedy pod vedením Mgr. 

Andrey Briešťanskej zúčastnili exkurzie v planetáriu.  

 

16. novembra 2016 si deviataci mohli vyskúšať svoje vedomosti zo 

slovenského jazyka a matematika. Väčšina z nich využila ponuku 

firmy Exam, ktorá každoročne organizuje dobrovoľné testovanie 

Komparo. Organizačne testovanie zabezpečila PhDr. Alena Joneková 

a PaedDr. Tatiana Repková. 



20. novembra 2016 počas Medzinárodného dňa bez fajčenia 

zabezpečila  Ing. Slávka Kecerová poradenstvo pre žiakov od 

zamestnanca RÚVZ. 

 

21. novembra 2016 sa aj štvrtáci zapojili do súťaže Šikovný chlapec 

– šikovné dievča. Súťaž zorganizovala  Mgr. Andrea Briešťanská. 

 

22. novembra 2016 strávili príjemné predpoludnie žiaci 1. C a 1. D 

triedy v prešovskej hvezdárni a planetáriu. Dozvedeli sa 

zaujímavosti o vesmíre a pri pozorovaní nočnej oblohy si aj 

prostredníctvom piesní obohatili vedomosti o Slnku, Mesiaci a 

hviezdach. Výnimočne sa mohli pozrieť aj na naozajstný veľký 

hvezdársky ďalekohľad. Deťom sa pripravené podujatia veľmi páčili. 

Exkurziu zorganizovala PaedDr. Marta Turóciová.  

 

23. novembra 2016 piataci absolvovali Testovanie 5. 

 

24. novembra 2016 sa uskutočnila pracovná porada na december.  

 

25. novembra 2016 žiaci našej školy absolvovali kurz finančnej 

gramotnosti v rozsahu 4 – 5 vyučovacích hodín. 

 

V novembri bol vyhlásený zber papiera. Organizáciu zberu 

zabezpečila Ing. Slávka Kecerová. 

 

 December 2016 
 

1. decembra 2016  sa žiaci 2. – 5. ročníka zúčastnili celoslovenskej 

súťaže Všetkovedko, v ktorej si museli poradiť s netradičnými 

otázkami z rôznych oblastí. Do súťaže sa prihlásilo 33 žiakov. Deti 

sa prezentovali svojimi vedomosťami z viacerých predmetov,  ktoré si 

osvojili v rodine alebo v škole. Súťaž zorganizovala Mgr. Slávka 

Březinová. 

 



1. decembra 2016 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Technickej 

olympiády. Žiakov na súťaž pripravoval Mgr. Dávid Lichvár.  

 

1. decembra 2016 sa uskutočnili triedne aktívy rodičovského 

združenia.  

 

2. decembra 2016  sa stretli druháci s príslušníkmi Hasičského 

a záchranného zboru v Prešove. Napriek nepriaznivému počasiu 

mali deti veľa zaujímavých otázok. Zvedavé očká nadchla 

prehliadka auta, technika, pútavé rozprávanie hasičov a najmä 

hasičský maják a siréna.  Podujatie pripravili Mgr. Júlia Hnatová 

a Mgr. Katarína Tureková. 

 

6. decembra 2016 zavládla sviatočná nálada, akoby sa duch sv. 

Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. 

Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i 

originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, 

ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Nálada bola výborná a 

žiačikovia prekypovali šťastím. Sv. Mikuláš im za to nadelil 

sladkosti. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili 

pomocníci – anjeli a čertíci. Návštevu Mikuláša s pomocníkmi 

zorganizovala Mgr. Júlia Palšová. 

 

7. decembra 2016 sa žiaci 3. - 4. ročníka zúčastnili školského kola 

Pytagoriády. Súťaž zorganizovala Mgr. Mária Mojdisová.  

 

7. decembra 2016 sa vybrali žiaci 3. B a 3. D do planetária. 

Exkurziu zorganizovali Mgr. Andrea Maľarová a Mgr. Margita 

Hudáčková.  

 

8. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže 

Pytagoriáda pre žiakov 5. - 8. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 62 

žiakov.  Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý správne vypočítal 

aspoň 10 z 15 príkladov. Príklady boli náročné, zamerané na 

rýchlosť a logiku. Na 2. stupni súťaž zorganizovali: PaedDr. Tatiana 

Repková, PaedDr. Jozefína Šoltésová.  



12. decembra 2016 deviataci písali riaditeľské previerky 

z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

 

12. decembra 2016 sa vybrali žiaci 3. A a 3. C do planetária. 

Exkurziu zorganizovali Mgr. Slávka Březinová a Mgr. Katarína 

Šoltisová.    

 

13. decembra 2016  sa  v historickej sále  PKO Čierny orol predstavil 

detský folklórny súbor Snežienka  svojím vianočným pásmom. 

Priblížením šarišských ľudových zvykov predvianočného obdobia, 

betlehemských obchôdzok, vianočných kolied a vinšov prispel k 

spestreniu kultúrneho programu, ktorý bol venovaný seniorom mesta 

Prešov. Podujatie  bolo súčasťou projektu „Mladší starším a naopak", 

konaného pod záštitou Mestského úradu mesta Prešov. Vianočné 

pásmo pripravili: Mgr. Jana Ďurašová, Mgr. Júlia Hnatová, Mgr. 

Andrea Maľarová. 

 

14. decembra 2016 sa v  5. A uskutočnila zaujímavá hodina 

biológie. Zavítala k nám  Ing. Marta Hrešová, pracovníčka Štátnej 

ochrany prírody SR - RCOP Prešov, a žiakom prednášala na 

tému Zimné prikrmovanie vtáctva. Prednášku zorganizovala Ing. 

Slávka Kecerová.  

 

14. decembra 2016 naša škola usporiadala otvorené Majstrovstvá 

školy v plávaní, na ktorých sa zúčastnili žiaci z troch základných 

škôl Prešovského kraja - ZŠ Wolkerova Bardejov, ZŠ Májového 

námestia Prešov a ZŠ Konštantínova Stropkov. My sme sa napokon 

tešili z 29 medailí – z toho 13 zlatých, 11 strieborných a 5 

bronzových. Súťaž zorganizovali: Mgr.  Margita Hudáčková, Mgr. 

Denisa Kručayová, Mgr. Daniela Matejová, Mgr. Mária Urbanová. 

 

20. decembra 2016 speváčky a hudobníčky z DFS Snežienka 

navštívili seniorov na Cemjate. Pod vedením Mgr. Jany. Ďurašovej 

pripravili kultúrny program. Takto im spríjemnili predvianočný 

čas. Niektorí seniori sa pridali a spoločne si zaspievali známe 

koledy.  



22. decembra 2016 sme privítali skupinku plavcov z ukrajinského 

hlavného mesta Kyjev. Niekoľko našich plavcov skočilo do vody, aby 

si spoločne zasúťažili s plavcami z Kyjeva. V 12 individuálnych 

disciplínach naši žiaci získali 8 zlatých, 10 strieborných a 9 

bronzových medailí. V disciplíne 6 x 50 m mix štafete boli naši 

plavci rýchlejší a taktiež zvíťazili aj v disciplíne lovenie predmetov. 

 

23. decembra 2016 začali vytúžené vianočné prázdniny. Každý sa 

tešil na chvíle pohody a odpočinku. 

 

 V decembri sa v  7. D a 7. C uskutočnili zaujímavé hodiny biológie. 

Ing. Marta Hrešová, pracovníčka Štátnej ochrany prírody SR - RCOP 

Prešov, prednášala na Ohrozenie zvierat a CITES. Hlavným cieľom 

prednášky bolo  informovať žiakov o význame vzniku dohovoru 

CITES (oficiálne používaná skratka pre medzinárodný dohovor o 

medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín). Prednášky zorganizovala Ing. 

Slávka Kecerová. 

 

V prvom polroku tohto školského roka sa žiaci našej školy zapojili do 

zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny. Zber papiera to nie je len 

snaha na získanie odmeny, zber papiera je predovšetkým pomoc 

prírode a svojmu životnému prostrediu. Plný kontajner odpadového 

papiera svedčil o pozitívnej motivácii našich žiakov. Spolu sme 

nazbierali 4,38 t papiera. 

 

 Január 2017 
 

13. januára 2017 sa uskutočnila prednáška Učenie... alebo ako 

nebojovať so sebou pre žiakov 5. ročníka. Prednášku zorganizovala 

Mgr. Mária Urbanová. 

  

17. januára 2017 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole 

olympiády v anglickom jazyku. Richard Skokan sa umiestnil na 9. 

mieste v kategórii 1B a Dušan Minárik obsadil 12. miesto v kategórii 

1A. Na olympiádu ich pripravovala PhDr. Danka Rovňáková. 



17. januára 2017 našu školu reprezentovala Júlia Múdra na 

okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. 

 

24. januára 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola olympiády 

z matematiky. V kategórii Z5 sa Lívia Vojteková (PaedDr. Jozefína 

Šoltésová) umiestnila na 8. mieste a v kategórii Z9 Richard Skokan 

(Mgr. Viera Šebejová) na 7. mieste.  

 

26. januára 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Pedagogickej rady  

zameranej na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

za I. polrok šk. roku 2016/2017.  

 

27. januára 2017 do našej školy zavítal pracovník edukačnej 

spoločnosti Astronyx Mgr. K. Petrík. Pripravil pre žiakov 2. stupňa 

(7. - 9. ročník) 60-minútovú multimediálnu prednášku  Jeme, aby 

sme žili, v dvoch vstupoch. Zaujímavou formou poskytol našej mladej 

generácii komplexný pohľad na zloženie stravy a jej vplyv na 

zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. Prednáška bola 

realizovaná s použitím najmodernejšej audiovizuálnej a výpočtovej 

techniky. Prednášku organizačne zabezpečila Ing. Slávka Kecerová. 

 

30. januára 2017 si siedmaci a ôsmaci pozreli v DJZ komédiu 

Všetko najlepšie!. Divadelné predstavenie vyvolalo úsmevy na tvárach 

divákov a po namáhavom školskom polroku poskytlo žiakom chvíle 

zábavy i oddychu. Návštevu divadla zorganizovala Mgr. Magdaléna 

Gombárová. 

 

31. januára 2017 sa konal karneval a bol i takou menšou odmenou 

za vysvedčenie a polročnú snahu našich detí. Karnevalu sa 

zúčastnili deti z ŠKD, ktorí si sami alebo za pomoci rodičov 

zhotovili masky. Ani teraz nás nesklamali. Dokázali to svojou 

nápaditosťou a šikovnosťou, s ktorou si masky zhotovili. Všetky 

masky dostali sladkú odmenu a výborné a chutné koláčiky. 

 

31. januára 2017 si žiaci prevzali odmenu za svoju prácu - 

polročné vysvedčenie.   



V januári 2017 sa v našej školskej knižnici Knihomoľ začítali žiaci 

do jednej super knihy, ktorá sa volá Písmenkovo alebo Tam, kde 

pršia výkričníky od spisovateľky Marty Hlušíkovej. Čitatelia sa 

zoznámili s veselými príbehmi písmeniek, ktoré rozpráva sám 

vládca Písmenkova Az Prvý, a spoznávali tajomstvá živej abecedy i 

dobrodružstvá tlačiarenského škriatka. Naši kamaráti prváci ho aj 

ilustrovali.  

 

 Február 2017 
 

1. februára 2017 sa uskutočnilo rodičovské združenie pre rodičov 

a žiakov 9. ročníka. Výchovná poradkyňa Mgr. Denisa Kručayová  

informovala o Testovaní 9, prijímacom konaní na stredné školy 

a zástupcovia jednotlivých stredných škôl spropagovali svoje študijné 

odbory.  

 

3. februára 2017 boli polročné prázdniny. 

 

7. februára 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole 

geografickej olympiády pod vedením PaedDr. Ľubice Kolcunovej. 

V kategórii F Dušan Minárik obsadil 3. miesto a v kategórii G 

Sebastián Šinglár 2. miesto.  

  

10. februára 2017 sa žiaci 5. ročníka našej školy zúčastnili akcie 

organizovanej Krajským strediskom Integrovaného záchranného 

systému k Európskemu dňu tiesňovej linky 112. Pre žiakov bol 

pripravený bohatý a zaujímavý program. Pri prehliadke a ukážkach 

na jednotlivých stanovištiach si mohli pod vedením odborníkov 

vyskúšať svoju šikovnosť, overiť aj doplniť vedomosti. Pracovníci 

Horskej záchrannej služby, Policajného zboru, Slovenského 

Červeného kríža územného spolku Prešov, úradu CO, koordinačného 

strediska integrovaného záchranného systému trpezlivo odpovedali 

na všetky otázky. V koordinačnom centre žiakom prakticky ukázali 

a vysvetlili, ako funguje tiesňová linka 112. Pedagogický dozor 



vykonávali: Mgr. Zuzana Lašáková, Mgr. Dávid Lichvár, Ing. Slávka 

Kecerová. 

 

11. februára 2017 si turisti a novinári vybrali za cieľ svojej cesty 

slovenské veľhory - Vysoké Tatry. V Starom Smokovci zavítali do 

Tricklandie - zábavného parku ilúzií, kde ich zaujala 

antigravitačná miestnosť, bludisko, zrkadlový kaleidoskop, svet 

rozprávok... Na Hrebienku obdivovali diela z ľadu - päťmetrovú 

medvedicu so svojimi mladými, ľadový dóm s levočským oltárom a 

ďalšie unikátne výtvory našich i zahraničných umelcov. Svoju 

zdatnosť a fyzickú kondíciu si overili pešou túrou k Rainerovej 

útulni. Chatár pán Petras vytvoril zo snehu úžasný betlehem a 

vysokohorského nosiča. Klobúk dole pred jeho dielami! Domov sa 

vrátili bohatí o nádherné zážitky z prežitého dňa. Exkurziu 

pripravili: Mgr. Magdaléna Gombárová, Mgr.  Júlia Palšová 

a PaedDr. Jozefína Šoltésová. 

 

13. februára 2017 sa uskutočnila zaujímavá akcia zameraná na 

starostlivosť o zovňajšok. Tety kaderníčky porozprávali deťom, ako sa 

starať o vlasy, aké používať prostriedky na udržiavanie hygieny. 

Pozornosť sústredili hlavne na praktickú časť úpravy vlasov. Niektoré 

detičky sa zahrali na modely a odmenou im bol krásny účes. Akciu 

zorganizovala pani Komárová a Petruščáková. 

 

14. februára 2017 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole 

dejepisnej olympiády. Vendula Navrátilová sa v kategórii C 

umiestnila na 13. mieste. Pripravovala ju PaedDr. Drahoslava 

Bučeková. 

 

14. februára 2017 sa žiaci 8. A zúčastnili na súdnom pojednávaní 

na Okresnom súde v Prešove. Návštevu súdu zorganizovala Mgr. 

Mária Urbanová. 

 

15. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády 

v anglickom jazyku.  

 



16. februára 2017 sa naši žiaci zúčastnili na Biologickej olympiáde 

kateg. C (8. – 9. ročník) pod vedením Ing. Slávky Kecerovej. Samuel 

Ferenc sa umiestnil na 8. mieste.  

 

17. februára 2017 skončil lyžiarsky výcvikový kurz. Uskutočnil sa v 

I. turnuse 6. - 10. februára 2017 a v II. turnuse 13. - 17. 2. 2017 v 

lokalite Dedinky v Slovenskom raji. Kurzu sa zúčastnilo 96 žiakov 

pod vedením Mgr. Daniela Orlovského, Mgr. Márie Hudáčkovej,  Mgr. 

Denisy Kručayovej, Mgr. Daniely Matejovej a Mgr. Zuzany Lašákovej. 

Na zdravotný stav lyžiarov dohliadal zdravotník Bc. M. Konečný. 

Strava a ubytovanie boli vynikajúce, počasie ako na objednávku, 

lyže sa žiakom podarilo uspokojivo skrotiť, takže lyžiarsky kurz 

zhodnotili na výbornú.   

 

22. februára 2017 písali deviataci riaditeľské previerky 

z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. 

 

23. februára 2017 sa uskutočnilo finále súťaže Šikovný chlapec, 

šikovné dievča. Pedagogický dozor zabezpečovala Mgr. Katarína  

Šoltisová.  

 

23. februára 2017 sa konala pracovná porada na mesiac marec. 

 

24. februára 2017 bolo v školskom klube detí na našej základnej 

škole poriadne veselo. Klubáci mali možnosť vžiť sa do role svojej 

obľúbenej hviezdy a zaspievať si svoj hit. Kristína, Vesmírna hudba, 

Mária Čírová, Shakira, Kollárovci, Eva Farná… to boli hviezdy 

v prevedení našich klubákov. Niektoré spevácke výkony boli 

sprevádzané aj tanečným vystúpením. Všetci si zaslúžili sladkú 

odmenu. Prvý ročník Karaoke show sa vydaril a s nádejnými 

mladými spevákmi sa možno stretneme v hojnom počte aj v budúcom 

roku. Súťaž zorganizovala Mgr. Mária Pavelová. 

 

28. februára 2017 sa stretli víťazi triednych kôl 2. - 4. ročníka, 

ktorí majú radi poéziu a prózu v školskom kole súťaže Hviezdoslavov 

Kubín. Tohto roku sme si vypočuli 28 krásnych umeleckých textov v 



podaní tých najmenších recitátorov. Privítali sme medzi sebou aj 

vzácneho hosťa s poradným hlasom pri  hodnotení - riaditeľku 

Domu Matice slovenskej v Prešove Mgr. Slávku Jurkovú. Porota v 

zložení Mgr. Jurišinová, Mgr. Simoníková, Mgr. Tarasovičová a Mgr. 

Harbaľová to veru nemala ľahké! V prednese poézie vynikala Eva 

Panová zo 4. B a v próze Natália Vašková z 2. D. Nakoniec boli 

víťazi odmenení krásnymi knihami a diplomami.  

 

Vo februári 2017 členovia klubu Priatelia zvierat a knihomoli po 

prečítaní románu Psia duša od W. B. Camerona sa nemohli dočkať 

premiéry rovnomenného filmu. Museli ho vidieť, preto sa vybrali do 

kina. Počas predstavenia si viackrát  poplakali, ale často sa aj schuti 

zasmiali. Film a kniha nesie krásne posolstvo lásky a skutočného 

priateľstva medzi človekom a psom. Pripomína, že láska nikdy 

neumiera, skutoční priatelia nás neopustia a každé stvorenie má na 

svete svoje poslanie. Naša venčiarka Hanka Jurová Baileyho aj 

nakreslila a kresbu venovala pani učiteľke.  

 

Úžasná kniha pre vás, ktorí máte radi psíkov a psov obrieho vzrastu, 

tak ako aj jej autorka, Gabriela Futová! Rozruch v škole na 

Kavuličovej ulici je príbeh malej prváčky Moniky a jej dvoch 

čiernych nemeckých dôg - Andyho a Amora. Rozruch vyvolajú v 

škole, do ktorej chodí Monika, keď sa im podarí dostať sa von cez 

plot. Čo sa stane, ak sa na triede otvoria dvere a v nich sa objaví psia 

hlava? To sa dozviete po prečítaní tejto super knižky! Podobný 

rozruch sme zažili aj v našej škole, keď  raz ráno vbehla dovnútra 

fenka kopova, ktorá podľa majiteľky stále hľadá svojho mŕtveho 

bračeka. Vošla  rovno do 7. A na hodinu dejepisu. Našťastie sme ju 

spoznali a zavolali majiteľke, ktorá pre ňu rýchlo prišla. Pekný 

námet na napísanie knihy, čo poviete, kamaráti? 

 

 Marec 2017 
 

1. marca 2017 sa uskutočnila tradičná recitačná súťaž - 

Hviezdoslavov Kubín. Tohtoročného 63. ročníka sa zúčastnilo 28 



žiakov, čo nás veľmi potešilo. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, žiakov 

hodnotila odborná trojčlenná porota. Prednášané texty boli 

zaujímavé, vtipné a zároveň poučné. Na okamih sme sa preniesli do 

sveta hmyzu, leteli sme na nezastaviteľnom mopede, riešili sme 

školské aj rodinné problémy našich tínedžerov, neposlušné hormóny, 

výstrelky módy aj ryžovú diétu. V II. kategórii v prednese poézie 

zvíťazil Tomáš Kertys z 5. A a v prednese prózy Michal Žarnay zo 6. 

B, III. kategóriu  vyhrala v prednese poézie Vanessa Ředinová zo 7. B 

a v próze Eva Hudáková zo 7. C. Školské kolo Hviezdoslavovho 

Kubína zorganizovali: Mgr. Ľubica Čekanová, Mgr. Sylvia 

Kasenčáková, Mgr. Magdaléna Gombárová. 

 

2. marca 2017 družstvo žiakov našej školy vyhralo krajské kolo vo 

volejbale. Najprv si poradili v skupine so ZŠ Mirka Nešpora a ZŠ 

Šrobárova v oboch stretnutiach s výsledkom 2:0. Vo finále šťastie 

našim žiakom znova prialo a poradili si v dvoch setoch so ZŠ 

Važecká, Sibírska a Šrobárova. Družstvo tvorili: L. Brilla, J. Brilla, 

O. Gluchý, K. Frajtko, S. Ferenc, D. Matejovský, M. Tomaščin, M. 

Arendáč, T. Porjanda a M. Kočiš. Volejbalistov pripravovala Mgr. 

Zuzana Lašáková. 

 

2. marca 2017 sa v ABC centre voľného času uskutočnila súťaž 

Šikovný chlapec, šikovné dievča. Našich žiakov viedla Mgr. Andrea 

Briešťanská.  

 

6. marca 2017 až 10. marca 2017 boli jarné prázdniny.  

 

14. a 15. marca 2017 sa uskutočnila súťaž Pytagoriáda. V kategórii 

P3 sa Viliam Tóth umiestnil na 3. mieste a Viliam Hrubčo na 6. 

mieste.  

 

14. marca 2017 sa v našej škole odohralo finále okresného kola vo 

florbale žiačok. Naše dievčatá vybojovali 3. miesto. Trénoval ich Mgr. 

Daniel Orlovský.  

 



15. marca 2017 sa naše žiačky zúčastnili na okresnom kole vo 

volejbale pod vedením  Mgr. Zuzany Lašákovej.  

 

16. marca 2017 sa v Poprade uskutočnilo krajské kolo v bedmintone. 

Dávid Panák a Samuel Ferenc, ktorí reprezentovali našu školu, 

zvíťazili a zabezpečili si postup na školské Majstrovstvá SR v 

Trenčíne. na súťaž ich pripravoval Mgr. Daniel Orlovský.  

 

16. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády. 

V kategórii F sa Jaroslav Petrisko umiestnil na 4. mieste. Na súťaž ho 

pripravoval Mgr. Dávid Lichvár.  

 

20. marca 2017 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan, ktorej sa 

zúčastnili aj žiaci našej školy. Deťom sa úlohy páčili. Výsledky si 

boli zverejnené na internetovej stránke www.matematickyklokan.sk. 

Súťaž zorganizovali: Mgr. Slávka Březinová, Mgr. Mária Mojdisová. 

 

22. marca 2017 sme si pripomenuli Svetový deň vody. Tento deň sa 

oslavuje na podnet Organizácie spojených národov. Jeho cieľom je 

upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na 

Zemi nenahraditeľná a životne dôležitá. V našej škole sa počas Dňa 

vody uskutočnili rôzne aktivity – relácia v školskom rozhlase, 

dotazník k téme, pitný režim, premietanie filmov, prezentácia na 

informačnom paneli, výroba tričiek. Aktivity pripravila Ing. Slávka 

Kecerová. 

 

22. marca 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola 

gréckokatolíckej Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 

družstvo v zložení Benjamín Greško (8. C), Filip Jakub (9. 

B) a Tadeáš Greško (9.  B). V kategórii základných škôl sa umiestnili 

na 1. mieste a postúpili na krajské kolo. Súťažili aj žiaci I. stupňa. 

Družstvo tvorili: Barbora Jakubová (4. B) a Michal Steranka (4. B). 

V silnej konkurencii obsadili veľmi pekné 5. miesto. Žiakov na súťaž 

pripravovala: Mgr. Júlia Palšová. 

 

http://www.matematickyklokan.sk/


22. marca 2017 sa uskutočnila generálna skúška – overovanie testov 

k Testovaniu 9. 

 

22. - 23. marca 2017 na školských Majstrovstvách SR v bedmintone 

v Trenčíne vybojovalo družstvo chlapcov v silnej konkurencii 4. 

miesto. Našu školu reprezentovali: Samuel Ferenc a Dávid Panák z 9. 

C. 

 

23. marca 2017 sa o 9. hodine otvorili brány našej školy pre 

všetkých záujemcov– od tých najmenších až po ich starých rodičov. 

Malí i veľkí si počas Dňa otvorených dverí mohli vybrať z bohatej 

ponuky: 

 prehliadka školy so sprievodcom, 

 vstup do jednotlivých tried a odborných učební, 

 účasť na vyučovacej hodine, 

 odpovede na všetky zvedavé otázky. 

Záujem o Májovku bol obrovský. Prišli škôlkari so svojimi 

učiteľkami, rodičia s deťmi i starí rodičia so svojimi ratolesťami. So 

záujmom si obzerali priestory školy, zaujímali sa o spôsob 

vyučovania a fungovanie školy. Na ich zvedavé otázky odpovedali 

vybraní žiaci 2. stupňa, ktorí im robili sprievodcov. Ukázali im 

triedy, odborné učebne, jedáleň i telocvičňu a snažili sa zaujímavo 

rozprávať o našej Májovke. Návštevníci odchádzali spokojní a my 

dúfame, že naša Májovka urobila na nich ten najlepší dojem.  

 

23. marca 2017 od 16.00 do 18.00 hodiny sa konal Deň školy. 

Rodičia a žiaci si mohli vybrať rôzne aktivity z našej ponuky. Vo 

vestibule školy návštevníkov privítal súbor Snežienka. V pavilóne 1. 

stupňa boli pre záujemcov pripravené papierové čáry-máry, jarná 

kreatívna dielňa, aktivita pod názvom Piráti z Karibiku, tvorivá 

dielňa zameraná na tvorbu jarných dekorácií, aktivity pre malých 

záhradníkov, práca s papierom a maľovanie na tvár, angličtina 

interaktívne, vlastivedná súťaž a tvorivá dielňa, kde si návštevníci 

mohli vyskúšať servítkovú techniku. V telocvični bola prichystaná 

májovkárska prekážková dráha a bedminton pre rodičov a deti. 

V pavilóne školskej jedálne učitelia pripravili interaktívny dom 



poznania, ukážku online tvorby časopisu Májovkár, turistické hry 

a výstavu exotických prírodnín a hmyzu, angličtinu hrou, aktivity 

zamerané na prácu s knihou a tvorivé dielne, ktoré prezentovali 

paličkovanú čipku a batikovanie.  Pavilón 2. stupňa ponúkal 

posedenie pri bylinkovom čaji (bylinky v kuchyni a relaxačné 

techniky), slovenčinu  a matematiku interaktívne, súťažnú 

prezentáciu o kultúrnom, prírodnom a historickom dedičstve nášho 

regiónu pod názvom Zem spieva a v učebni biológie návštevníkov 

zaujali aktivity: Čo nájdem pod mikroskopom, Krajina záchranárov, 

Ste to, čo jete.  

 

30. marca 2017 sa uskutočnila pracovná porada na mesiac apríl.  

 

31. marca 2017 sa uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti 

Dňa učiteľov  v hoteli Beliér.  

 

V marci 2017 si naše dievčatá zmerali sily na okresnom kole 

v basketbale so svojimi rovesníčkami. No tentoraz nestačili na svoje 

súperky a obsadili 4. miesto. Hoci sa im nepodarilo zvíťaziť, aspoň 

získali skúsenosti a schuti si zahrali. Boli to tieto dievčatá: 

Kakaščíková, Polahárová, Repková, Majerníková, Kecerová, Miková, 

Saráková, Hoghová, Štofková a Hoferová. 

 

Aj chlapci urputne bojovali na okresnom kole v basketbale. Ale ani 

im sa nepodarilo zdolať svojich súperov. Hoci v zápase s Kapušanmi 

vyhralo až po predĺžení družstvo, ktoré malo viac šťastia, teda nie to 

naše, chlapci predviedli peknú a disciplinovanú hru, v ktorej ale 

chýbali body za nepremenené šance. Družstvo tvorili: J. Brilla, 

Matejovský, Tomaščin, Horváth, Fecko, Krajný, Baka, F. Fečo, 

Harčarik, Březovják, Krupa. 

 

V marci 2017 pokračoval projekt My Maschine Slovakia - od 

detských snov ku skutočným vynálezom návštevou katedry dizajnu  

Technickej Univerzity v Košiciach. Žiaci sa zúčastnili aktívneho 

workshopu s vysokoškolskými študentmi a pedagógmi. Projekt My 



Maschine propaguje technické smery vzdelávania a rozvoj kreativity 

na školách. Projekt organizačne zabezpečila p. Kaščáková. 

 

Počas mesiaca knihy sa uskutočnili rôzne aktivity: 

13. marca – Deň čitateľskej gramotnosti, 

16. marca – beseda s matičiarmi v školskej knižnici, 

21. marca – Číta celá Májovka, 

29. marca – súťaž Najrýchlejší čítač, 

31. marca – Knihomoľ školy. 

 

Žiaci niektorých tried navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava  

3. marca – 3. D – Maľarová 

14. marca – 3. A a 3. C – Šoltésová, Březinová 

16. marca – 5. B – Čekanová 

17. marca – 5. A – Gombárová 

1. C a 1. D – Harbaľová, Turóciová 

 

 Apríl 2017 
 

1. apríla 2017 členovia turistického a novinárskeho krúžku 

zamierili na Cemjatu, kde Klub prešovských turistov pripravil akciu 

Prvoaprílový guláš. Po registrácii účastníkov si žiaci vyskúšali 

chôdzu na chodúľoch, hod krúžkom na cieľ, zaspievali si ľudové 

piesne s ujom harmonikárom a pochutili si na kotlíkovom guláši s 

chlebom. Vymeniť sídlisko v meste za jarnú prírodu bol výborný 

nápad.  

 

3. – 5. apríla 2017 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. 

 

4. apríla 2017 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. 

V kategórii Z 6 sa Nina Zuščáková umiestnila na 25. mieste 

a v kategórii Z8 Jaroslav Petrisko na 7. mieste. Žiakov na súťaž 

pripravovala PaedDr. Jozefína Šoltésová. 

 

5. apríla 2017 deviataci absolvovali celoslovenské Testovanie 9.  



6. apríla 2017 žiaci 8. A navštívili prešovskú galériu. Exkurziu 

zorganizovala Mgr. Ľubov Bodnárová. 

 

6. apríla 2017 žiaci 2. C navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava. 

Exkurziu zorganizovala Mgr. Daniela Matejová. 

 

6. apríla 2017 sa naši chlapci zúčastnili krajského kola vo 

volejbale. Našu školu reprezentovali žiaci: L. Brilla, J. Brilla, M. 

Tomaščin, K. Frajtko, D. Matejovský, O. Gluchý, T. Porjanda, M. 

Arendáč, M. Horváth a T. Petro. V skupine odohrali zápasy proti 

Lipanom, Popradu a Bardejovu, všetky s výsledkom 2:0. Do finálovej 

časti postúpili spolu s Popradom, Humenným a domácim družstvom 

Svidníka. V semifinále nastúpili proti Humennému, kde družstvo 

tvorili aktívni volejbaloví hráči. Zápas bol vyrovnaný. Po veľmi 

dobrom a bojovnom výkone najmä v druhom sete (25:27) sme 

zápas prehrali 2:0. Domov sme cestovali s pohárom za 3. miesto aj 

dobrým pocitom z odohratých stretnutí. Chlapcov na súťaž 

pripravovala Mgr. Zuzana Lašáková. 

 

7. apríl 2017 sa niesol v znamení Svetového dňa zdravia. V tomto 

roku sa ústrednou témou tohto dňa stala DEPRESIA. Depresia 

spôsobuje duševné utrpenie a ovplyvňuje schopnosti ľudí vykonávať 

každodenné úlohy. Žiaci rozprávali o depresii na druhej vyučovacej 

hodine. Aby neboli smutní, cvičili, spievali, skákali, tancovali 

a nakoniec rozdávali úsmev a smajlíkov. Podujatie zorganizovala 

Mgr. Katarína Tureková.  

 

7. apríla  2017 sa konalo okresné kolo futbalového turnaja pre 

žiakov a žiačky 1. stupňa McDonald´s cup. Naše družstvo v zložení: 

Patrik Sepeši, Patrik Mikloš, Filip Nemjo, Marko Polahár, Samuel 

Klobušovský, Adam Novotný, Timotej Foriš, Martin Ocsenáš, 

Alexandra Sasaráková, Sofia Kmecová vyhralo a postúpilo do finále 

krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. mája 2017 v Sabinove. Žiakov 

na súťaž pripravovala Mgr. Daniela Matejová.  

 



11. apríla 2017 žiaci 8. C navštívili galériu. Exkurziu 

zorganizovala Mgr. Ľubov Bodnárová. 

 

 

12. apríla 2017 sa uskutočnilo zasadnutie pedagogickej rady 

zamerané na hodnotenie 3. štvrťroka tohto školského roku. 

Zasadnutie viedla PhDr. Alena Joneková.  

 

12. apríla 2017 žiaci 7. B absolvovali preventívny program za 

účasti zamestnanca CPPPaP. Prednášku zorganizovala Mgr. Mária 

Urbanová.  

 

12. apríla 2017 žiaci 9. B a 9. C absolvovali exkurziu do Osvienčimu. 

Exkurziu zorganizovali: PhDr. Danka Rovňáková, Ing. Slávka Kecerová 

a PaedDr. Ľubica Kolcunová.  

 

13. apríla 2017 začali veľkonočné prázdniny. Trvali do 18. apríla 

2017. 

 

20. apríla 2017 žiaci 4. C a 4. D navštívili Knižnicu P. O. 

Hviezdoslava. Exkurziu zorganizovali: Mgr. Mária Mojdisová a Mgr. 

Sylvia Kasenčáková.  

 

20. apríla 2017 si žiaci 1. stupňa overili svoje jazykové schopnosti 

na súťaži Zábavná angličtina. Žiaci 1.-5. ročníka mali možnosť 

súťažiť v piatich hrách a mohli si tak precvičiť zábavnou formou 

svoje schopnosti v anglickom jazyku. Vyhodnotenie prebehlo v dvoch 

kategóriách. V 1.- 2. ročníku sa na 3. mieste umiestnila Sofia Paľová 

z 2. A, na 2. mieste Ondrej Glevaňák z 2. A a 1. miesto obsadila 

Alžbeta Moréová z 2. B. V 3.- 5. ročníku 3. miesto obsadila Petra 

Mrázová z 5. A, na 2. mieste sa umiestnila Romana Gállová z 3. B 

a 1. miesto obsadila Vanessa Fähndrich z 3. C. Súťaž pripravila Mgr. 

Slávka Březinová. 

 

21. apríla 2017 sa uskutočnil projekt Deň Zeme, ktorý pripravila 

Ing. Slávka Kecerová.  

http://2.ro/
http://5.ro/


22. apríla 2017 sa vybrali naši turisti a novinári do ZVOLENA - 

sídla uhorských kráľov. V tomto meste sa nachádzajú dve kráľovské 

sídla - Pustý hrad (vedľa neho stoja pancierové vozne, ktoré 

pripomínajú históriu SNP) a Zvolenský zámok - gotická stavba s 

renesančným vonkajším opevnením s hradnou kaplnkou i studňou a 

hradným nádvorím. V súčasnosti jeho priestory využíva SNG 

Bratislava. V centre mesta si prezreli Pamätník SNP z poľskej a 

egyptskej žuly, rímskokatolícky kostol sv. Alžbety a evanjelický kostol 

sv. Trojice, Pomník padlým.  

 

24. apríla 2017 sme v našej knižnici privítali ilustrátorku detských 

kníh a časopisov Katarínu Ilkovičovú, rodáčku z Prešova. 

Porozprávala nám o svojich umeleckých začiatkoch, o svojej práci 

ilustrátorky, o tom, ako vznikajú jej obrázky, ktoré zdobia 

a dotvárajú knihy, časopisy i pracovné zošity. Pani ilustrátorka nám 

prezradila, že jej obľúbeným motívom je motív vtáčika. V druhej 

časti nášho stretnutia sme si kreslili obrázky vtáčikov podľa našich 

predstáv, pričom nás pani ilustrátorka povzbudzovala a radila nám, 

ako by sme mohli pri kreslení postupovať. Besedu zorganizovala Mgr. 

Sylvia Kasenčáková.  

 

24. apríla 2017 sa v Dennom centre Družba stretli seniori a žiaci 

našej školy pri príležitosti 1. ročníka súťaže v umeleckom prednese 

poézie a prózy. Prednes žiakov a seniorov hodnotila nezávislá porota 

v zložení: predsedníčka - Mgr. Ingrid Lukáčová, členovia - Doc. 

PhDr. František Ruščák, PhDr. Marian Bily, CSc. V kategórii 

žiakov zvíťazila Vanesa Ředinová, na druhom mieste sa umiestnil 

Michal Žarnay, tretie miesto patrilo Júlii Berežňákovej a osobitné 

ocenenie si odniesla Tamara Berežňáková.  Súťažiaci za svoje 

vystúpenie a odvahu získali hodnotné ceny v podobe kníh, diplomov 

a sladkú  odmenu. Žiakov na súťaži sprevádzala Mgr. Mária 

Urbanová. 

 

25. apríla 2017 sa uskutočnila biologická olympiáda v kategórii C. 

 



25. apríla 2017 v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské 

kolo súťaže v rétorike. Našlo sa len sedem odvážlivcov, ktorí si vopred 

pripravili prejavy, ale dokázali aj  pohotovo vytvoriť a predniesť 

prejavy na témy, ktoré si vyžrebovali. Najlepšími rečníkmi našej 

školy sa stali: Natália Michalčinová z 8. B, Soňa Blichová zo 7. C, 

Ela Lipovská zo 7. C a Martin Kóša zo 7. A. 

 

26. apríla 2017 sa uskutočnila súťaž Čo vieš o Veľkej Británii. Súťaž 

zorganizovali: PhDr. Danka Rovňáková a Mgr. Dagmar Uličná.  

 

26. apríla 2017 sa uskutočnila geografická olympiáda.  

 

27. apríla 2017 sa uskutočnili triedne aktívy rodičovského 

združenia.  

 

27. apríla 2017 sa uskutočnila pracovná porada na mesiac máj. 

 

28. apríla 2017 sa uskutočnili obvodné kolá v súťaži Nie drogám. 

Sedemnásť družstiev zo základných škôl bolo rozdelených do 3 

skupín, v ktorých si žiaci v zaujímavých disciplínach zmerali sily. 

Do finále postúpili prvé dve družstvá z každej skupiny. V tej našej 

Melánia a Alex Pribulovci, Diana Dopiriaková, Oliver Midlár, 

Adriana Kecerová a Timotej Baka obsadili 1. miesto a postúpili do 

finále. 

 

29. apríla 2017 sa členovia krúžku Priatelia zvierat, milovníci 

psíkov z krúžku Športové hry i niektorí rodičia zúčastnili 4. ročníka 

Easter Dog Show. Podujatie zorganizovala rodina Triščová zo 

Župčian. V prekrásnom prostredí miestneho parku sa uskutočnila 

výstava a rôzne súťaže psích orieškov, psíkov bez preukazu i s 

preukazom o ich pôvode.  

 

V apríli 2017 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Pre budúcich 

prváčikov učiteľky 1. stupňa pripravili osobitné vydanie časopisu 

Májovkáčik. Rodičia si v ňom mohli prečítať základné informácie 

súvisiace s nástupom dieťaťa do školy. Predškoláci si v ňom našli 



úlohy zamerané na kreslenie, písanie, počítanie, rozprávanie, 

výslovnosť slov i logické myslenie. Celkovo do 1. ročníka bolo 

zapísaných 129 žiačikov (z toho 62 dievčat). Odklad majú 12 žiaci 

(z toho 5 dievčat). Organizačne zápis pripravila zástupkyňa 

riaditeľky školy PhDr. Alena Joneková. 

 

 Máj 2017 
 

3. mája 2017 sa šiestačky zúčastnili prednášky Dospievam alebo 

život plný zmien. Prednášku zorganizovala Ing. Slávka Kecerová. 

 

4. mája 2017 bolo skrátené vyučovania, pretože sa učitelia našej 

školy zúčastnili Metodického dňa pre učiteľov mesta Prešov. 

 

8. mája 2017 pri príležitosti víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. 

svetovej vojny sa konal už 57. ročník podujatia Večerný beh 

Prešovom. V nepríjemnom chladnom počasí naši žiaci neváhali a 

prišli si zabehnúť, niektorí zvíťaziť, iní získať skúsenosti. A veruže 

sebe i našej škole hanbu neurobili. Víťazmi vo svojich kategóriách sa 

stali Kristína Krajňáková a Diana Obcovičová. Matej Krajňák obsadil 

4. miesto, Timo Baka 8. miesto a do prvej desiatky sa ešte dostali 

Tomáš Spratek, Samuel Džobanik a Romana Sedláková. Na 11. 

mieste dobehla Teresa Kručayová, Erika Jakubíková, 12. skončila 

Laura Gutisová, 14. Simona Maníková, 15. Sára Vojteková a Noemi 

Martausová, 16. Tamara Makarová a Karina Dudeková, 17. Ema 

Doležalová, no a smoliar Marko Hegedűš preteky nedokončil pre 

zdravotné problémy. Žiakov na akcii sprevádzala Mgr. Mária 

Urbanová. 

 

9. mája 2017 sa v našej škole začal projekt Zdravý chrbátik. 

Organizuje ho OZ Za zdravší život. Pôvodnú myšlienku uviedol do 

praxe odborný garant projektu prednosta Neurochirurgickej kliniky 

ÚVN SNP-FN v Ružomberku MUDr. Róbert Rusnák, PhD. Podstatou 

tohto projektu je naučiť naše deti správne stáť, sedieť aj cvičiť, a 

zdravo zaťažovať svaly, ktoré udržiavajú chrbticu v správnej polohe 



a tým zabezpečujú zdravý rast. Žiaci 1. D triedy pani učiteľky 

PaedDr. M. Turóciovej absolvovali základné meranie a posúdenie 

držania tela a chodidiel, ktoré previedla a zaznamenala 

fyzioterapeutka pani Mgr. Marína Kolarová. Po ukončení merania 

prebehla krátka prednáška o správnom držaní tela a najčastejších 

problémoch detí a mládeže v tejto oblasti. Potom nasledovalo cvičenie 

na fitloptách, ktoré si vyskúšali naše pani učiteľky. Počas roka sa 

žiaci pod  ich vedením  budú snažiť dodržiavať odporúčania v škole 

aj doma, na telesnej výchove cvičiť cvičenia pre zdravú chrbticu na 

fitloptách a po roku absolvujú kontrolné merania. Naša škola dostala 

k dispozícii od občianskeho združenia  22 fitlôpt a 15 podsedákov. 

Snahou nás všetkých bude, aby naše deti rástli zdravo a s rovným 

chrbátikom, lebo stále platí  „v zdravom tele, zdravý duch".  Projekt 

v našej škole organizujú: Mgr. Zuzana Lašáková a PaedDr. Marta 

Turóciová. 

 

9. a 11. mája 2017 naši deviataci absolvovali prijímacie skúšky na 

stredné školy. 

 

10. mája 2017 sa uskutočnila súťaž Hliadka malých zdravotníkov. 

Žiakov pripravovala Ing. Slávka kecerová. 

 

11. mája 2017 pri príležitosti Dňa matiek prišli pozdraviť členovia 

DFS Snežienka seniorov z Denného centra Družba. Zatancovali 

a zaspievali im pásmo hier a tancov pod vedením Mgr. Jany 

Ďurašovej, Mgr. Júlie Šebejovej a Mgr. Andrey Maľarovej a aj takýmto 

spôsobom prejavili úctu všetkým mamám a starým mamám. 

V programe ešte vystúpila ženská a mužská spevácka skupina Radosť. 

Prítomných prišli pozdraviť hostia: viceprimátor mesta Prešov Ing. 

Štefan Kužma a vedúca odboru soc. služieb PhDr. Mária 

Humeníková, PhD. 

 

11. mája 2017 sa žiaci 8. B a 8. C zúčastnili na súdnom 

pojednávaní. Exkurziu zorganizovala Mgr. Mária Urbanová. 

 



11. mája 2017 sa na našej škole uskutočnil 7. ročník olympiády v 

ANJ (English Language Competition) pre 1. až 4. ročník, na ktorom 

s zúčastnilo 52 žiakov. Svoje sily a vedomosti si zmerali v štyroch 

kategóriach.  Každá kategória  preverila u žiakov ich komunikačné 

zručnosti a schopnosti. Víťazmi sa stali: 

Kategória A – Veronika Čepeľová z 1. B 

Kategória B – Sonia Komlošová z 2. C 

Kategória C - Vanessa Laura Fȁhndrich z 3. C 

Kategória D - Alex Kanderka zo 4. A 

Olympiádu zorganizovali Mgr. Daša Cabanová, Mgr. Slávka 

Březinová, Mgr. Zuzana Pazičová a Mgr. Katarína Šoltisová. 

 

12. mája 2017 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v rétorike. Našu 

školu reprezentovali Natália Michalčinová z 8. B a Ela Lipovská zo 

7. C. V silnej konkurencii nezvíťazili, ale svojimi výkonmi potvrdili, 

že patria medzi veľmi dobrých rečníkov.  

 

15. mája 2017 sa uskutočnil v školskej jedálni triedny aktív pre 

rodičov záujemcov o športovú triedu. 

 

16. mája 2017 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže McDonald´s cup vo 

futbale chlapcov v Sabinove. Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. 

Daniela Matejová.  

 

16. mája 2017 vychovávateľky v školskom klube usporiadali 

ochutnávku ovocia a zeleniny ,,Ochutnávka naslepo". Deti mali 

zaviazané oči a podľa chute poznávali jednotlivé druhy ovocia a 

zeleniny. Aktivita sa deťom veľmi páčila. Podujatie pripravila Mgr. 

Alena Drabová. 

 

16. mája 2017 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády v 

kategórii G. Martin Kóša sa umiestnil na 1. mieste, Diana 

Dopirjaková na 4. – 5. mieste a Ela Lipovská na 10. mieste. Žiakov 

na súťaž pripravovali. PaedDr. Mária Krajčová a Mgr. Dávid Lichvár.  

 



17. mája 2017 bolo riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa, pretože 

v našej škole sa konalo podujatie Deň mlieka. Mesto Prešov – Odbor 

školstva, kultúry a cestovného ruchu organizuje Deň mlieka 

pravidelne už niekoľko rokov pre žiakov a zamestnancov 

jednotlivých základných škôl, ale aj širšiu rodičovskú a odbornú 

verejnosť. Tento rok  to bolo v priestoroch našej školy a za výdatnej 

pomoci našich pedagógov a žiakov. Súčasťou programu bolo aj 

vyhodnotenie súťaží s tematikou mlieka, ktoré boli v rámci osvety 

vyhlásené medzi žiakmi školy. Výsledkom boli naozaj skvelé 

priestorové práce detí, takisto veľmi pekné kresby, ale aj zhudobnené 

básne, ktoré vznikli v rámci literárnej súťaže tiež na tému mlieko. 

Deň mlieka bol oslavou mlieka a mliečnej výživy. Účastníci si 

vychutnali jedlá z mlieka, ktoré pripravili šikovné ruky 

zamestnancov zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prešov. 

 

18. mája 2017  sa žiaci 9. ročníka  zúčastnili exkurzie z fyziky. 

Navštívili dve expozície Slovenského technického múzea v Košiciach: 

Sieň elektrických výbojov  a Vedecko-technické centrum.  V Sieni 

elektrických výbojov sa zoznámili s elektrostatikou a technikou 

vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov. 

Žiaci mali možnosť vyskúšať si Faradayovu klietku, Van de Graaffov 

generátor aj  prenos elektrického náboja z plazmovej gule. Vo 

Vedecko-technickom  centre si žiaci mohli prezrieť 120 

interaktívnych exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou 

prezentujú základy vedy a techniky. Žiaci si samostatne vyskúšali 

rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovali  a pozorovali 

 fyzikálne javy. Exkurziu zorganizovali: Mgr. Viera Šebejová, Mgr. 

Dávid Lichvár a Mgr. Danka Mihoková. 

 

19. mája 2017 naši žiaci využili jedinečnú príležitosť vstúpiť do 

opálových baní, ktoré boli pre verejnosť uzavreté niekoľko desaťročí. 

V mystickej atmosfére podzemného sveta spoznali históriu tohto 

svetového unikátu (sú to najstaršie opálové bane na svete a jediné 

opálové bane na našom kontinente) a vďaka odbornému výkladu 

sprievodcov sa dozvedeli  veľa zaujímavého o drahom slovenskom 



opále, o jeho hodnote, význame, histórii a ťažbe. Exkurziu pre 

žiakov zorganizovali: PhDr. Dana Rovňáková a Ing. Slávka Kecerová. 

 

19. mája 2017 roztancovalo vyše 600 žiakov ZŠ a SŠ Hlavnú ulicu v 

Prešove. Originálnu choreografiu na motívy slovenskej ľudovej piesne 

A od Prešova ... skombinovanú s talianskou ľudovkou Volare (slovo 

volare bolo nahradené slovom koňare) predviedlo aj 32 žiakov našej 

školy. Štvorylku so žiakmi nacvičila Mgr. Júlia Palšová.  

19. mája 2017 sa uskutočnila súťaž Zober loptu nie drogy. Na súťaž 

žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Lašáková. 

 

19. – 20. mája 2017 sa v Levoči uskutočnil 6. Medzinárodný 

volejbalový turnaj. V piatok si zmerali sily zmiešané žiacke družstvá. 

Z 20-tich prihlásených družstiev boli vytvorené štyri skupiny a 

naše družstvo ZŠ Májové námestie bolo zaradené do A skupiny. V 

tejto základnej časti nám boli súpermi: Publ. gimnazjum w Lesku I. 

(PL), ZŠ Spišské Podhradie, Gymnázium Spišská Nová Ves a OZ M21 

Bardejov. Vďaka kolektívnemu výkonu chlapcov aj dievčat sme každý 

zo zápasov odohrali hladko víťazne 2:0. Do ďalších bojov sme 

postupovali z prvého miesta a potvrdením postupu do semifinále bol 

víťazný zápas s druhým v skupine B, ZŠ O. Kožucha zo Spišskej 

Novej Vsi. V semifinále nás čakal zdatný súper z osemročného 

gymnázia J. F. Rimavského A v Levoči. Zápas po rozpačitom 

začiatku, veď mali hráča s dvojmetrovou výškou, sme doviedli do 

víťazného konca s výsledkom 2:0. No a čakalo nás vytúžené finále 

proti ZŠ Kamienka. O našom víťazstve rozhodla sila družstva a 

výkony našich volejbalistov a volejbalistiek. O historické 1. miesto sa 

zaslúžili: L. Brilla, J. Brilla, O. Gluchý, T. Porjanda, T. Tomaščin, S. 

Ferenc, K. Frajtko a naše ozdoby N. Vaňová, D. Batešková a S. Bilá.  

 

20. mája 2017 sa členovia CVČ  7. a 5. ročníka vybrali na Oravu. 

Spoznávali krásy slovenskej prírody, navštívili Oravský hrad, kde sa 

dozvedeli viac o jeho histórii. V Liptovskom Mikuláši sa v Múzeu 

ochrany prírody oboznámili s históriou a súčasnosťou slovenského 

jaskyniarstva, flórou a faunov Slovenska, prezreli si exponáty s 

historickými odevmi a náradím jaskyniarov, horolezcov, poľovníkov, 



lyžiarov. Exponáty boli veľmi zaujímavé. V Liptovskom Jáne sa žiaci 

poprechádzali pomedzi miniatúry kultúrnych pamiatok v Parku 

miniatúr. Pozreli si aj Kaďu - prírodný termálny prameň so 

zápachom síry, ktorý miestni ľudia využívajú na liečivé kúpanie sa. 

Deň bol nabitý novými poznatkami a príjemnými zážitkami. 

Exkurziu zorganizovali: Mgr. Oľga Leláková a Mgr. Viera Šebejová. 

 

23. mája 2017 sa na atletickom ihrisku ZŠ na Šmeralovej 

ulici uskutočnilo súťažno-športové podujatie pre žiakov 3. a 4. 

ročníkov ZŠ mesta Prešov X. DETSKÁ ŠPORTOVÁ 

OLYMPIÁDA. Súťaže sa  zúčastnilo 5 dievčat a 5 chlapcov z našej 

školy. Družstvo našej základnej školy obsadilo 3. miesto z celkového 

počtu 11 škôl. Medzi najlepšími boli: 

Matej Krajňák - 1. miesto v plávaní 

Eliška Mičková - 1. miesto v plávaní 

Lenka Bednárová - 2. miesto v behu 

Timotej Foriš - 3. miesto v behu 

Deti na olympiádu pripravila Mgr. Margita Hudačková. 

 

24. mája 2017 na OK v atletike družstiev sa našim dievčatám aj 

chlapcom podarilo zhodne obsadiť vynikajúce 2. miesto. Pritom 

chlapcov od  víťazstva delilo 13 bodov, čo predstavuje napríklad pri 

vrhu guľou dosiahnuť pokus o meter lepší. O tento skvelý výsledok sa 

pričinili títo žiaci: Baranová, Batešková, Engelová, Kakaščíková, 

Macejová, Majerníková, Navrátilová, Obcovičová, Repková, Vaňová, 

Baka, Brilla J., Cicoň, Martaus, Ferenc, Frajtko, Hurka, Kronauer T., 

Kubica. V súťaži jednotlivcov Tomáš Hurka zvíťazil v behu na 60m 

a v skoku do diaľky a Dáška Batešková v skoku do diaľky. Obaja si 

týmto zabezpečili postup na KK, ktoré sa uskutoční 6. júna 2017 

v Prešove. Druhé miesta obsadili Engelová, Vaňová, Batešková a tretie 

miesto Ferenc. Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Denisa Kručayová 

a Mgr. Mária Urbanová. 

 

24. mája 2017 sa naši žiaci zapojili do projektu O umení umením. 

Kultúrny program pripravili Mgr. Jana Ďurašová, Mgr. Andrea 

Maľarová a Mgr. Júlia Šebejová.  



 

25. mája 2017 naši žiaci absolvovali kurz finančnej gramotnosti –

(1.- 4. ročník v rozsahu 4 hodín a 5. - 9. roč. v rozsahu 5 hodín). 

 

26. mája 2017 žiaci 9. A a 9. C navštívili Osvienčim. Exkurziu 

zorganizovali: Mgr. Daša Cabanová, Mgr. Daniel Orlovský a PaedDr. 

Ľubica Kolcunová.  

26. mája 2017 vo finále súťaže „Nie drogám“ naši žiaci obsadili 6. 

miesto. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a do posledného kola nebolo 

o víťazovi rozhodnuté. Tak, ako sme skončili na 6. mieste, pri troche 

šťastia sme mohli aj zvíťaziť. Boli sme z toho trochu smutní, ale zo 

16-tich zúčastnených škôl je aj 6. miesto úspechom. Nakoniec, víťaz 

je každý, kto odolá droge. Našu školu reprezentovali: Melánia 

Pribulová, Alex Pribula, Diana Dopiriaková, Oliver Midlár, 

Adriana Kecerová a Timotej Baka. Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. 

Mária Urbanová. 

 

26. mája 2017 žiaci 2. A pod vedením Mgr. Júlie Šebejovej navštívili 

knižnicu Slniečko.  

 

26. mája 2017 pri príležitosti 770. výročia Prešova sa naši žiaci 

zapojili do akcie Milujem svoje mesto. Projekt zorganizovali: 

Iniciatíva – Kresťania v Prešove, prešovskí skauti a kresťanské 

spoločenstvá v spolupráci s mestom. Jeho cieľom bola dobrovoľnícka 

pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. Upratovali okolie 

nášho školského zariadenia, športového areálu, okolia areálu MŠ 

Zemplínska, Ul. kozmonautov, Oravská ul. a park pod našou školou.  

Dôležitým poslaním tohto festivalu bolo povzbudiť žiakov aj 

dospelých do dobrovoľníckej aktivity, do vzájomnej pomoci a 

spoločnej služby. Poďakovanie patrí organizátorom za výbornú 

spoluprácu, poskytnutie ochranných pomôcok a pracovného 

materiálu a samozrejme všetkým zúčastneným. 

 

27. mája 2017 smerovali dva autobusy s našimi žiakmi - členmi 

CVČ za prírodnými krásami Tatier a za jedinečnými úkazmi 

podzemného sveta. Exkurziu zorganizovali: PaedDr. Jozefína 



Šoltésová, Mgr. Júlia Palšová, Mgr. Drahoslava Bučeková a Mgr. 

Magdaléna Bučeková.  

 

28. mája 2017 v rámci Centra voľného času sa naši prváci 

zúčastnili exkurzie v ZOO a Dinoparku v Košiciach. Spoznávali tak 

život súčasných i prehistorických zvierat. Navštívili 3D kino a 

poniektorí si zajazdili aj na poníkoch.  

27. mája 2017 prváčikovia poznávali zvieratá v ZOO v Košiciach. 

Exkurziu zorganizovali: Mgr. Nadežda Jurišinová, Mgr. Tamara 

Simoníková, Mgr. Martina Harbaľová, PaedDr. Marta Turóciová. 

 

30. mája 2017 žiaci 1. A a 1. C navštívili Ekopark Holá hora 

v rámci CVČ. Exkurziu zorganizovali: Mgr. Nadežda Jurišinová 

a Mgr. Martina Harbaľová. 

 

31. mája 2017 linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala 

jubilejný 10. ročník 6-hodinového Detského čitateľského maratónu. 

Čítalo sa takmer na 300 miestach celého Slovenska. Ako každý rok, 

zapojili sme sa aj my májovkári. Čítali sme v školskej knižnici 

Knihomoľ. Presne o 9.00 hod. po zaznení gongu  začali čítať  tí 

najmenší - prváčikovia. Pre nich to bol naozaj zážitok, lebo za 9 

mesiacov spoznali všetky písmenká a tu sa mohli popýšiť svojimi 

čitateľskými zručnosťami. Rekord školy nebol prekonaný, čítalo 

nás 133, ale  teší nás, že minuloročný slovenský rekord padol  a 

Maratónu sa zúčastnilo  až 46 040 čítaniachtivých detí. Nešlo však 

o lámanie rekordov, cieľom bolo prilákať deti k čítaniu, ku knihám.  

 

31. mája 2017 sa v našom školskom bazéne uskutočnila krásna 

akcia pod názvom Zahrajme sa vo vode. Žiaci spolu so svojimi 

rodičmi strávili krásny podvečer pri športových aktivitách pod 

vedením učiteľov plávania, ktorí rodičom ukázali priestory bazéna a 

techniky plávania, v ktorých sa ich ratolesti stále zlepšujú. Celkovo 

sa akcie zúčastnilo 84  ľudí. Športovú a veselú atmosféru umocnila 

aj záverečná štafeta, ktorej sa zúčastnilo 41 účastníkov s krásnym 

časom 24:30,84. Akciu zorganizovali učiteľky plávania v rámci 

CVČ. 



 

 Jún 2017 
 

1. júna 2016 si naši novinári boli prevziať ocenenie za 2. miesto 

v súťaži Prešovské novinetky, ktorú vyhlásilo mesto Prešov 

v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky. Cieľom tohto 

projektu bolo vytvoriť priestor pre žiakov, ktorí sa chcú venovať 

predovšetkým písaniu článkov, fotografovaniu či tvorbe 

videoreportáží. Jednoduché ovládanie redakčného systému im 

umožnilo zamerať sa predovšetkým na obsah spravodajstva. Naši 

ocenení novinári pracovali pod vedením Mgr. Júlie Palšovej. 

 

1. júna 2017 podnikli šiestaci exkurziu do Ekoparku Holá hora. 

Spoznávanie života hospodárskych zvierat a iných živočíchov 

priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach bolo 

veselé, zaujímavé i poučné. Šiestaci ošetrili, očesali, ustrojili, 

nakŕmili zvieratká, povozili sa na poníkoch, zahrali sa na 

ekopátračov a po dobre vykonanej práci sa zabávali.  

 

1. jún 2017 sa niesol v znamení Dňa detí. Všetci vyučujúci 

pripravili pre svojich žiakov hodiny plné hier a zábavy. 

 

2. júna 2017 zorganizovala Mgr. Mária Urbanová v spolupráci 

s CPPaP preventívnu aktivitu pre žiakov 8. ročníka zameranú na 

šikanovanie. 

 

2. júna 2017 Mgr. Júlia Šebejová a Mgr. Slávka Březinová 

zorganizovali pre žiakov 3. A a 2. A literárnu exkurziu. 

 

5. – 9. júna 2017 štvrtáci absolvovali školu v prírode. Pedagogický 

dozor tvorili: Mgr. Mária Mojdisová, Mgr. Andrea Briešťanská, Mgr. 

Sylvia Kasenčáková a p. Skladaná. 

 



6. júna 2017 sa naši najlepší športovci zúčastnili na krajskom kole 

v atletike. Bronzové medaily získali: Hurka, Batešková. Na súťaž ich 

pripravovala Mgr. Denisa Kručayová. 

 

6. júna 2017 si žiaci 1. – 7. ročníka pozreli divadelné predstavenie 

Buratino. Chvíle v divadle boli zábavné i poučné. Žiakov zaujal 

klasický príbeh v modernej podobe, páčili sa im vtipné dialógy, 

zaujímavé kostýmy i piesne. 

 

7. júna 2017 si žiaci 6. C naplánovali triedny výlet na Šarišský 

hrad. Oboznámili sa s históriou hradu aj s prácami na obnove 

časom poškodených častí hradu. Dievčatá si vyskúšali streľbu 

z praku a chlapci si zahrali rugby. Po ceste vo Veľkom Šariši 

objavovali rôzne zaujímavosti a zastavili sa pod Bikošom. Unavení, 

ale spokojní, že to zvládli, sa rozišli domov. 

 

7. júna 2017 sa žiaci 2. D a 3. C pod vedením Mgr. Dagmar 

Tarasovičovej a Mgr. Kataríny Šoltisovej zúčastnili literárnej 

exkurzie. 

 

8. júna 2017 si žiaci 2. ročníka z ŠKD overili vedomosti 

o separovaní odpadov, o ochrane životného prostredia a šetrení 

materiálov a potravín. Nakreslili kriedami na chodník EKOVLAK 

a v kvíze o recyklácii odpadov sa dozvedeli o možnej recyklácii 

niektorých materiálov. Akciu zorganizovala Mgr. Alena 

Michaličková.  

 

9. júna 2017 sa žiaci 1. C a 1. D zúčastnili Dňa otvorených dverí 

na prešovskom letisku. Vyskúšali si vnútorné priestory vojenských 

vrtuľníkov, tankov a hasičských áut. Videli ukážky viacerých 

vojenských zásahov. Jednou z najzaujímavejších atrakcií bol vstup 

na riadiacu vežu a výhľad z nej. Návštevu letiska zorganizovali: 

Mgr. Martina Harbaľová a PaedDr. Marta Turóciová. 

 

12. júna 2017 žiakom budúceho 5. ročníka športovej triedy bolo 

umožnené psychologické vyšetrenie. 

http://2.ro/


 

13. júna 2017 žiaci 2. D navštívili Ekopark Holá hora pod vedením 

Mgr. Dagmar Tarasovičovej. 

 

14. júna 2017 sa triedy 6. B, 8. B a 8. D so svojimi triednymi 

učiteľkami rozhodli vymeniť školské triedy za pobyt v prírode na 

Cemjate - Kvašnej vode. Ani nie hodinová turistická vychádzka 

lesom ich dobre rozhýbala a preverila ich kondíciu. Po príchode na 

miesto chlapci šiestaci nazbierali drevo a rozložili oheň. Každý, kto 

mal chuť, si opiekol voňavé dobroty a potom sa žiaci zdravo 

vybláznili pri športových hrách.  

 

15. júna 2017 žiaci prvého i druhého stupňa vystúpili pred rodičmi 

v kostýmoch víl, škriatkov a iných lesných bytostí. Bojovali za 

záchranu lesa. Skalokráske a škriatkovi Tomášovi sa nakoniec 

podarilo zachrániť les pred zlými čarodejnicami. Scenár 

divadelného predstavenia vytvorili: Mgr. Sylvia Kasenčáková, Mgr. 

Ľubica Čekanová, Mgr. Jana Ďurašová. Pri nácviku pomáhali aj  

Mgr. Andrea Maľarová a Mgr. Júlia Šebejová. Hlavné úlohy si 

zahrali: Eva Panová – Skalokráska, Tomáš Kertys – škriatok, 

Timothy Ján Fecko – rozprávač. Na realizácii divadelného 

predstavenia sa podieľali žiaci 3. C, 2. E, 3. A, 4. C, 4. B 8. A, 7. C, 

7. D, 5. A, 5. B, 9. C a členovia DFS Snežienka. Svojimi výkonmi 

žiaci potešili rodičov i učiteľov. 

 

16. júna 2017 sa v rámci projektu Starší mladším a naopak 

uskutočnil športový deň v Ekoparku Holá hora. Podujatie 

zorganizovala Mgr. Mária Urbanová. 

 

17. júna 2017 členovia krúžku Priatelia zvierat navštívili jazdecký 

areál na Sídlisku III. V stajniach obdivovali nádherné kone, ktorým 

doniesli dobroty. Sprievodkyňu im robila Slávka Palčáková - 

parkúrová jazdkyňa a trénerka. Ukázala deťom, ako sa koníky vodia, 

češú, ako sa im sprchujú, čistia a mastia kopytá, ako sa im dáva 

ohlávka. Dozvedeli sa aj, čo je hipoterapia. Všetko si to  prakticky 

vyskúšali na krásnom žrebcovi menom Dally. Najviac sa im páčilo 



vodenie koníka v kruhovke. Exkurziu zorganizovala Mgr. Tamara 

Simoníková. 

 

19. – 21. júna 2017 žiaci 3. – 4. ročníka absolvovali netradičnú 

dopravnú výchovu. Organizačne podujatie pripravila Mgr. Slávka 

Březinová. 

 

20. júna 2017 žiaci 1. A a 1. B pod vedením Mgr. Nadeždy 

Jurišinovej a Mgr. Tamary Simoníkovej navštívili Vlastivedné 

múzeum v Prešove. 

 

21. júna 2017 si žiaci 2. C pozreli historické centrum Prešova. 

Exkurziu do centra Prešovala zorganizovala Mgr. Daniela Matejová. 

 

22. júna 2017 sa uskutočnila teoretická časť kurzu Ochrany života 

a zdravia pre žiakov 2. stupňa. 

 

22. júna 2017 zasadala pedagogická rada. Jej zasadnutie bolo 

zamerané na hodnotenie a klasifikáciu za 2. polrok tohto školského 

roku. 

 

23. júna 2017 sa realizovali Didaktické hry na 1. stupni 

a praktická časť kurzu Ochrana života a zdravia na 2. stupni. 

 

26. júna 2017 sa uskutočnil výlet do Bardejovských Kúpeľov v rámci 

projektu Starší mladším a naopak. 

 

27. júna 2017 žiaci 3. B a 3. D pod vedením Mgr. Andrey Maľarovej 

a Mgr. Margity Hudáčkovej navštívili Vlastivedné múzeum v Prešove. 

 

29. júna 2017 sa vedenie školy na Mestskom úrade v Prešove 

slávnostne rozlúčilo s deviatakmi. Potom nasledoval slávnostný obed. 

 

V júni 2017 sa žiaci štyroch tried: 2. D, 2. A, 3. A a 3. C zúčastnili 

spevohry na motívy rozprávky Cínový vojačik. So záujmom sledovali 

záchranu baleríny a cínového vojačika. Prežili tvorivé a dramatické 



chvíľky. Naučili sa texty piesní a pochodovať ako vojaci. Návštevu 

spevohry zorganizovala Mgr. Šoltisová. 

 

V júni 2017 riaditeľka DOMU MATICE SLOVENSKEJ v Prešove Mgr. 

Slavka Jurková udelila čestné uznanie 2. A a 2. D triede za 

nápaditosť a kreativitu vo výtvarnej súťaži RODINA - MESTO 

ZDOBENÉ ĽUDOVÝM ORNAMENTOM pri príležitosti 770. výročia 

prvej písomnej zmienky o meste a 200. výročia narodenia J. M. 

Hurbana. Podujatie sa konalo pod záštitou primátorky ING. Andrey 

Turčanovej. 

 

30. júna 2017 bol slávnostne ukončený školský rok 2016/2017. 

Žiaci dostali vysvedčenia a rozbehli sa užívať si zaslúžené 

prázdniny. 

 

Prehľad dosiahnutých výsledkov 
 

 Olympiády 
 

 matematická 

o OK – Z5 – 8. miesto: Lívia Vojteková (Šoltésová) 

o OK – Z6 – 25. miesto: Nina Zuščáková (Šoltésová) 

o OK – Z8 – 7. miesto: Jaroslav Petrisko (Šebejová)  

o OK – Z9 – 7. miesto: Richard Skokan (Šebejová)  

 fyzikálna 

o OK – kat. F – 4. miesto: Jaroslav Petrisko (Lichvár) 

o OK – kat. G – 1. miesto: Martin Kóša (Krajčová) 

              4.-5. miesto: Diana Dopirjaková (Krajčová) 

              10. miesto: Ela Lipovská (Lichvár) 

 biologická 

o OK – teoreticko-praktická časť – 8. miesto: Samuel Ferenc 

(Kecerová ) 

o OK – kat. D – 9. miesto: Timothy Ján Fecko  (Kecerová) 

                  15. miesto: Marek Jenčo (Kecerová)  

 geografická  



o OK – kat. C – 13. miesto: Berezný (Kolcunová) 

o OK – kat. F – 3. miesto: Dušan Minárik (Kolcunová) 

o OK – kat. G – 2. miesto: Sebastián Šinglár (Kolcunová) 

o KK – kat. F – 14. miesto: Dušan Minárik (Kolcunová) 

 dejepisná 

o  ObK – kat. C  – 13. miesto: Vendula Navrátilová (Bučeková) 

o  ObK – kat. D – 17. miesto: Obcovičová (Bučeková) 

o  ObK – kat. E – 17. miesto: Vargová (Bučeková) 

 biblická 

o OK GK– 1. miesto: Greško Benjamín, Greško Tobiáš, Jakub 

Filip (Palšová) 

o OK RK– 6. miesto: Palenčárová, Bačová, Minárik 

(Hudáková)  

o KK GK – 6. miesto: Greško Benjamín, Greško Tobiáš, Jakub 

Filip (Palšová) 

 v anglickom jazyku 

o ObK 1A – 12. miesto: Dušan Minárik (Rovňáková) 

o ObK 1B – 9. miesto. Richard Skokan (Rovňáková) 

o KK 1C– 2. miesto: Mavrodieva (Kizivatová)  

 v slovenskom jazyku 

o ObK – 4. miesto: Vendula Navrátilová (Paľová) 

 pytagoriáda 

o P3 – 3. miesto: Viliam Tóth (Maľarová) 

6. miesto: Viliam Hrubčo (Březinová) 

 

 Športové súťaže 
 

Cezpoľný beh (Kručayová) 

 OK – chlapci – 2. miesto: Berezný, Ferenc, Bučko 

 OK – dievčatá - 3. miesto: Horovská, Štefániková, Repková 

Stolný tenis (Orlovský) 

 OK – chlapci – 1. miesto: Matejovský, Jakub, Brilla, Kručay 

 KK – chlapci – 7. miesto: Matejovský, Jakub, Brilla 

Bedminton (Orlovský) 

 OK – chlapci a dievčatá – 3. miesto: Panák, Ferenc, Kecerová,  

Majerníková 



 OK – chlapci – 1. miesto: Panák, Ferenc 

 KK – chlapci – 1. miesto: Panák, Ferenc 

 CK – chlapci – 4. miesto: Panák, Ferenc  

Otvorené majstrovstvá školy v plávaní  v Stropkove (Kručayová, 

Hudáčkvá, Matejová) 

 14 zlatých 

 3 strieborné 

 9 bronzových 

Otvorené majstrovstvá školy v plávaní v Prešove (Kručayová, 

Hudáčkvá, Matejová) 

 13 zlatých 

 10 strieborných 

 5 bronzových 

Volejbal (Lašáková) 

 OK – chlapci – 1. miesto: - Arendáč, Frajtko, Matejovský, 

Tomaščin, Brilla L., Gluchý, Brilla J.,  Porjanda, Kočiš, Ferenc 

 KK – chlapci – 3. miesto: Arendáč, Frajtko, Matejovský, 

Tomaščin, Brilla L., Gluchý, Petro, Brilla J., Horváth, Porjanda 

Florbal (Orlovský) 

 OK – chlapci – 2. miesto 

 OK – dievčatá – 3. miesto 

Basketbal (Urbanová) 

 OK – dievčatá – 4. miesto 

 OK – chlapci – 4. miesto 

Donald Cup (Matejová) 

 OK – ml. žiaci a žiačky – 1. miesto. Sepeši, Mikloš, Nemjo, 

Foriš, Klobušovský, Novotný, Polahár, Ocsenáš, Sasaráková, 

Kmecová  

 KK – 5. miesto: Sepeši, Polahár, Nemjo, Novotný, Mikloš, Foriš, 

Kalakaj, Sasaráková 

Detská športová olympiáda (Hudáčková) 

 3. miesto. Foriš 

 1. miesto: Krajňák 

 1. miesto: Mičková 

 1. miesto: Bedárová 

 celkovo 3. miesto 



Medzinárodný volejbalový turnaj (Lašáková) – 1. miesto 

Atletika (Urbanová, Kručayová) 

 OK – chlapci 

o 3. miesto: Ferenc 

o 1. miesto: Hurka 

 OK – dievčatá 

o  1. miesto: Batešková 

o  2. miesto: Engelová 

o  2. miesto: Vaňová 

o  2. miesto: Batešková 

 KK – chlapci  

o 3. miesto: Hurka 

 KK – dievčatá 

o 3. miesto: Batešková 

Večerný beh Prešovom (Urbanová) 

1. miesto: Obcovičová 

1. miesto: Krajňáková 

 

 Iné súťaže 
 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice (Simoníková, Čekanová, 

Kasenčáková) 

  celoslovenské kolo – 10. miesto z 240 škôl 

Šikovný chlapec  

 3. ročník  

o OK – chlapci – 6. miesto : Zuščák, Tóth, 12. miesto: Krajňák  

o OK – dievčatá – 1. miesto: Fändrich Vanesa Laura, 4. miesto: 

Gállová 

 4. ročník 

o OK – chlapci – 11. miesto : Jánošík 

Projekt TASR – Budúcnosť slovenského školstva (Palšová, 

Kasenčáková) 

 1. miesto: Motýľová, Voľanský - ocenený 

Vesmír očami detí (Bodnárová) 

 OK – Rozbroj – najlepšie ocenená práca 



Hviezdoslavov Kubín 

 OK – próza - 2. miesto: Vašková (Tarasovičová) 

                   3. miesto: Žarnay (Čekanová) 

 OK – poézia – 2. miesto: Kertys (Gombárová) 

                    3. miesto: Ředinová (Kasenčáková) 

Biblická súťaž (Palšová) 

 OK – 5. miesto: Jakubová, Steranka 

Nie drogám 

 OK – 1. miesto 

Požiarna ochrana očami detí – literárna súťaž (Paľová) 

 OK – 2. miesto: Diana Ali Taha 

Čo vieš o hviezdach 

 KK – 1. miesto: Petrisko 

Projekt s MILK AGROM (Palšová)  

 6. miesto 

Matematický klokan (Březinová) 

 Rodanová, Hnatová, Mráz, Ištok – celoslovenské kolo 

Vševedko (Březinová) 

 Matys, Tóth, Panová, Šinglár – celoslovenské kolo 

Hliadka mladých zdravotníkov (Kecerová) 

 OK – 4. miesto: Frigová, Papcunová, Jakubková, Hoghová, 

Zakuťanská 

Novinetky TASR (Palšová) 

 OK - 2. miesto: Jenčo, Kóša, Kočerha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Paľová 


