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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 
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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!!! 
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Predmet.................................... 

Meno žiaka............................... 

                            Podpis učiteľa........................... 
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...pokračovanie v budúcom čísle.... 

Od Karolíny Fritzovej 

     „Ako to, že nechceš?“ spýta sa prekvapený Tomáš. „Veď 

o matike si hučal celú strednú a miloval si ju. Nikdy si nemal hor-

šiu známku ako dvojku. Každý k tebe chodil na rady, lebo nerozu-

mel tomu učivu.“ 

    „No hej...“ odpovie mu. Pritom otvára železnú bránu dvojpos-

chodového domu a obidvaja vchádzajú dnu. Tomášovi sa hlava 

otáča na všetky strany. Nedokáže tú krásu vstrebať naraz. Naľavo 

sa začínajú vyvíjať tulipány, napravo zas ruže. Kráčajú po dlažde-

nom chodníku k vchodovým dverám. Vtáčik preletí ponad ich hla-

vy a zaštebotá niekoľko vysokých tónov. Je krásny, sťaby rozvitá 

ruža v krištáľovej váze. Krídla rozťahuje čo mu len sily stačia, 

pomyslí si Tomáš, určite letí tam, kam ho srdce vedie. 

    Kubo otvorí drevené dvere jedným z ďalších kľúčov na zväzku. 

Na ňom je jeden, jediný prívesok. Je to štvorlístok pre šťastie. Az-

daj ho má málo? Jeho život je ako v bavlnke. Či sa mýlim? Tomáš 

ma mnoho myšlienok, ktoré nebudú zodpovedané, dokiaľ sa na ne 

nespýta. Ale nebude predsa svojmu kamarátovi klásť tak hlúpe 

otázky. Poslušne sa vyzuje v predsieni a tam si aj uloží tašku 

s knihami. Vojdú do chodby, ktorá sa ani nedá nazvať chodbou. Je 

totižto veľmi veľká. Čierne honosné schodisko sa vinie na druhé 

poschodie, dosť široké aj pre troch ľudí. Po ich pravej ruke je obý-

vačka, aspoň to tak vyzerá podľa gauča a po ľavej majú kuchyňu. 

Tomáš nestihne viac zaregistrovať, pretože jeho priateľ ho ťahá do 

kuchyne. Ocitnú sa v miestnosti, kde je biela chladnička, dlhá dre-

vená linka, moderný šporák na elektrinu a výklenok do ďalšej 

miestnosti, pravdepodobne jedálne, keďže tuná nie je stôl. Oni 

dvaja ostanú v kuchyni, ktorá je ladená do slabo zelenej a hnedej 

prírodnej farby.  
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   Tomáš kráča po chodníku smerujúc domov. Zväčša nechodí touto 

cestou, ale dnes je rekonštrukcia chodníka na jeho ulici. Zamyslene 

počúva metalové pesničky a pozerá sa na rozkvitajúcu jarnú prírodu. 

Zahalený do ľahkej vetrovky očkami sleduje prvé vtáčiky prilietajúce 

z juhu na Slovensko. Kiež by sa mohol stať jedným z nich a voľne 

plachtiť vzduchom. Čiasi ruka sa dotkne jeho pleca a on nadskočí. 

Jeho srdce sa pustí do cvalu, akoby ho pristihli pri niečo zakázanom. 

Ale veď on nič neporušuje... Len si nevinne počúva hudbu a pozerá na 

kvitnúce stromy popretkávané slnečnými lúčmi poludňajšieho slnka. 

Tomáš si strhne jedno slúchadlo a obráti sa za seba. Uvidí známu tvár, 

ktorej ihrá úsmev na perách. Oči sa mu zalesknú a naradostene si s 

ním tľapne do dlane. 

   „Č-čau, Kubo,“ habká Tomáš. Hrozne ho prekvapilo, že stretol svoj-

ho bývalého spolužiaka zo strednej na tejto ulici. „Čo ty tu?“ 

   „Ale, celý čas na teba kričím, aby som ťa pozdravil. Bývame na 

vedľajšej ulici. Presťahovali sme sa sem asi pred dvoma mesiacmi 

a práve idem domov zo školy. Čo ma nepočuješ?“ 

    „Počúvam pesničky a bol som zaujatý, prepáč,“ Tomáš sa začerve-

ná. Väčšina chalanov nie je zaujatých krásnou prírodou, ktorá ponúka 

pastvu pre naše oči. Ibaže ľudia si to nevšímajú pri toľkom zhone 

dnešnej doby. Nedá sa všetko naraz stíhať. 

      „Nechceš ísť ku mne? Odkedy si na tej žurnalistike, či čom, vôbec 

ťa nevídam. Vysoká škola nás všetkých rozdelila,“ tvár mu potemnie. 

Tomáš netuší, či sa mu to zdá, alebo to urobila len hra svetiel, ale asi 

Kuba vážne mrzí, že bývalých spolužiakov nevída tak často ako pred-

tým-temer každý deň. Každý sa vydal svojou cestičkou; buď na vyso-

kú, alebo rovno do práce. Tomáš sa nenechá dvakrát pozývať a ide 

vedľa Kuba k nemu domov. Rozprávajú sa hlavne o škole. Kubo sa 

sťažuje Tomášovi, že ekonómka je vážne ťažká škola a až teraz zisťu-

je, že sa tomuto zameraniu nechce naďalej venovať. 

ZMENA 
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Môj vysnívaný svet 

 

V mojom svete by nebola ebola 

A ani škola by nebola. 

Vlastne v mojom svete nebudú choroby 

A vedomosti si lievikom nalejeme do hlavy. 

V mojom svete by sa nepracovalo, 

Len hralo, spalo a chatovalo. 

Jedlo si predstavujem ako sladké ovocie, 

Nie, žiadne chemikálie. 

A zabudol som, 

Vojny by vôbec neboli, 

A po celom svete by sme len lietali. 

 

To by  mi stačilo. 

        Matúš Kubica, VII.B 

Čaute, Majovkáci, 

Druhý polrok sa neodbytne blíži k nám. Verím, že s ním naložíme 

ešte lepšie, ako v tom prvom. Naše vedomosti, úspechy a zážitky 

sa budú denno-denne znásobovať. Budeme sa zlepšovať a väčšmi 

si spĺňať svoje sny. 

   Mrázik mám neisto fúka na líca, akoby sa nás bál. Nechajme mu 

voľný prechod a tešme sa z jeho umeleckých obrazov na našich 

oknách. Nie je nič krajšie, ako tiché pozorovanie Mrázik s dobrou 

knihou a teplým ovocným čajov v druhej ruke. Tieto chvíle nám 

potom ihrajú na duši a zrelaxovaní sa môžeme venovať školským 

povinnostiam. Vlak sa šinie ďalej a my cestujeme v ňom. 

    Tým Vám chcem zaželať všetko dobré do Nového Roka. Bude-

me sa snažiť náš časopis stále robiť zaujímavejším . 

Vaša redakcia 
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Vianočný príbeh 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOJE VIANOCE 

 Mamka mi kázala sa ísť poobliekať sa do 

sviatočných vecí. Akurát pôjdeme večerať 

štedrovečernú večeru. Idem do izby za bra-

tom a tam si dám na seba prichystané sviatočné nohavice. Spolu 

s bratom sa prichystáme. Ocko ešte dorába rezne a mamka umýva špi-

navý riad v kuchyni. 

    O pár minút je všetko hotové: taniere sú pripravené na stole, z nich 

vonia vianočná kapustnica s klobásou. Postavíme sa k tomu, mamka 

nahlas povie modlitbu a sadneme si. Mám prvý zjedený polievku 

a čakám, kedy dojedia ostatní. Zatiaľ sa napijem z pohára spoza tanie-

ra.  

    Mamka vstane, poodnáša špinavý riad a naloží nám trochu bobáľok 

na tentokrát plytký tanier. Ona mi to ani takmer nestihne dať pred nos 

a už do jedla zapichujem vidličku. Zatiaľ som to tento rok nejedol, no 

veľmi mi to chutí a pochválim mamku. Usmeje sa a sama zje to, čo 

ukuchtila.  

    Tretie jedlo, kurací rezeň so zemiakovým šalátom, nám naloží ocko. 

Podľa mňa mi dáva málo, preto ho poprosím o väčší rezeň.  

     Všetko je pojedené a necháme poháre aj príbory tak na stole. Potom 

ich poupratujeme. Som veľmi nedočkavý a chcem sa ísť pozrieť do 

izby, čo mi doniesol Ježiško za darčeky.  

     Všetci spoločne ideme do vedľajšej izby a uvidíme tam zabalené 

krabice a prekvapenia. Ako prvý si pred ne kľaknem a každému robím 

kôpky s jeho darčekmi. Ja mám asi najviac darčekov zo všetkých. Sad-

nem si k darom a roztrhnem na nich papier. Z prvého sa vykľuje počí-

tačová myška. Ježiško vie, že som tú svoju dávnejšie pokazil a ledva 

ide. Potom si rozbalím kolobežku v zelenej krabici. Určite sa budem 

vonku s kamarátmi kolobežkovať v lete. Tretí darček je pyžamo, veľmi 

sa mi páči, hneď v ňom budem spať a štvrtý je tričko s dlhým ruká-

vom. Objímem ocka aj mamku a poďakujem sa Ježiškovi. Všetky dar-

čeky sa mi veľmi páčili.  

 
 

Od Karolíny Fritzovej, IX.D 

Ilustrácia: Nina 

Hoferová, VII.B 
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 1.miesto: Vaneska Fähndrich 1.C 
 

 

 

 

2.miesto: Zoe Frigová IV.C 

3.miesto Ela Lipovská V.C  

Cena šéfredaktora:  

Soňa Ivanková II.C 

Blahoželáme!  

Redakcia Májovkára 
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V  školskom roku2014/2015 žiaci tretieho a piateho roč-

níka absolvovali jazykovo–relaxačný pobyt 

v Ľubovnianskych kúpeľoch v troch turnusoch. Pobyt ab-

solvovalo  108 žiakov. 

V rámci jazykového pobytu žiaci mali možnosť kochať sa 

krásou a históriou Ľubovnianskeho hradu. Ubytovanie ma-

li v hoteli SOREA Ľubovňa, kde sa stravovali v reštaurácii 

a kde sa konali aj výukové bloky zo zameraním na cudzie 

jazyky.   

Výukové bloky boli zamerané na anglický, nemecký 

a ruský jazyk. Žiaci si rozšírili slovnú zásobu, komunikač-

né zručnosti získali prostredníctvom rôznych aktivít, hier, 

ktoré boli  obohatené o prezentácie, pesničky, riekanky 

a minirozprávky. Výukové bloky pozostávali z tém ako: 

The Human Body / Tvoje telo a zdravie/ 

Halloween  

Deutsch macht Spaß Úvod do nemeckého jazyka/, 

Привет Русский язык /Okienko do ruského 

jazyka/ 

Po absolvovaní žiaci obdŕžali certifikát o ukončení 

a absolvovaní jazykového pobytu. 

Relaxačný pobyt pozostával z turistickej vychádzky na 

Ľubovniansky hrad, z návštevy bazénu , kde si žiaci nielen  

zaplávali, ale aj zasúťažili. 

Večerný program bol plný zábavy, hier, tancov a vtipov . 

Žiaci bavili jeden druhého  „Izba baví izbu“.  

Vedúca jazykového pobytu: Mgr. Cabanová  

Odborné sústredenie  -  

jazykovo-relaxačný pobyt  

v Gerlachove 
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Plavecké sústredenie 

Aj tento rok sa naši žiaci 3. až 9. ročníka zúčastnili plavec-

kého sústredenia na Drienici. Absolvovali tréningy, kondič-

nú prípravu, výstup na Lysú, relax a užili si veľa zábavy.  

 

 

jazykovo-relaxačný pobyt  

v Gerlachove 
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Redakcia Májovkár by vám chcela odporučiť tieto knihy: 

Laura Papcunová: Láska na vlásku, Milý denníček, som princezná 

alebo žaba? Anna zo zeleného domu, Na vine sú 

hviezdy, 

Alexandra Hoferová Posledná divočina, Hry o život, 

Hry o tróny (len pre starších) , 

Julka Jakubková: Láska na čierno, 

Nina Hoferová: Život je jedna báseň, Hry o život trilógia, 

Kristína Miklošová: Jo  Besbo: Prízraky, 

Barbora Majerníková: Džínsový denník, 

Zuzka Timková : Denník odvážneho bojka. 

 

Zdroj obrázkov: 

Google.sk 

Na Vianoce, určite mnohí z vás dostali pod stromček nejakú 

knihu. Preto sme sa rozhodli, spýtať sa vás akú knihu, by ste 

nám a ostatným odporučili. 

 

Ema Kovaľová 7.B: Twilight sága, Hunger Ga-

mes 

Nelly Vaňová 7.B: Hunger Games, Divergencia 

Eliška Hajduková 7.B: Na vine sú hviezdy, kniž-

ná trilógia-( Divergencia, Rezistencia, Experi-

ment) 

Rubriku pripravili: Saška a Nina Hoferové 
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MINECRAFT – (pôvodne Cave 

Game) je nezávislá počítačová hra napísaná v Jave. Vyvinul ju Markus Persson 

(Notch) a jeho firma Mojang. Je to tzv. sandboxová hra, v ktorej si hráč môže 

robiť, čo sa mu zachce. Všetko sa odohráva v kockatom 3D svete, kde si hráč 

musí nazbierať materiál na stavbu obydlia a na výrobu nástrojov. V hre je apli-

kovaný efekt dňa a noci /objavujú sa príšery - zombie, creeper.../ Hráč môže 

čakať na svitanie, ísť von a bojovať o holý život alebo ísť spať. 

Hra sa veľmi rýchlo rozšírila a získala si milióny hráčov po celom svete. Obsahu-

je rôzne stupne obtiažnosti od „Peaceful“, kde sa neobjavujú monštrá a životy 

sa automaticky doplňujú, až po obtiažnosť „Hard“. 

Hra Minecraft taktiež obsahuje podporu texture packov, ktoré menia jej 

vzhľad. Ďalším spestrením je inštalácia neoficiálnych modov, ktoré môžu pridá-

vať napr. nové bloky, zvieratá a predmety. 

V súčasnosti sú k dispozícii tieto herné mody: 

SURVIVAL – pôvodný herný mod (hlad, ťažba, prežitie) 

HARDCORE – rovnaký ako Survival, s nezmeniteľnou obtiažnosťou „Hard“. 

Pokiaľ zomrieš, vymaže sa celý svet a hra končí 

CREATIVE – hráč má neobmedzené množstvo predmetov úplne bez ťažby, 

s funkciou lietania. Všetky bloky sa dajú rozbiť na jeden klik a hráč je 

nesmrteľný. Spracoval: Lukáš Kočerha, VI.B 

Zdroj:  

Google.sk 

Zdroj: google.sk 
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Aj chlapci si vo finále OK 

vo florbale žiakov počínali 

úspešne a v riadnom hracom 

čase nenašli premožiteľa. 

Vo finálovom stretnutí 

s rovesníkmi z ČSA remizo-

vali v riadnom hracom čase 

1:1 a o víťazovi tohto dra-

matického súboja rozhodla 

až siedma séria samostat-

ných nájazdov. Finálový 

turnaj sa odohral 25.11.2014 

na SŠ Ľ.Podjavorinskej PO. 

    Zo života 

Májovky 

 

Florbalistky do krajského 

kola 
Ani vo finále OK vo florbale 

žiačok ZŠ naše dievčatá nena-

šli premožiteľa. 18.11. na pa-

lubovke ZŠ Sibírska si poradi-

li so všetkými súperkami a budú nás reprezentovať v krajskom 

kole. 

27.11.2014 sa v telocvični našej školy 

uskutočnilo krajské kolo v bedmintone družstiev žiakov a 

žiačok. Chlapci aj dievčatá, reprezentujúci našu školu, vo svo-

jich kategóriách zvíťazili a budú školu reprezentovať 

v celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční v marci 2015. 
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Májovky 

 

 

 

On-line súťaž iBobor 

Informatická súťaž – iBobor 

prebiehala v 30 európskych 

krajinách. Májovkári sa iBobra zúčastnili prvýkrát. My sme 

mali zastúpenie v kategórií Kadetov a Bobríkov. Ako  úspešní 

riešitelia v kategórií Bobrík uspeli 4 májovkári, ktorými sú: 

 

 

 

Antónia Čusová, 4. C 

Matej Wilga, 4. C 

Noemi Grešková, 4. C 

Alexander Špes, 4. C 

Aj tohto roku členovia folklorného súboru Snežienka 

svojimi vianočnými vinšovačkami, koledami, piesňami a 

tancami priniesli radosť, pokoj, lásku a nádej našim senio-

rom do DSS Cemjata a do Vukova- Sídlisko III. 

Rubriku pripravila: Viktória 

Klobušovská, VI.B 
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Vlastná tvorba  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Súťažná kresba, čaká tvoj like od  

Karolíny Fritzovej,  IX.D 
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Deň s našou 

psychologičkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ahojte, moje meno je Dorota, ale kamaráti 

ma volajú Doris. Dnes na náboženstve k 

nám prišla psychologička. Rozprávali sme 

sa o Desatore. Hovorila, aby sme ho dodr-

žiavali. Chcela by som sa zamerať na drogy 

a cigarety. Menšia zaujímavosť je, že keď 

dáte pavúkovi prvú drogu napr. kokaín 

a potom trávu, vždy pletie iné siete. Drogy 

veľmi škodia organizmu, a keď človek 

zoberie drogu, nevie potom prestať. Je to 

veľmi zlé. Na internete som videla fotogra-

fie ľudí, ktorý požívali drogy a narkotiká. 

Pred používaním týchto látok vyzerali nor-

málne, ale asi po troch mesiacoch sa úplne 

zmenil ich výzor. Nespoznala som ich. 

Nemali by sme tieto škodlivé a jedovaté 

látky používať. Fajčenie: fajčením sa pľúca 

menia.  Z fajčenia môžete dostať rakovinu 

pľúc. Ľudia, ktorí fajčia, nevedia prestať. 

Tí, čo fajčia, keď budú mať deti, aj tie budú 

fajčiť. K záveru asi toľko. Nie je správne 

užívať drogy a cigarety. Škodíte sebe, ale aj 

okoliu. 

Ďakujem, že ste si prečítali tento článok. 

Napísala : Dorota Saráková VII.C 

Spracovala : Alexandra Hoferová, VI.C 

Mne sa hodina náboženstva veľmi páčila a oslovila ma. 

Psychologička nám rozprávala o drogách, ktoré nám škodia. 

Ľudia by sa mali zamyslieť, že ako škodia sebe a druhým okolo 

seba. Ľudia tak zomierajú skôr o niekoľko rokov, tie roky mohli 

prežiť so svojou rodinou. Zuzana Timková, VI.B 

Keď k nám prišla psychologička bolo to veľmi poučné ale pritom 

zábavné. Hovorila nám o drogách, cigaretách a alkohole, že sú 

škodlivé. Laura Papcunová VI.C   

     Zdroj:  

      google.sk 
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Ako iste viete, dňa 15.11.2014 

si naši rodinní príslušníci mohli 

zvoliť nového primátora/

primátorku mesta Prešov. Moh-

lo sa voliť od desiatej do dvad-

siatej hodiny na základných školách. Každý s napätím 

čakal na výsledky volieb. Sama som bola zvedavá, kto 

napokon zvíťazí. Neskoro večer nás nenechávali 

v rozpore a internetovo občanom oznámili pre niektorých 

radostnú, pre iných neveselú no-

vinku: Tretie najväčšie mesto Pre-

šova povie osoba ženského pohla-

via, Ing. Andrea Turčanová. Pre-

valcovala bývalého primátora 

JuDr. Pavla Hagyariho až s 

11 887 hlasmi ľudu! Pán Hagyari 

dostal pekných 7 341 hlasov, za 

čo sa nemusí hanbiť. Uvidíme, 

ako nás naša primátorka povedie. 

Môžeme čakať jej rozhodnutia so zatajeným dychom. 

Podľa mňa nebudeme touto voľbou sklamaní.  

                                           Karolína Fritzová, IX. D 

Zdroj: 

Google.sk 

Ilustrácia: Viktória Klobušovská, 

VI.B 
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Deň sv. Mikuláša sa v Prešove už 

devätnásty rok spája s Mikulášskou 

nádielkou, ktorá sa tento rok usku-

točnila  5. decembra 2014. V pred-

večer dňa sv. Mikuláša začal o 

16:00 hodine na pešej zóne pred Ľu-

dovou bankou kultúrny program, 

počas ktorého do centra mesta zaví-

tal Mikuláš. Spolu s našimi najmen-

šími Prešovčanmi aj tento rok spo-

ločne rozsvietili vianočný stromček, 

ktorý bude ako po minulé roky, do-

minantou vianočnej výzdoby na pre-

šovskom námestí. Drobci dostali 

i sladké odmeny od Mikuláša za za-

recitovanie básničky. Mikuláš mal 

dokonca i pomocníkov Čerta 

a Anjela! Bol to veľmi príjemný 

kultúrny zážitok cez sobotňajšie po-

poludnie. 
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Vymaľuj si zimné športy podľa 
tvojich predstáv. 

Zdroj obrázkov: google.sk 
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Cenná rada od Karolíny Fritzovej, IX.D 

OBLIEKAJME SA TEPLO! 

 

Čaute, žiaci!  

 

Určite ste sa niekedy samy seba pýtali prečo sa teplo ob-

liekať. Večne odvetíme mamám, ktoré nám núkajú teplú 

bundičku, že nám je teplo a nezoberieme si ju so sebou. 

Ale je to skutočne tak? Priznávam, že aj ja som mamke 

povedala, že mi netreba rukavice, či čiapku. No keď som 

prišla domov, ľutovala som to a dala jej za pravdu. Zmrz-

la som totižto na cencúľ. Dlho mi trvalo pokým som roz-

hýbala skrehnuté prstíky. Nie je to pravdaže na smiech, že 

chceme hlavou prebiť múr. Preto Vám radím, aby ste si 

vzali z domu len teplé oblečenie do tuhej zimy. Neposlú-

chaním dobrých rád ne-

poškodíme okoliu, ale 

sebe. Budeme musieť 

doma ležať v posteliach 

vo vysokých horúčkach 

a nebudeme si môcť uží-

vať krásnu zimu 

a krajinku zahalenú do 

studených perín. Tak ako 

ste sa rozhodli? Budete 

nosiť pančuchy a tielka, 

budete sa chrániť pred chorobami, alebo im dáte priestor 

na útok nechránením sa? 

Zdroj: Google.sk 
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Zdroj obrázkov: cine-max.sk 

 

Veľká „6
“                                                                                                                                                                                                                                                  

„Veľká 6“ je dobrodružná ko-

média o milom robotíkovi me-

nom Baymax a zázračnom 

chlapcovi Hiro Hamada. Vďa-

ka svojmu skvelému bratovi Tadashiovi sa učí Hiro využívať  svoje geniál-

ne technické nadanie. Kvôli nebezpečenstvu sa katapultujú  do  nebezpeč-

ného sprisahania rozvíjajúceho sa v uliciach San Fransokyo, Hiro sa obráti 

na  svojho najbližšieho spoločníka, robota menom Baymax a transformuje 

svoju skupinu  do  zóny špičkovej technológie. Hrdinovia v silnej zostave 

sa rozhodnú vyriešiť záhadu.   Tento film si môžete pozrieť od 22.1.2015 

v cine-max Prešov.  

 

Jupiter na vzostupe                                                                                                                                                                                                                

Sci-fi film “Jupiter 

na vzostupe”, v kto-

rom hlavné úlohy stvárňujú Channing Tatum  a Mila Kunis.  Jupiter Jones 

(Kunis) sa narodila pod nočnou oblohou so znameniami, ktoré ju predurčujú k 

tomu, aby v živote robila veľké veci. Teraz je už dospelá a sníva o hviezdach.  

Zobudí sa však do drsnej reality, v ktorej je upratovačkou v rôznych domác-

nostiach a v živote   ju stretáva jedno nešťastie za druhým. Trvá to až kým na 

Zem nepríde Caine (Tatum) spoločne  s geneticky upraveným lovcom, aby 

Jupiter vystopovali. Jupiter pred očami preblyskne život, ku ktorému ju jej 

genetický kód predurčuje – čaká ju mimoriadne dedičstvo, ktoré môže   zme-

niť rovnováhu vesmíru. Tento film si môžete pozrieť od 5.2.2015 v cine-max 

Prešov. 

 

               Rubriku pripravila. Nina Hoferová, VII.B 
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Dňa 13.1.2015 od 9 hodiny ráno sa na našej škole otvorili dvere pre hostí. Uro-

bili sme spoločnými silami deň otvorených dverí, aby aj rodičia žiakov, či 

budúci prváčikovia videli kam budú v nasledujúcich deviatich rokoch chodiť 

do školy. Deťom materskej školy sme poukazovali triedy prvých stupňov, jazy-

kovú a počítačovú učebňu, učebňu fyziky, chémie, biológie a geografie.  

   P. uč. Baranová, učiteľka chémie, prekvapila budúcich žiakoch Májovky 

zaujímavými pokusmi. Zapojili sa do toho aj žiaci z 9.A triedy - M. Hurka, E- 

Lelák, F. Oľha, M.Lelák. Budúci chemici „kúzlili“ pred našimi očami a menili 

farebnosť daných kvapalín. Škôlkari tým boli ohromení, no my starší sme tie 

fígle poznali. I tak sme si radi pozreli ich ukážky. 

  P. uč. Mihoková nám dovolila obhliadnuť si interaktívnu tabuľu 

a elektrizáciu. Dokonca to zaujalo aj žiakov, ktorí v tom momentne mali hodi-

ny fyziky. Porozprávali sme sa trochu o štúdiu fyziky a vysvetlili deťom, že 

i keď tento predmet vyzerá zložito, je to pozoruhodná cesta objavovaním. 

  Od p. uč. Kručajovej sme sa všeličo podozvedali o bazéne na škole a zároveň 

o hodinách telocviku v prerobenej telocvični. Videli sme šikovné žiačky druhé-

ho stupňa robiť kotúle vpred a vzad. Pár drobcov sa pochválilo, že aj oni takéto 

gymnastické prvky už dokážu.  

   Zaujímavosťou bola taktiež školská knižnica plná knižiek hodných prečítania 

a zahĺbenia sa do nich. Žiaci a žiačky z I.B triedy nám ukazovali ako sa dokážu 

slušne správať v knižnici a ako majú radi naše májovskárske prostredie. 

   Škôlky nám zanechali pamätihodné odkazy v knihe návštev. Pre tento deň 

sme v tejto knihe špeciálne 

vyčlenili jednu stranu. Sme 

veľmi poctení, že naša škola 

bude môcť prijať na nový škol-

ský rok 2015/2016 inteligent-

ných a šikovných mladých ľudí. 

Veríme, že sa im tu zapáči 

a budú školu Májové námestie 

považovať za svoj druhý do-

mov.  

Spracovala: 

Karolína Fritzová, IX.D 
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Ruská tajnička: 

1.  

1. Zajac  

2. Učeb-

nica 

3. Mlieko  

4. Tabuľa  

 

1. Obraz  

2. Kreslo 

3. Sofa 

4. Skriňa 

5. posteľ 

6. Lampa 

7. Budík 

8. Stolička 

9. TV 

10. Stôl 

Nemecká tajnička 

Ruská tajnička 

 

Ilustrácia:  

Viktória Klobu-

šovská, VI.B 

Vypracovala: Saška Hoferová, 

VI.C 


