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Milí  spolužiaci. 
Je tu jún, posledný mesiac v tomto školskom roku. Určite už všetci 
netrpezlivo očakávate letné prázdniny. Skôr ako sa vyberieme niekam 
na dovolenku, treba ešte myslieť na školu a snažiť sa opraviť to, čo sme 
celý rok zanedbávali. Na spríjemnenie týchto „ťažkých“ školských chvíľ 
Vám Centráčik ponúka zaujímavosti zo života v škole, aktivity, ktoré sme   
zažili za posledné obdobie, ale aj zaujímavú tvorbu našich literárnych 
nádejí, ktoré už teraz získavajú pekné ocenenia.   
Prajeme Vám i učiteľom krásne prázdniny a všetkým našim spolužiakom 
– deviatakom aj veľa úspechov v ďalšom štúdiu.   

   Danka a Inka 
 
 
 



 
 

 
  

10.05.2012 - Okresné kolo Duchnovičov Prešov 

10. mája 2012 sa v hoteli Hoges uskutočnilo okresné kolo v umeleckom prednese v rusínskom 

jazyku  DUCHNOVIČOV PREŠOV 2012. Súťaţe sa zúčastnili deti MŠ a ţiaci ZŠ.  Našu školu 

reprezentovali: II. kategória Slávka Krempaská/5.AZ/ - próza 

                                              Tomáš Soľanka/6.AZ/ - poézia   

                         III. kategória Patrik Kosť /9.AZ/ - poézia  

     

Patrik Kosť  sa stal  víťazom vo svojej kategórii a bude našu 

školu reprezentovať na celoslovenskej súťaţi 

DUCHNOVIČOV  PREŠOV 2012  15. júna 2012. 

 

 

 

 

17.05.2012  - Na bicykli bezpečne 2012 

 

    17. mája  sa na Spojenej škole vo Svidníku  uskutočnilo obvodné kolo súťaţe Na bicykli 

bezpečne. Jej cieľom bolo overiť teoretické  vedomosti a praktické zručnosti detí v uplatňovaní 

pravidiel cestnej premávky. Zároveň podporiť u mladých cyklistov šírenie myšlienky - Urobme 

cesty bezpečnými! Súťaţ prebiehala pod dohľadom príslušníkov Policajného zboru zo sekcie 

dopravy. 

     Pretekári súťaţili v troch  disciplínach. V teoretickej časti súťaţiaci absolvovali test z 

pravidiel cestnej premávky,  v praktickej si overili jazdu zručnosti na bicykli.  V tretej časti 

súťaţe potrápili školákov aj úlohy na postreh. Víťazný kolektív bojoval o postup na krajské kolo.  

 3.  Miesto obsadila  Spojená škola, Centrálna 464, Svidník  /Tomáš Soľanka, Tibor Hanas, 

Slávka Krempaská, Gabika Krempaská/. 

 

05.2012 - Papierový svet na Spojenej škole 

 

 

 

 

25.05.2012 – Návšteva planetária -  Prešov /  5.,6. a 8. ročník / 
 

 

 

 

 

12.06.2012 – Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska 

 

 

 

 

 

 



           papierový svet na spojenej škole 
 

     Po ročnej prestávke sa klubovňa Spojenej školy opäť zaplnila papierovými modelmi áut, 

tankov, ale aj vernou kópiou historických hradov. Ich autorom je modelár Matej Bilý, víťaz 

mnohých medzinárodných a slovenských súťaţi v skladaní papierových modelov. 

Za zhotovením takýchto výrobkov je schovaná zdĺhavá - mravčia práca, ktorá trvá aj niekoľko 

týţdňov, či mesiacov. Vyţaduje si maximálnu sústredenosť a trpezlivosť,  pretoţe lepenie malých 

súčastí je náročné.  Cieľom výstavy bolo ukázať deťom, ţe ich voľný čas sa dá vyuţiť nie len cez 

„počítačový“ svet, ale napríklad aj takýmto koníčkom, ktorý rozvíja ich motoriku, logiku a 

kreativitu. V rámci tvorivých dielní si deti, priamo na mieste, postavili svoje  modely z papiera a 

mohli zaţiť ten krásny  pocit z vlastnoručne zhotovenej práce. Sme radi, ţe sa náš hosť stal 

vzorom aj Matejovi Mikušovi, ţiakovi šiestej triedy, ktorý svoj prvý model  úspešné zhotovil 

práve pod jeho dohľadom. 

                                                                                                         koordinátor Valika Brudňaková 
                           

Človek s bojovným srdcom 
 

     Slovensko. Krajina mnohých tvárí a vzácnych ľudí. Ľudí, ktorí pre Slovensko niečo urobili, 

dokázali ho povzniesť na piedestál. Jedným z nich bol aj Pavol Demitra. Úţasný človek, 

nezabudnuteľný hokejový kapitán. Slovenská legenda hokeja, na ktorú sa tak rýchlo nezabudne. 

Miloval hokej a práve hokejom spojil Slovákov. Prečo? Pretoţe bol človekom, ktorý si išiel za 

svojím snom a nikdy nezabudol skade pochádza. Poznal ho celý národ a hokejový svet. Vţdy sa 

vracal na miesto, kde vyrastal a chodil do školy. A niet divu, ţe pre Slovákov bol príkladom sily, 

húţevnatosti, človekom, ktorý sa zapísal do sŕdc mnohých ľudí. Aj po smrti spojil Slovákov, 

ktorí nezabudli na jeho bojovné slovenské srdce, v ktorom sa skrývala dobrota a ochota pomôcť. 

Nikdy neodmietol reprezentovať a podať pomocnú ruku, aby pomohol nášmu hokeju a mladým  

talentom. Hoci zahynul, v našich srdciach bude ţiť večne. Aj preto tisícky ľudí zapaľovali 

sviečky, keď počuli správu o jeho smrti. Mnohí Slováci sa dodnes nemôţu spamätať z toho, ţe sa 

uţ na ľade nikdy neobjaví. Práve svojím výkonom zaujal a zviditeľnil Slovensko aj za hranicami. 

Bol príkladom pre mladých. Jeho hokejová hviezda síce zhasla v pozemskom ţivote, na 

hokejovom nebi bude ţiariť navţdy. Budeme si ho pamätať predovšetkým preto, ţe to bol 

skromný človek, športovec a príkladný reprezentant so slovenským znakom na prsiach, na čo bol 

aj veľmi hrdý. A takého si ho bude pamätať i Slovensko. 

 Daniela Olijárová, 9.A /Práca Danky získala ČU v celoslovenskej súťaţi Prečo mám rád 

slovenčinu, prečo mám rád Slovensko./ 
 

TúŢba lietaŤ 

   Dávno-pradávno ţil  obyčajný chlapec Jano. Jano odmalička túţil lietať. Keď svoju túţbu  

hovoril ľuďom, kaţdý mu povedal, ţe pre ľudí je to nemoţné.  

     Raz popoludní sedel Jano pod stromom. Všimol si vtákov,  ktoré lietali po nádherne modrej 

oblohe. Vtedy ho napadla  myšlienka, ţe si vyrobí krídla z papiera. Výroba mu trvala pomaly 

celý týţdeň. Nechcelo sa mu krídla vyrábať, no keď si pomyslel, ţe vyskúša nemoţné, hneď sa 

mu chuť vrátila. Prešiel jeden, druhý, tretí, štvrtý deň, aţ napokon na piaty deň boli krídla hotové. 

Jano šiel pred drevený domček a skúšal lietať, no nešlo mu to. Vtedy uvidel vzlietnuť vtáka zo 

stromu. A dostal nápad. Vyliezol na strom a vyskočil z neho. Padal, padal, aţ napokon vzlietol. 

Letel ako nádherný, obrovský vták. Keď ho videli ľudia, oči im šli vypadnúť. Keď Jano pristál v 

dedine, ľudia sa k nemu zhrnuli ako k zlatu. Hneď sa začali vypytovať, ako to dokázal, no Jano 

nepovedal nič. Od toho dňa začali ľudia veriť v nemoţné a o niekoľko rokov vymysleli ţelezné 

vtáky- lietadlá.                                          

                       Kristína Štefančínová, 5.A/ Práca Kristíny získala ČU v celosl. súťaţi Dúha / 



    ZáŢitkové vyuČovanie šiestakov   

 

     Záţitkové vyučenie je zábavný a aktívny spôsob vyučovania. Ţiaci si viac zapamätajú, ak 

sa sami zapoja do vyučovania, lepšie sa spoznajú, odhaľujú svoje silné i slabé stránky,  

rozvíjajú kreativitu, posilňujú rozvoj osobnosti. My, ţiaci šiesteho ročníka Spojenej školy, 

sme si práve také vyučovanie mohli vyskúšať na niekoľkých hodinách slovenského jazyka 

pod dohľadom Mgr. Anny Laţovej.  Jedna z hodín bola módna prehliadka, kde sme si 

vyskúšali nielen rolu modeliek a modelov, ale aj moderátorov a veľmi sa nám to páčilo.  

Pracovali sme v dvojiciach. Predstavili sme model pridelenej dvojice a vzápätí sme si role 

vymenili. 

      Oslovila nás aj ďalšia záţitková hodina, na ktorej sme predstavovali svoje obľúbené 

rozprávkové postavy a viedli monológ. Priniesli sme si masky rozprávkových postáv, a tak 

v triede oţila ríša rozprávok. Postupne sa nám predstavil: Asterix,  Popoluška, Homer 

Simpson, Pinocchio, Červená čiapočka v modernom vydaní, pretoţe chodila na karate,  

Smolíček – pacholíček, Milhous Polepetko, ktorý všetko poplietol, Bart ...  Veľmi nás to  

oslovilo, lebo na vlastnej koţi sme zaţili niečo zaujímavé, čo nám vytvorí  skutočné 

spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabifľované vedomosti. 

 Ţiaci 6.AZ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na spojenej škole sa „hľadala“ výbušnina 

     Dopoludnie  4.júna 2012 bolo na našej Spojenej škole  veľmi zaujímavé. Do školy zavítali 

príslušníci OR PZ Svidník, ktorí sa prezentovali praktickými ukáţkami z výcviku policajných 

psov a  priblíţili svoju prácu. Záţitkom pre  deti, hlavne pre tých najmladších, bolo predvedenie 

bezchybného ovládania psa. Videli  hľadanie "výbušnín", drog, aj akčné zadrţanie podozrivej 

osoby psom. Ţiaci s nadšením vyuţili moţnosť pohladkať si sluţobného nemeckého vlčiaka.  

    Ţiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili aj  dopravného projektu „POLICAJNÁ 

ZEBRA“.  Najprv prešli  v blokových prednáškach  teoretickou prípravou, kde sa oboznámili so 

základnými pravidlami, ktoré platia pre účastníkov cestnej premávky. Zopakovali si dopravné 

značky a riešili rôzne simulované situácie na nakreslených kriţovatkách. Nezabudli si 

pripomenúť telefónne číslo, na ktoré treba telefonovať pri nehodách.  

     Získané teoretické vedomosti si ţiaci mohli 9.júna 2012 vyskúšať za asistencie policajtov OR 

PZ vo Svidníku aj v praxi na mobilnom dopravnom ihrisku. Na znázornených cestách, 

kriţovatkách, priechodoch pre chodcov sa vystriedali okrem ţiakov našej školy  aj deti ZŠ a MŠ 

z miest Svidník, Giraltovce a Stropkov. K ihrisku patria najbeţnejšie prenosné dopravné značky, 

bicykle, kolobeţky, prilby a reflexné vesty. Kaţdý účastník  dostal  na pamiatku detský vodičský 

preukaz a reflexné pomôcky. 

                                                                        koordinátor Valika Brudňaková 

 

 



NetradiČné športy 
 

PAINTBALL  

 

Paintball je šport plný adrenalínu a dobrodruţstva. Je tu dôleţitá fyzická kondícia, ale aj rýchle 

reflexy, rýchle rozhodovanie a správne postrehy. Záleţí tu na šťastí a hlavne... na tímovej 

spolupráci. Paintball sa hrá vo voľnej prírode, na rôznych terénoch určených iba paintballovým 

hráčom alebo špeciálne najnovšie paintballové nafukovacie ihrisko. Súčasťou ihriska sú aj 

nafukovacie prekáţky a ochranné siete. Paintball zlepšuje schopnosti tímovej spolupráce a učí 

hráčov rýchlo sa rozhodovať v stresových situáciách. Pri paintballe je dôleţité, aby ste dôverovali 

svojim spoluhráčom a zároveň robili všetko preto, aby sa oni mohli spoľahnúť na vás. Práve 

preto sa stal paintball vyhľadávanou športovou aktivitou.  Variantov pre paintball existuje veľa, 

ale väčšina má jedno spoločné: vţdy hrajú dva tímy proti sebe. Ciele sa môţu líšiť – raz musíte 

získať vlajku súpera, niekedy bránite vlastnú vlajku, alebo sa snaţíte vyradiť všetkých 

protihráčov.  

     Počet hráčov v tíme môţe byť ľubovoľný a je obmedzený iba veľkosťou hracej plochy. Hry 

majú časový limit, takţe sa nemusíte báť dlhého čakania ak dostanete zásah hneď na začiatku.  

 

S ČÍM SA HRÁ PAINTBALL?  

Paintballové zbrane pripomínajú skutočné pušky a pištole, 

ale pracujú na princípe stlačeného vzduchu alebo CO2, ktorý 

vystreľuje ţelatínové guličky naplnené potravinárskym 

farbivom. Paintballové guličky majú tenkú škrupinku zo 

ţelatíny, ktorá obaľuje farebnú náplň. Ľahko ju zmyjete 

čistou vodou alebo mydlom, a to ako z tela, tak z oblečenia. 

Keď gulička zasiahne hráča, rozbije sa a označí ho jasnou 

farbou. Takto označený hráč je vyradený z hry.  

Pri paintballe sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť. Všetci 

hráči musia povinne nosiť špeciálnu paintballovú masku, 

ktorá chráni tvár a oči. 

  

KDE SA HRÁ PAINTBALL?  

Paintballové ihrisko môţe vyzerať všelijako. Väčšinou ide o prírodné priestory ako les, staré 

budovy. Pri firemných akciách je moţné hrať hneď v blízkosti hotela, alebo ubytovacieho 

zariadenia. Ihrisko je vţdy ohradené a označené, aby doň nevkročila nepovolaná osoba, alebo 

osoba bez ochranného vybavenia. 

  

 

 
 
 
 
 
 



Zrnká múdrostí 
 

 

• Uponáhľaní ľudia nemôţu ani poriadne myslieť, ani poriadne rozvinúť 

svoje schopnosti. 
 

•  Nikdy nepovedz hop, kým ti nepreskočí. 
 

•  Oddych je dobrovoľný, práca povinná. 
 

•  Pomaly ďalej zájdeš, ale ak sa poponáhľaš, budeš tam skôr. 
 

•  Kaţdé ráno človek dostane na svoje konto úplne zadarmo 24 hodín. 
 

•  Tí, ktorí vedia oddychovať, milujú dobrú knihu, dobré jedlo, dobrú  

hudbu a dobrú spoločnosť. Sú to najšťastnejší ľudia. 
 

•  Pohoda dôchodcu:  nohy v teplých papučiach, mäso na tanieri a                         

telenovela v telke. 
 

•  Jediná vec, ktorá príde k človeku sama, je staroba. 
 

•  Kto sa odváţil vyjsť pred dvere, má uţ najťaţšiu časť cesty za sebou. 
 

• Včerajšok je šekom, čo uţ neplatí, zajtrajšok je mincou, ktorá ešte 

nebola uvedená do obehu. Jediná hotovosť, ktorá je k dispozícii, je dnešok. 
 

•  Beh času sa podobá na premietanie filmu. Jedni sa pozerajú len na 

pekné scény, iní sa vyţívajú v násilí, ale kaţdý by chcel byť hlavným 

hrdinom. Nakoniec nás čas všetkých vyškrtne zo scenára. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zmrzlinové poháre na horúce dni 

 
Ovocný zmrzlinový pohár  
 

Suroviny: 250 g vanilkovej zmrzliny 250 g čokoládovej zmrzliny 250 g 

šľahačky 100 g curacaa 200 g čokoládovej polevy 1 kiwi 250 g 

miešaného ovocia 10 čokoládových kúskov na zdobenie 5 piškót  

Čokoládová poleva:  

50 g cukru, 100 ml vody a 3 g kakaa prevaríme. Po vychladnutí zalievame 

zmrzlinové poháre.  

Postup: Na dno pohára poloţíme ovocný miešaný šalát a prelejeme ho 

curacaom. Striedavo nanesieme vanilkovú a čokoládovú zmrzlinu a 

prelejeme čokoládovou polevou. Povrch ozdobíme vyšľahanou šľahačkou 

a piškótou.  

 

Zmrzlinový pohár a mandle  
 

Suroviny: zmrzlina podľa chuti mandle šľahačka čerešňový sirup čerstvé alebo 

zavárané ovocie.  

Postup: Mandle sparíme, olúpeme, nasekáme a trocha opraţíme na grile. Do 

vysokých, širokých pohárov dáme zmrzlinu a ovocie, povrch ozdobíme 

šľahačkou a ovocím, polejeme čerešňovým sirupom a posypeme opraţenými 

mandľami.  

 

Jahodové vábenie  
 

Suroviny:  
4 zrelé broskyne (môţu byť i kompótové) 100 g práškového cukru 1 polárkový sneh 1 mrazený 

jahodový pretlak 200 ml šľahačkovej smotany  

Postup:  
Broskyne ponorte do vriacej vody a hneď vyberte. Ostrým noţom 

olúpte a rozpoľte. Potom ich chvíľu povarte v osladenej vode a nechajte 

vychladnúť. Na dno pohárov dajte polárkový sneh a naň uloţte polovice 

pripravených broskýň jamkami po kôstkach navrch. Na broskyne 

naporcujte mrazený jahodový pretlak a ozdobte vyšľahanou smotanou.  

 

 

Valentínsky zmrzlinový pohár  
 

Suroviny: ¼ kg lesného ovocia, ¼ kg tvarohu, prášková cukor, šťava zo 

¼ citróna, 2, 5 dl šľahačkovej smotany, 1 PL mletej ţelatíny, 3 dl 

ovocnej šťavy  

Postup: Tvaroh zmiešajte s cukrom, citrónovou šťavou a ovocím. 

Pripravenú zmes vymixujte na krém. Do krému pridajte šľahačku. Do 

ovocnej šťavy dajte napučať ţelatínu, zahrejte, dobre premiešajte a 

nechajte vychladnúť. Vlaţnú ţelatínu zmiešajte s krémom. Dajte do 

pohárov a nechajte stuhnúť. Pred podávaním ozdobte banánom a 

šľahačkou. 

 
 



 

 

 

 

 

Môj krásny 1.máj 
 

 

     Je začiatok mája. Slnko začína príjemne hriať. Z kaţdej strany cítiť, ţe leto je uţ za dverami. 

Vraví sa, ţe máj je lásky čas. Neviem, či to bola náhoda, no ja som sa práve v máji zamilovala.  

Či sa to vtedy dalo nazvať láskou, neviem, no detská láska to  

určite bola.  

    Všetko začalo 1.mája. Beţné popoludnie.  Práve vtedy som spoznala  úţasného chlapca. Na 

tento deň nikdy nezabudnem. S kamoškami sme sa flákali po uliciach. Stretli sme zvyšok partie 

a všimli sme si, ţe je tam nejaký nový chalan. Od prvého momentu sa mi páčil. Bol vtipný 

a milý. Celý čas mi pri ňom búchalo srdce a cítila som ako mi v bruchu poletujú malé motýliky. 

Bolo to pekné, príjemné a lákavé.  

     Vonku sme sa lepšie spoznali, a tak sme sa odpojili od ostatných a šli sa prejsť k čerešňovým 

záhonom. Uţ sme boli unavení z toľkého chodenia, preto sme si sadli pod najbliţšiu čerešňu. Len 

tak sme sa rozprávali, a vtedy sa to stalo! Dostala som svoj prvý prvomájový bozk pod čerešňou. 

Potom ma šiel odprevadiť domov a sľúbili sme si, ţe budeme  spolu chodiť. 

     V ten deň som však ešte šla s otcom na ryby. Nedopadlo to práve najlepšie, keďţe som si 

roztrhla nové podkolienky. Doma ma však čakalo krásne prekvapenie, nové kreslo pri okne. Bola 

som nadšená. Po dlhom dni som si líhala do postele unavená, no  

zároveň aj šťastná.  

     Tak to bol môj bláznivý, no taktieţ aj skvelý 1.máj, na ktorý nikdy nezabudnem. Dnes so uţ 

o poznanie staršia a s tým chlapcom spolu nie sme, no na ten májový  deň spomínam doteraz 

s výnimočnosťou. 

 

                                                                                                         Tímea Harvilová  

 

Májové šťastie 
 

Zasa je tu máj, 

srdce nám hreje láskou, 

vytvára v duši raj. 

Čerešne vychádzajú 

 zo svojich ulít, 

srdce tou nádherou plesá. 

Počujem šum kvetov 

i zurčiaci potôčik, 

ktorý víta svoje kamarátky ryby. 

Slnko vyšlo spoza masky mrakov, 

sadá si na kráľovské kreslo. 

Vidím poslov motýľov, 

ktoré všetkým zvestujú, 

ţe sú s jarou späť. 

Vtedy uţ viem, 

ţe zem má jarné podkolienky. 

 Imrich Kaplan 

 

/ Práce z celoslovenskej súťaţe Máj – lásky čas./ 



  

 

Domov 
 

Domov sladký ako med  

je plný neţnej lásky. 

Domov ako rozkvitnutý kvet, 

čarovný a krásny. 

Domov je mamkino srdce,  

ktoré rozdáva lásku. 

Domov je otcov láskavý pohľad,   

ktorý zmaţe z tváre vrásku. 

Je ako modré z neba, 

pomáha nám v ťaţkej chvíli  

a kaţdému  plní jeho  sny. 

Dodáva  vţdy nádej rodine 

a v ňom spoločne  

prekonávame aj ťaţké chvíle. 

 

                                      Dalibor Gajdoš, 6.A 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Svet 
 

Svet  je ako hviezda jasná,  

ktorá svieti 

na všetkých ľudí rovnako. 

Zohrieva naše srdcia.  

Úsmev ti z neho vyčarí  

a šťastie ti v ňom zostane 

 

Jaroslav Grundza, 6.A 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Leto 

 

Teplé leto 

láka ľudí aby sa 

dotklo ich srdiečok 

 

                           Denis Jancura, 6.A 

 

 

 

 

Dáţď 

 

Zlatý zvonivý 

Osvieţi skropí zvlhčí 

nielen zem aj človeka. 

Zmení ho to na duši? 

 

 

Obloha 

 

Belasá nádherná 

Spieva mračí sa nadúva sa 

vtedy keď prichádza dáţď. 

Príde aj búrka? 

 

                  Tomáš Soľanka, 6.A 

 

  
 



 

                    

                            

Priateľstvo 
 

Priateľstvo je veľká vec,  

ktorú má len šťastlivec.  

Musíš na ňom pracovať  

a pekne si ho pestovať.  

 

 Nenájdeš ho len kde chceš,  

je to vzácnosť a nie samozrejmá vec.  

Pravý priateľ ťa podrţí v chvíľach  

ťaţkých a obťaţných.  

 

Chrániť si ho musíš v duši, 

aby o tom nik netušil, 

nech nezničí krásny stav, 

pretoţe priateľstvo je vzácny dar.   

 

           Natalia Frandoferová, 5.A 

                   Cena veľvyslankyne kubánskej republiky v súťaţi Naši národní buditelia 

 

  

Šťastie pre svet 

 

Šťastie lieta okolo sveta, 

ťahá nás k nebu a dúhe,  

aby strach pominul 

 a tajomne nás obohacuje 

i pripravuje nás na ţivot 

obklopený prírodou  

a krásnym ţivotom  

plným elánu ľudí, 

ktorí chcú čistý  

a spravodlivý svet. 

 Otvorme duše 

 tomuto šťastiu dokorán,  

lebo inak vyrastieme  

v smútku a v strachu. 

                                                                                                 
Dalibor Gajdoš, 6.A 

                                                                                       2. miesto Naši  národní buditelia  



                  
Rozhľady – V. ročník medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaţe 

1.miesto Lenka Cocuľová 

2.miesto Ingrid Polačeková 

3.miesto Daniela Olijárová 

Okresná súťaţ Detského hudobného folklóru 
  

Magdaléna Rodáková- strieborné pásmo 

Barbara Dupejová- strieborné pásmo 

Okresná súťaţ  Slávik Slovenska 

 1.kat. Simona Dičková 3.AZ- 2.pásmo 

 2.kat.Magdaléna Rodáková 5.AZ- 1.pásmo, náhradníčka postupu do krajského kol          

 3.kat.Barbara Dupejová 8.AZ-1.pásmo,víťazka kategórie, postup do krajského kola 

 

Dúha 2012 - XVI. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaţe 

Literárna tvorba - Téma: Túţba lietať 

Čestné uznanie Kristína Štefančinová, 5.AZ 

  15.ročník literárnej súťaţe Paulinyho Turiec - celoslovenská súťaţ 

Poézia -1.kategória 3. miesto Veronika Gumanová,9.AZ 

                                                Ingrid Polačeková,9.AZ           

Próza - 1.kategória 2. miesto Lenka Cocuľová, 9.AZ 

Naši národní buditelia – celoslovenská súťaţ 

Natália Frandoferová,5.AZ – Cena veľvyslankyne 

Dalibor Gajdoš, 6.AZ – 2. miesto 

  

 Celoslovenská súťaţ Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 
 

Čestné uznanie  Daniela Olijárová,9.AZ 
 

7. ročník Bedmintonového turnaja Spojenej školy 
 

1.miesto  Filip Kocur, Slávka Krempaská,5.AZ a Filip Tyč, 9.AZ 
 

13. ročník celoslovenskej súťaţe Duchnovičov Prešov 

 

III. kategória  

1. miesto Patrik Kosť, 9.AZ 

 

B l a h o ţ e l á m e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                  
Šéfredaktorka:  Lenka Cocuľová 

                  Zástupca šéfredaktora: Daniela Olijárová 

                  Predseda redakčnej rady: Ingrid Polačeková 

                  Redaktori:   Veronika  Gumanová 

                                        Veronika Jackaninová 

Simona Očenášová 

                                        Jaroslava Barvirčáková 

                                        Romana Kačicová 

Denis Jancura 

Tomáš Soľanka 

Imrich Kaplan 

Jaroslav Grundza 

Tadeáš Orenič 

                                         Erik Grundza 

 

 

                    Adresa:     Centrálna 464 

                                      089 01 Svidník     

  E-mail:  skola@oasvid.edu.sk 

                č. telefónu:  054/7882040, 054/788204 

Informácie:   www. spojenaskolask.sk 

                  Časopis Centráčik vychádza od školského roku 2002/2003  ako občasník  

pod vedením   Mgr. Anny Laţovej 

                           

Časopis  Centráčik  pripravili a vydali ţiaci Spojenej školy, zloţka 

Základná škola vo Svidníku s podporou CVČ Giraltovce 
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