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Editoriál 

 

Milí žiaci !   

Prázdniny ubehli veľmi rýchlo, dnes  si na nich len spomíname. Zase sme sa dostali do 

kolotoča školy a učenia. Opäť musíme „zapnúť “ svoje mozgové závity a lámať si hlavu 

nad učivom a ťažkými príkladmi. Síce je to namáhavé,  no verím, že to hravo zvládneme. 

Taktiež verím, že budeme aktívni a zapojíme sa do rôznych súťaží, aktivít, projektov...  

a k tomu si ešte užijeme veľa zábavy.  Preto všetkým želám veľa príjemných chvíľ a dobré 

známky v novom školskom roku. 

 

               Imrich Kaplan  

 

 
 
 
 



 
 

 
  

 

    Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 

     Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa konalo na školskom 
dvore Spojenej školy 2. 9. 2013. Na slávnostnom otvorení školy sa stretli všetci 
zamestnanci školy, deti a ich rodičia. Všetkým sa prihovorila riaditeľka školy 
RNDr. Mária Makutová, ktorá sa zvlášť  obrátila na prvákov ZŠ a prvákov HA 
a OA, zaželala im veľa úspechov a tvorivých síl. Deviatakov a budúcich 
maturantov zasa povzbudila k usilovnosti, aby úspešne zvládli skúšku 
dospelosti. Nakoniec všetkým zaželala veľa síl, zdravia a úspechov v novom školskom roku. 
A nový školský rok sa mohol začať. 

 

     Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia 

      Deviaty septembrový deň sme si pripomenuli obete holokaustu 
a rasového násilia. Tento pamätný deň je smutnou spomienkou na prijatie 
Židovského kódexu vládou slovenského štátu 9. septembra 1941.   

 

      Show tréning VK Slávie Svidník 

       V stredu 11. septembra sa v telocvični našej školy predstavili so svojím 
show tréningom hráči „A“ družstva VK Slávia Svidník pod vedením trénera 
Petra Kalného. Na tomto tréningu sa predstavilo šesť hráčov, ktorí mali za 
úlohu spopularizovať športovú hru volejbal a zároveň prilákať žiakov 
piateho, šiesteho a siedmeho ročníka na mládežnícke tréningy, ktoré sú 
vedené skúsenými mládežníckymi  trénermi. Celá akcia sa vydarila 
a zakončila sa autogramiádou. 

 

      Zahraj sa, nauč sa a experimentuj s energiou 

      V rámci projektu „ŽIŤ ENERGIOU v školách" zavítali 3.októbra 2013 
na Spojenú školu pracovníci SIEA (Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry) a ukázali našim žiakom, že aj veda môže byť zaujímavá 
a zábavná. Počas poldňového súťažného „minikurzu" získavali 
nové vedomosti z  efektívneho využívania energie v praxi. Všetkým 
zúčastneným žiakom bol za ich zručnosť, tvorivosť a bystrosť 
odovzdaný energetický certifikát „Žiť energiou v školách". A tí najúspešnejší boli odmenení 
knihou Chránime Zem. 
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      Charitatívny koncert Integrácia 2013 

      Charitatívneho koncertu Integrácia 2013, ktorý sa konal 15.10.2013, sa 
zúčastnilo 47 žiakov našej Spojenej školy. Boli sme medzi deväťtisíc 
deťmi, ktoré sa dosýta dobre zabávali, pretože na koncertnom pódiu 
mohli vidieť naživo svoje vysnívané idoly. Obrovský potlesk žali aj 
talentovaní školáci, ktorí dokázali, že aj napriek hendikepu môžu 
tancovať, hrať na hudobných nástrojoch alebo fantasticky spievať. Cieľ 
takéhoto podujatia bol jasný - aby si deti vážili jeden druhého a spoznali tých, ktorí potrebujú 
toleranciu a porozumenie.  

 

     Záložky do knihy spájajú školy 

     Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej Spojenej školy zapojili do projektu 
Záložky do knihy spájajú školy. V rámci tohto projektu sa záložka stala 
symbolom čítania a priateľstva medzi  školami. Našou partnerskou školou 
bola organizátormi pridelená ZŠ Klátová Nová Ves z Trenčianskeho kraja. 
Rovesníkom sme zaslali viac ako 150 záložiek. Žiaci na nich ľubovoľnou 
technikou stvárnili svojho obľúbeného literárneho hrdinu. V sprievodnom 
liste sme sa krátko prestavili a vyjadrili túžbu, aby deti znovu objavili čaro čítania kníh. Dúfajme, 
že záložky sa stanú symbolom čítania pre všetkých žiakov. Potom sa skutočne naplní posolstvo 
projektu. 

 

     Spojená škola je Zelená škola 
 

      Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám 
realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. 
Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Naši žiaci 
a študenti úspešne realizovali viacero aktivít – urobili energetický audit 
budovy a celej prevádzky, zorganizovali súťaž v separovaní odpadu 
medzi triedami, svojpomocne založili kompostovisko na biologický 
odpad, vyčistili studničku nad Vinárňou, environmentálnou osvetou sa usilujú o zníženie 
množstva odpadu na škole a zvýšenie „zeleného“ povedomia nielen medzi žiakmi, ale aj 
u širokej verejnosti. Za všetky tieto činnosti získali certifikát, ktorý  si naša škola prevzala 10. 10. 
2013 na slávnostnom odovzdávaní v Košiciach a zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy, ktorí sa 
veľkou mierou podieľali na tomto úspechu. Veľmi dôležitým prínosom je aj vybudovanie 
ekoučebne, ktorá bola  slávnostne otvorená 18.októbra a je nádherným miestom oddychu, 
zábavy a učenie. Slávnostné otvorenie bolo zakončené kultúrnym programom žiakov 1.- 4. 
ročníka s environmentálnou tematikou. 
 

     Kvíz  o Alexandrovi Pavlovičovi 

     24. októbra 2013 sa v klubovni školy za účasti Jaroslava Fecuša a Mirona Krajkoviča, 
zástupcov Miestnej organizácie Rusínskej obrody, uskutočnil kvíz o Alexandrovi Pavlovičovi, 
významnom regionálnom buditeľovi. Kvíz bol veľmi zaujímavý, dynamický, súťažiaci prejavili 
vedomosti v otázkach zo života a literárnej tvorby národného buditeľa Rusínov. Po ťažkom a 
vyrovnanom „zápase“ zvíťazili žiaci i 6. AZ  pred 8.AZ a 7.AZ.   

 



     Divadelné predstavenie pre škôlkarov 
 

       Hudobno-dramatické pásmo Zvieratká rozprávajú nacvičili deti spoločne 
s vychovávateľkami a najprv sa predstavili  pozvaným hosťom pri slávnostnom otvorení 
Ekoučebne. Neskôr si ich vystúpenie prišli pozrieť aj malí škôlkari so svojimi učiteľkami. Pre 
všetkých to bol krásny zážitok. Pred ich rozžiarenými očkami sa odvíjal poučný príbeh o tom, ako 
dobré deti, ktoré si chránia prírodu, vedia sa správať v lese, triediť odpad a chrániť životné 
prostredie. 
      Predstavenie sa škôlkarom  páčilo a naučili sa, že odpadky do prírody nepatria. Od   nových 
kamarátov, dostali na pamiatku medovníkového medveďa. 

 

 

 

 

 

  Ekoučebňa Spojenej školy vo Svidníku – zóna oddychu, zábavy a učenia 
   
       Netradičné vyučovanie, oddych a zábava Aj takto vyzerá 
vyučovací proces žiakov a študentov Spojenej školy vo Svidníku. 
Okrem udelenia certifikátu Zelená škola dostali  žiaci  a študenti 
v polovici októbra nový priestor na vzdelávanie. Ide o zelenú 
oddychovú zónu, ktorá nielen skrášľuje exteriér školy, ale už slúži 
ako miesto netradičného vzdelávania. Je to trochu iná forma 
učenia, na akú sú deti  bežne zvyknuté, a od začiatku je o ňu veľký záujem. Učebňa je doplnená 
účelovými lavičkami. Keďže bolo krásne jesenné počasie, mohol sa naplno využiť tento zelený 
priestor namiesto triedy. 
       Otvorenie ekoučebne sprevádzal aj netradičný kultúrny program na environmentálnu nôtu 
v podaní žiakov Spojenej školy pod názvom Zvieratká rozprávajú.  Ekoučebňa je ďalší krok, ktorý 
umožní žiakom Spojenej školy prepojenie vyučovania s pozorovaním, skúmaním prírody a 
tvorivými aktivitami s prírodným materiálom a zároveň budovať  lásku k prírode, túžbu chrániť 
ju a  zlepšovať životné prostredie. 

Mgr. Anna Lažová 

        Október – čarovný mesiac 

      Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v roku, možno 
už trochu chladný, avšak spolu s mesiacom máj skrýva v sebe asi najväčšie 
čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami a padajúcim farebným lístím. 
Október je zároveň mesiacom úcty k starším ľuďom.  
     Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo 
však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie, ako rieka nášho života. Míňa 
sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Najmä 
starší ľudia. V spomienkach si nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... 
Život všetkých  naučí prispôsobiť sa, tolerovať, bojovať, tešiť sa... Pospomínajú si na dni mladosti 
a tešia sa z dosiahnutého, z každodenných radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z 
úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším. Aj my sa správajme tak, aby sme 
im dali úctu, lásku, nehu a najmä pocit istoty a šťastia, že sa môžu na nás spoľahnúť.  



Úsmev nestojí nič, vyskúšajte  

      

     Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. Obohacuje toho, kto ho prijíma, bez toho, že by 
ochudobňoval toho, kto ho dáva. Trvá chvíľku, len spomienka naň je niekedy večná. Nikto nie je 
taký bohatý, aby bez neho odišiel a nikto nie je taký chudobný, aby ho nemohol darovať. Úsmev 
prináša šťastie do domu, v starostiach je oporou, je citlivým prejavom priateľstva. V únave 
prináša odpočinok, v znechutení a smútku je potechou a pre každú bolesť je prirodzeným 
liekom. Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať ani ukradnúť, pretože má hodnotu chvíle, v ktorej 
sa dáva.  

     Smiech je veľký dar neba. 

     Tak ako iba človek sa vie červenať, tak iba človek sa vie smiať. Smiech je výsadne ľudské 
privilégium. Humor, smiech je prejav vyššej inteligencie a dobrého zdravia. Nielenže iba človek 
sa vie smiať, ale človek je aj najsmiešnejší tvor na svete. Ak by som bol najbohatší človek na 
svete a srdce by mi neplesalo radosťou, nevedel by som sa zasmiať, načo by mi bolo bohatstvo? 
Ak by som bol najvplyvnejší človek na svete a nevedel by som sa sám na sebe zasmiať, bol by to 
falošný vplyv. Ak by som bol najsvätejší človek na svete a nevidel by som na tomto svete nijaký 
humor, aká by to bola svätosť? 

     Úsmev pomáha tomuto svetu. 
     Smiech je korenie ľudského života. Smiech zlepšuje zdravie. Uvoľňuje nervovú sústavu. 
Predlžuje život. Smiech otvára dvere do zakliatych komnát. Začína zázračné priateľstvá a veľké 
lásky. Smiech vychováva. Smiech zlepšuje. Smiech je príťažlivý. Smiech je prejav dobrého srdca.  

      Úsmev pomáha tomuto svetu. 

      Postav sa medzi rozvadených s nahnevanou tvárou, prileješ olej na oheň. Postav sa medzi 
niekoľko rozvadených s úsmevom, naleješ vodu na oheň. Zloduchovia, zločinci, diktátori a tyrani 
sa preto nikdy neusmievajú, lebo ich záujmom nie je zlepšiť svet.   Výsledok dobrej práce je 
úspech, výsledok úspechu je radosť a výsledok radosti je smiech. Lenivosť produkuje nekvalitný 
život a náreky, ale usilovnosť produkuje dobrého ducha, úsmevy a spev.  A kedy sa moje srdce 
najkrajšie usmieva? Iste vtedy keď je môj duch uspokojený kvalitným životom. Vtedy som plný 
radosti, lásky a smiechu.  Harvey Ball.  Meno, ktoré ste možno v živote nepočuli. Okrem iného 
prišiel aj s nápadom založiť Svetový deň úsmevu.  Vybral si prvý piatok v októbri a prvýkrát sa 
Svetový deň úsmevu slávil v roku 1999 vo Worcestri i na celom svete.   

                                                                                                                                         Zdroj: Internet 

 

                Najzáhadnejší úsmev  Najúprimnejší úsmev      

                  

 

                                 Smiech 
          Smiech je dar, 

vďaka ktorému  
žiarime ako hviezdy,  
ktoré sladko pútajú  
pozornosť na nebi. 

Pri pohľade na nich, 
sa niečo v kútiku duše usmieva. 

No ráno sa to všetko  
zase pominie. 

Všetky spomienky  
odídu bez pozdravu. 

Ale potom sa zas 
 s úsmevom na tvári vrátia 
a všetko krásne môžeme  

prežiť zas a znova.  
                                         Tomáš Soľanka 

 

 



Školské kolo  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

 
18.11.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) . 

OSJL je postupová  súťaž pre základné   a stredné školy a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je 

prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom 

jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o 

slovenský jazyk a literatúru Školského kola sa zúčastnilo osem súťažiacich. Najviac vedomostí, 

tvorivosti i pohotovosti  v rečníckom prejave prejavil  Imrich Kaplan, žiak 8.AZ, ktorý bude našu 

školu reprezentovať na okresnom kole tejto súťaže. 2. miesto obsadila Zuzana Terazová a 3. 

miesto Petra Kaplanová, žiačky 9.AZ. 

 Mgr. Anna Lažová 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rozhovor s víťazom školského  kola OSJL 
 

Prinášam vám menšie interview s Imrichom Kaplanom,  víťazom školského kola  Olympiády   
v slovenskom jazyku a literatúry. 
 

Imro, nemal si trému súťažiť s deviatakmi ? 
Trému som vôbec nemal, pretože som vedel, že to je čisto o vedomostiach a učivo  deviateho 
ročníka som sa doučil.  
Koľko bodov si získal? 
Tuším okolo 38 zo 45.  
Zdala sa ti náročná táto olympiáda? 
Vieš čo, ani nie, bola celkom jednoduchá.   
Si rád že si ju vyhral? 
Áno, veľmi ma to potešilo a navyše sa mi rozšírili vedomosti zo slovenčiny. 
Zopakuješ si ju aj v deviatom ročníku? 
Verím, že keď sa naďalej budem dôkladne učiť a snažiť, tak áno. 
Na akom mieste by si chcel skončiť v okresnom kole?  Predpokladám, že prvý. 
Haha ! Dúfam, že máš pravdu. 
Ja a naši spolužiaci ti určite držíme palce, aby si to dotiahol ďaleko. Dúfam, že aj celá škola. 
Ďakujem za rozhovor. 

Interview viedol Tomáš Soľanka 
 



                                     Splnený sen 

 
     Sen  detí z našej  ŠKD sa stal skutočnosťou. Za výdatnej pomoci vedenia školy (RNDr. Márie 

Makutovej, Ing. Zuzany Bilej, Mgr. Zuzany Rodákovej) bol do spoločnej herne nainštalovaný 

X-box. A tak deti v čase nepohody môžu využívať voľný čas netradičným spôsobom. Prajeme im, 

aby si poriadne  precvičili telo, boli aktívni, prekonávali prekážky a pritom aby zažili veľa zábavy. 

           Centráčik 

 

  
 

 

  

Spolu to opäť dokázali 
 

 

     Po  minuloročných  skúsenostiach sa aj tohto roku zrealizovala tvorivá integrovaná dielňa 

našich detí zo ŠKD s deťmi s telesným postihnutím.   Medzi detí ŠKD zavítali  Kamilko, Veronika, 

Alik, Katka, Jozefína a spoločne vyrábali vianočné dekoratívne lampášiky. Atmosféra bola 

príjemná, ktorú spríjemnili aj členky krúžku HOPE.  

     Všetky deti potešilo najmä to, že vlastnoručne dokázali vyrobiť dekoratívne ozdoby. Úsmev 

a rozžiarené očká boli dôkazom toho, že takéto stretnutie splnilo svoj cieľ – obšťastniť srdiečka 

všetkých detí a pritom ukázať, že každé dieťa je obdarované talentom, ktoré treba v dieťaťu 

nájsť. Ak sa chcete presvedčiť o ich talente, pozrite si výstavku na 1. poschodí. 

  
Slnko svieti na všetky deti   

 

Slnko vraví: „Ahoj, 

integrácia hľadá závoj.“ 

Keď sa slnko obzrie,  

závoj ihneď nájde,  

pretože integrácia znamená  

žiť  spolu a všetkým deťom 

bez rozdielu  dávať podporu! 

                                   Ariel Kigyiósí,8.AZ                          Deň 

 

 

 

    

Deň 

Deň zlatý ako jarné slnko 

ohúril celý svet 

svojou nádhernou vôňou. 

Deti si ľahli  

na zelený vankúš                                      

a hľadajú svoje sny.   

                                     Ariana Kigyósiová,7.AZ 

 



DNI OTVORENÝCH DVERÍ NA SPOJENEJ ŠKOLE   

  

     V dňoch 20. – 21. 11. 2013 sa na našej škole uskutočnili Dni otvorených dverí.  Pre žiakov 9. 
ročníkov z okresu Svidník a Stropkov bola pripravená prehliadka priestorov školy hravou formou. 
Na pôde našej školy ich srdečne privítala riaditeľka školy RNDr. Mária Makutová a oboznámila 
s možnosťami štúdia na našej škole v maturitných odboroch: obchodná akadémia, hotelová 
akadémia, obchodná akadémia - športová trieda. Veríme, že s viacerými z nich sa stretneme 
v budúcom školskom roku ako s našimi študentmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviataci na exkurzii 

     24.10.2013 sa 9. AZ trieda zúčastnila exkurzie v Podielnickom družstve Ondava Stropkov.  
Exkurzia mala pomôcť žiakom zorientovať sa pri voľbe budúceho povolania. Na pôde PoD 
Ondava v Stropkove žiakov privítal a exkurziou sprevádzal pán Ing. Jozef Michalovčík, ktorý je 
vedúcim Mechanizačnej a Rastlinnej výroby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
           Aha!  

Rebelka 
Inteligentne 
Atraktívna 
Naozaj  
Ambiciózna 
 
Krásne  
I 
Generózne 
Ysatovo 
Ódna 
Smiešna 
I 
Opovážlivo 
Vábivá 
Áau! 

 
 
 

Sústredená 
I 
Dobrosrdečná 
Óu! 
No 
I 
Atraktívna 
 

Zanietene 
Akčná 
Stále 
Aktívna 
Dnes 
Ozaj 
Viditeľná 
Aách! 

                                                                           
 
                                                                                    
                                                                                               / Ďalší nabudúce / 
 

 

Krásna  
Radostná 
I 
Stresujúca 
Taká  
Istá 
Naozajstná  
A  
 

Denne 
Rozmýšľajúca 
O 
Tebe 
Ako  
Raz 
Odvážne 
Vstúpiš 
Amor 
 

Dobrá 
Inokedy 
Akčná 
Nabudená Aj 
 

Jasná 
Ako 
Narodený deň 
Cnostne 
Uzavretá 
Radostná 
Odvážne 
Veselá 
Áách! 
 

Iniciatívny  
Milý  
Rozumný 
Inteligentný 
Chodec životom 
 
Kráčajúci  
A 
Prechádzajúci 
Láskou 
A 
Nebom mladosti. 
 
 



 
Hrdinka s krídlami 

 

     Bol normálny školský deň. Až do chvíle, kým sa stalo niečo nezvyčajné.  
     V našej triede bolo otvorené okno. Mali sme  práve hodinu slovenčiny. No vtom do 
miestnosti nečakane vletela lastovička. Krúžila a krúžila, až si mi sadla na rameno. Žiaci a pani 
učiteľka ostali v úžase. Ale mňa to neprekvapilo, pretože sme sa dobre poznali. Lastovička mi 
totiž  zachránila život. Ako? 
     Raz som išiel zo školy a veľmi som sa ponáhľal na autobus. Nevšimol som si rýchlo idúce auto 
z pravej strany. No v poslednom momente som si všimol lastovičku, ktorá letela oproti mne a ja 
som bol nútený uskočiť. Spočiatku som sa na ňu hneval, ale potom som  pochopil, že mi  
hrdinsky zachránila život.  
     Takto sme sa s  lastovičkou spoznali aj spriatelili. Odvtedy z času na čas priletí ku mne. 
Zašteboce, ako by ma chcela   pozdraviť a sadne si mi  na plece alebo na vystretú dlaň. V ten deň 
prvýkrát priletela do triedy a všetky deti mi závideli, že mám takú nezvyčajnú kamarátku.  A  ja 
od tejto príhody  na lastovičky nedám dopustiť.  
 

                         Imrich Kaplan, 3. miesto Tak píšem ja 
 

  Svet priateľstva 
 

Náš svet je nádherný. 
Nájdeš tu priateľa. 
Jeho dotyky majú 

 mnoho farieb. 
Život je krásny 

a cítiť ho v každom slove. 
Vtedy nás teplo  
zaleje až po uši. 

 
Diana Jancurová, 2. miesto 
Škultétyho rečňovanky 

                                                                               Priateľ 
 

Priateľ má zlatú 
ruku, ktorá ničí  

zlo a slzy. 
Žiaľ nemá miesto, 
pretože potešenie   

ho premôže. 
Kristína Drotárová, 2. miesto Petržalské súzvuky 

Vietor 

Hravý, neposlušný. 
Šantí, fúka, nepostojí. 

Bude naďalej  roznášať  listy  
 svojím dychom?                                                                  
                                   Tomáš Soľanka, 2. miesto Tak píšem ja 



  

Bedmintonový turnaj družstiev ZŠ – okresné kolo 

Kategória žiaci:  1.miesto: Stanislav Jurko (9. AZ), Filip Kocur (7. AZ) 

Kategória žiačky: 1. miesto: Slávka Krempaská (7. AZ), Gabriela Krempaská (6. AZ) 
  

Škultétyho rečňovanky – 22. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej 
tvorbe 

I. veková kategória, poézia: 2. miesto Diana Jancurová, 6.AZ 

  

Tak píšem ja 2013 – súťaž amatérskej literárnej tvorby s celoslovenskou účasťou 

Poézia: 2. miesto Tomáš Soľanka, 8.AZ 

Próza:  3. miesto Imrich Kaplan, 8.AZ 

 

Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v šachu 

2. miesto Natália Frandoferová / kategória starších žiačok, postup na kraj / 

3 . miesto Kristián Haník  / kategóri mladších žiakov / 

1. miesto Bianka Jackaninová  / kategória mladších žiačok / 

2. miesto Diana Feckaninová  / kategória mladších žiačok / 

  

10. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Naši národní buditelia 

 I. kategória – poézia:  1. miesto Kristína Drotárová, 6.AZ 

                                         2. miesto Diana Jancurová, 6.AZ 

II. kategória – próza:    2. miesto Magdaléna Rodáková, 7.AZ 

Miriam Jackaninová,  7.AZ - Cena veľvyslankyne Kubánskej republiky  

 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2013 

 I. kategória –poézia: 1. miesto Diana Jancurová, 6.AZ 

                                      2. miesto Kristína Drotárová, 6.AZ 

II. kategória – poézia: Čestné uznanie - Ariana Kigyosióvá 7.AZ 

  

Blahoželáme 



 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

 
  

 

                                  
Šéfredaktor:   Imrich Kaplan 

                  Zástupca šéfredaktora:  Miriam Jackaninová 

                  Predsedovia  redakčnej rady:   Ariana Kigysiová 

                                                                   Tomáš Soľanka 

                  Redaktori:    Kristína Drotárová 

Diana Jancurová                                      

Sidónia Zasadová 

                                        Denis Jancura 

Ariel Kigyisi  

 

 

                    Adresa:   Spojená škola, ZŠ 

                                    Centrálna 464 

                                    089 01 Svidník     

  E-mail:  zakladna@spojenaskolask.sk, tel.: 054/788 2042  

Informácie:   www. spojenaskolask.sk 

                  Časopis Centráčik vychádza od školského roku 2002/2003  ako občasník  

pod vedením   Mgr. Anny Lažovej 
 

                            

Časopis  Centráčik  pripravili a vydali žiaci Literárno – novinárskeho 

krúžku Centráčik, zložka Základná škola vo Svidníku   

 

  

              


