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          Editoriál 
 

     Milí čitatelia !  
     Polrok nám klope na dvere a mnohí z nás už netrpezlivo očakávajú kratučké 
prázdniny. 
     Určite sme sa všetci snažili a z vysvedčenia budeme mať radosť nielen my, ale aj 
naši rodičia. Nastal však aj čas prečítať si nové číslo Centráčika, trochu si oddýchnuť 
a opäť plní síl vyštartovať do ďalšieho polroka.  
    Máme za sebou  množstvo aktivít, rôznych zaujímavých činností, ktoré sa odohrali 
na našej škole, ale aj školských, okresných i celoslovenských súťaží. Deviataci si 
vyskúšali Komparo, aby vedeli, kde sú ich slabé miesta a čo ešte musia doštudovať. 
Na mnohých súťažiach sme boli úspešní a s hrdosťou reprezentovali Spojenú školu. 
O mnohých aktivitách sa môžete dočítať v Centráčiku. Taktiež sme pripravili 
zaujímavosti, rôzne postrehy, aktuálne témy a nájdete aj výsledky našich žiakov 
v súťažiach a ich literárne práce. Želám príjemné čítanie a hurá do ďalšieho 
vzdelávania. 

 

Centráčik 

 

 
 
 



 
 
 

 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV NA 1. STUPNI ZŠ 
 

26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Žiaci 

Spojenej školy vo Svidníku za pomoci svojich učiteľov pripravili 

aktivity, počas ktorých používali výhradne cudzí jazyk. 

Do aktivít sa zapojili aj žiaci prvého stupňa. Prváčikovia sa 

naučili veselú anglickú pieseň o pozdravoch a zdvorilostných frázach. 

Druháci sa oboznámili s názvami zvierat, ktoré si nakreslili v programe 

Skicár. Tretiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti a obohatiť si 

tak svoju slovnú zásobu pri čítaní rozprávky „The enormous turnip“ v anglickom jazyku. Štvrtáci 

vytvorili plagát „ Naši susedia“, na ktorom boli vyobrazené pozdravy a každodenné frázy. Takto si 

mali možnosť porovnať, ako sa v jednotlivých štátoch povie dané slovo. Znenie slova si najprv 

vyhľadali v slovníku a potom ich napísali na kartičky, ktoré pripevnili k príslušným štátom na 

plagáte. Všetky aktivity sa žiakom veľmi páčili a zaujali. 

 

SLNKO SVIETI NA VŠETKÝCH Z NÁS 
 

Charitatívny koncert Integrácia 2014 sa uskutočnil 1.októbra 2014 v priestoroch mestskej 

športovej haly v Prešove. Zúčastnili sa ho deti z piatich krajín - Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Poľska, 

Nemecka a tým sa stal medzinárodným podujatím. Ani  v tomto roku na ňom nechýbali žiaci 

Spojenej školy, ktorí mali možnosť počas dvoch hodín zažiť emotívny hudobno-tanečný program. Na 

záver programu vystúpil EGO a  všetci si spoločne zaspievali: „Žijeme len raz, práve tu a práve 

teraz, slnko svieti na všetkých z nás..."  

  

 
 
 
 
 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 
  

Beseda o zdravej výžive, zaujímavé informácie o chorobách 

anorexia a bulímia, ktoré sa čoraz častejšie vyskytujú medzi mládežou, 

zaujala žiakov 7.a 8.ročníka. Mladší žiaci sa dozvedeli o správnej 

starostlivosti o zúbky. Zaujala ich aj správna technika umývania 

zúbkov a akú zubnú kefku majú používať. Všetko sa uskutočnilo v 

rámci Týždňa zdravej výživy. Cieľ bol jasný: Aby si žiaci uvedomili, 

že ak majú chutnú a zdravú desiatu, naberú pri nej dostatok síl 

a energie. Hliadky zdravia zo zástupcov z tried druhého stupňa vytvárali návrh menu zdravej desiaty 

na celý týždeň. Celý týždeň odporúčali spolužiakom nosiť desiatu, ktorá má obsahovať nejakú 

zeleninu alebo ovocie, nahradiť sladké nápoje bylinkovým čajom alebo vodou.   



 

  NOVÉ IHRISKO S PRELIEZKAMI 
 
 
 

 

  

  
 

                                        Radosť detí bola veľká a hneď si ihrisko vyskúšali 

EDRŠ 

Európsky deň rodičov a škôl je každoročne milou príležitosťou pre rodičov, žiakov a učiteľov 

stretnúť sa v „rodinnom kruhu“. 21.11.2014 bránou školy prešlo okolo 200 osôb, aby spoločne 

strávili popoludnie v priateľskej atmosfére plnej rôznych aktivít. Tento deň bol zároveň aj dňom 

prijímania prvákov za riadnych žiakov Spojenej školy. Pani riaditeľka RNDr. Mária Makutová 

zapriala „malým oslávencom“ a ich blízkym veľa školských úspechov.  

Po slávnostnom programe začal Indiánsky viacboj, v ktorom si zmeralo sily osem kmeňov. Za 

každú splnenú úlohu dostávali indície, a to znaky obrázkového písma. Rozlúštili zašifrovanú správu a 

dozvedeli sa posolstvo náčelníka: Dnes mnoho detí, žien, mužov našlo cestu k priateľstvu. 

A skutočne, celý podvečer sa niesol v duchu zábavy a priateľstva. 

Po skončení aktivít si žiaci, rodičia a pedagógovia posedeli v živej diskusii v salóniku, kde ich 

čakalo pohostenie.  

 

 

 

 

 

  

 DEŇ ČERVENEJ STUŽKY 
          

Každoročne sa Spojená škola zapája do projektu Červené 

stužky. Tento rok to už bol ôsmy ročník. Červené stužky sú 

symbolom boja proti chorobe AIDS a zároveň aj názvom kampane.  

1.decembra 2014 na znak solidarity s ľuďmi postihnutými 

touto chorobou si aj naši pedagógovia a žiaci pripli na odev červenú 

stužku. Celej akcii predchádzala osvetová činnosť prostredníctvom 

nástenných novín, aby sa žiaci dozvedeli základné fakty o chorobe 

AIDS. Zároveň boli informovaní o posolstvách červenej stužky. Jej 

prvou tvárou je ZÁUJEM. Červenú stužku nosí stále viac a viac ľudí, aby prejavili svoj záujem 

o celosvetový problém. Druhá tvár červenej stužky v sebe ukrýva NÁDEJ. Symbol nádeje, že sa 

objaví účinná vakcína a spôsob liečby, ktorý zastaví utrpenie HIV pozitívnych ľudí. Treťou tvárou 

červenej stužky je PODPORA. Symbolizuje podporu pre tých, ktorí sú nakazení infekčnou chorobou. 



VŠETKOVEDKO 

 

2. decembra 2014 Všetkovedko opäť hľadal najmúdrejších 

medzi bystrými. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci Spojenej školy, 

aby si zmerali svoje sily vo veľkom súboji žiakov slovenských škôl 

o titul „Všetkovedko“. 

Do vedomostnej súťaže sa zapojili žiaci 2.,3. a 4. ročníka 

základnej školy. Súťažiaci mali príležitosť ukázať, čo všetko vedia 

o svete okolo seba. 

 

MIKULÁŠ NA SPOJENEJ ŠKOLE 

 

      V piatok 5.12.2014 pred dňom sv. Mikuláša zavítala na Spojenú 

školu mikulášska nálada. Už od rána panovala po celej škole 

sviatočná atmosféra, akoby sa duch sv. Mikuláša vznášal nad 

učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. Mikulášsky krátky 

program pre triedy pripravili žiaci 9.AZ. Mikuláš prišiel aj so 

svojimi pomocníkmi, a to anjelikmi a čertíkmi. Nálada bola výborná 

a sv. Mikuláš vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok 

sviatočnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami.   

     Mikuláš zavítal aj do herne ŠKD, kde sa uskutočnil druhý ročník 

Mikulášskeho turnaja v stolovom futbale. Aj tu zavítal Mikuláš s 

dobrou náladou a vrecom plným prekvapení. Sprevádzali ho anjelik 

a čerti, deti z OZ KAMIL SK. Občianske združenie sa snaží zapojiť 

aj zdravotne postihnuté detí do aktivít, ktoré sú normálnou súčasťou 

života zdravých detí. Pomáhajú deťom zažiť aspoň sčasti detstvo, 

aké majú ich zdraví rovesníci. 

VIANOČNÁ BESIEDKA 

 

     Každý rok pred Vianocami sa žiaci a učitelia stretnú v klubovni školy na vianočnej besiedke. 

Nebolo to inak ani pred vianočnými prázdninami koncom roka 2014. Žiaci predviedli nádherný 

program, ktorý všetkých prítomných naladil na vianočnú strunu a odchádzal na prázdniny s úsmevom 

na tvári. 

  

 
 
 
 
 

 
 



PREDŠKOLÁCI NA SPOJENEJ ŠKOLE 
 

V utorok 16. decembra a 12. januára študenti II.A triedy OA v rámci projektu KomPrax 

pripravili pre svidníckych škôlkarov zábavné predpoludnie plné hier a súťaží. Po krátkom, ale zato 

srdečnom privítaní všetkých premenili na indiánov aby mohli absolvovať indiánsky viacboj.  

Malí indiáni museli preukázať odvahu múdrosť a zručnosť, pamäť a tvorivé myslenie. Všetky deti 

pripravené úlohy zvládli a zábavné predpoludnie ubehlo pri hrách rýchlo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO ROKA  2015/2016 
 

     Prelomovým krokom v živote človeka je začiatok školskej 

dochádzky. Tej predchádza zápis do 1. ročníka. Na Spojenej škole sa 

uskutočnil od 15. januára a bol veľkou udalosťou nielen pre rodičov 

a budúcich  prváčikov, ale aj pre  učiteľov SŠ.  

     Učitelia 1. stupňa s radosťou očakávali budúcich školákov, ktorí 

boli smelí a zvedaví, prejavili svoju šikovnosť a zručnosť. Do prvého 

ročníka zapísali 35 detí. Tak teda, dovidenia v septembri!  

 
ŠKOLSKÉ A OBVODNÉ KOLO RECITAČNEJ SÚŤAŽE ŠALIANSKY MAŤKO 

 

Školské kolo súťaže sa na Spojenej škole konalo 15. januára 2015 a účasť 

v obvodnom kole si vybojovali: Ema Miňová, 3.AZ – 1. Kategória, Petra 

Pásztorová, 4.AZ – 2. kategória 

Jakub Kaliňak, 6.A – 3. kategória 

Obvodná súťaž sa konala 28.1 2015 v budove Základnej školy Giraltovce  

a Emma Miňová sa stala víťazkou obvodného kola súťaže. Bude školu 

reprezentovať na krajskom kole. 

 

Z HISTÓRIE SVIDNÍCKEHO REGIÓNU 
 

Dňa 20.1.2015 si žiaci našej školy spolu s ostatnými základnými školami  zmerali vedomostné 

sily v kvíze Z HISTÓRIE SVIDNÍCKEHO REGIÓNU.   

Organizátorom   kvízu bolo Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Spojenú školu 

reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení Miriam Jackaninová,  Laura Džalajová a Imrich Kaplan. 

Preukázali veľmi dobré vedomosti a obsadilo tretie miesto. 

 

 



PRAVDA O DROGÁCH 
 

     Drogy sa stali realitou dnešnej našej spoločnosti. Sme svedkami stále sa zvyšujúcej spotreby drog, ktorých 

zneužívanie sa rozširuje najmä medzi mládežou.  Aj preto sa na Spojenej 

škole vo Svidníku prostredníctvom preventívneho programu uskutočnili 

prednášky pod názvom Pravda o drogách. Prednášky boli zamerané na 

protidrogovú prevenciu. Mgr. Peter Remper z občianskeho združenia 

Slovensko bez drog vhodnou a zaujímavou formou školákom vysvetlil, že 

závislosť môže prísť zo dňa na deň a cesta späť býva veľmi zložitá. Potom 

nasledujú problémy v škole, neospravedlnené hodiny, neskoré príchody, 

zhoršenie výkonu, zanedbávanie svojich povinností, zdravotné a psychické 

problémy, trápenie rodičov... Taktiež upozornil na to, že si majú dávať pozor 

na ľudí, s ktorými sa stretávajú a či sú to skutoční priatelia. Nechýbala ani 

anonymná anketa k danej problematike a sľub protidrogového šerifa. Tí, 

ktorí sa chceli dozvedieť ešte viac zaujímavostí s touto problematikou, 

odniesli si domov informačnú brožúrku.  

     Aj keď je čas dospievania ťažkým obdobím ako pre mladého človeka tak 

pre rodičov, je mnoho spôsobov ako tomuto nebezpečenstvu možno predísť.   

     Žiaci  literárneho krúžku sa taktiež zapojili do súťaže Nebuď otrok 

drog, ktorú organizoval školský servis TASR. Súťaže sa zúčastnili: M. Jackaninová, S. Cimbalová, L. 

Kuriplachová, N. Frandoferová, K. Suchanič, I. Kaplan, K. Sokolová.  

     Aj prostredníctvom tejto súťaže žiaci chceli poukázať predovšetkým na to, že každý problém má riešenie, 

ale drogy ním určite nie sú. 

 

Život, nie droga 

 

Keď máš stres, 

siahneš po cigarete, 

zmierni tvoje napätie, 

ale zdraviu nepomôže.  

Namiesto vody vodku. 

Fíha! to je ale paráda. 

Akýsi strašiak stojí 

pred zrkadlom hneď zrána.  

Drogu stačí raz vyskúšať 

a už lietaš v tom. 

Keď chceš s tým prestať, 

lepšie bolo radšej nezačať. 

Bohatý, chudobný, 

starý alebo mladý, 

každý, čo po nej siahol, 

hlboko do jamy spadol.  

Pozbierať musia svoje sily 

aj prijať pomoc iných,  

ak sa chcú dožiť 

budúcich kvetov jari. 

                                Natália Frandoferová 

 

Droga ničí život 

 

Cigaretka - mnohých kamarát, 

nie je dobre vo vrecku ju mať. 

Škodí zdraviu, pľúca ničí, 

mladému človeku život časom zničí. 

Tabak, nikotín, plameň, 

na svoje zdravie si radšej spomeň. 

Zdravie i eurá ušetríš 

a život si nezničíš. 

 

                            Kristián Suchanič 

 



Neber drogy, ber život 

 

      Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, koľko mladých ľudí zbytočne umiera pre svoju vlastnú 

hlúposť? Je to preto, že každý, kto vezme drogu, aj keď pozná jej následky, si totiž myslí, že sa práve 

jemu nič nestane. Možno siahne po nej aj preto, lebo mu všetci hovoria, že by to nemal robiť.  

Asi aj toto je jeden z prípadov, kedy platí príslovie: ,,Zakázané ovocie najviac chutí“. Možnože 

si mladí jedného dňa konečne uvedomia, že chvíľka extázy a dobrého pocitu trvá len krátko, ale ak si 

teraz zničia svoj krásny život, ktorý majú pred sebou, už ho nikdy nezískajú späť. Nemá zmysel sa 

takto zvnútra zabíjať. Nestojí to za to. Neberme drogy. Namiesto toho sa dá ,,brať“ toľko iných vecí. 

Môžeme ,,brať“ knihy, hudbu, tanec, spev a všetko, čo nám svet ponúka, aby sme sa mohli realizovať 

a tešiť sa zo života a všetkých tých maličkostí, ktoré nám prináša každý deň. Neoplatí sa ničiť život  

sebe samému. 

     Napríklad ja to beriem asi takto: Načo by som mala brať drogy, ak ma po čase môžu zabiť, 

alebo mi inak ublížiť. Mám celý život pred sebou. A ako každý mladý žiak alebo študent aj ja 

chcem raz vyštudovať, skončiť vysokú školu, ísť pracovať, užívať si život a splniť si tak svoje 

životné sny. Túžba po poznaní nie je zlá vlastnosť. Ak je jej ale príliš veľa a chceme spoznať aj 

životu nebezpečné veci, ktoré nemusíme v živote okúsiť, nerobme to. Načo si ničiť budúcnosť? Až 

vás niekedy niekto bude núkať drogami, majte na pamäti, že sa predvediete pred kamarátmi alebo 

možno na pár minút bude super pocit, ale čo potom? Občas je lepšie potlačiť svoje túžby. Skúste 

niekedy zobrať dva papiere a napísať všetky dôvody prečo brať alebo naopak nebrať drogy. Ak ste to 

vyskúšali, tak ste určite zistili, že nestojí obetovať celú svoju budúcnosť a staviť na jednu zradnú 

striekačku, cigaretu, pohárik..... Poniektorí ľudia ani netušia, o čo všetko prišli po tom, čo do seba 

vpustili takúto špinu. Možnosti v ich životoch boli nekonečné, ale oni si zvolili práve tú 

najhoršiu možnú cestu. Ešte sa nikomu v dejinách ľudstva neoplatilo brať akúkoľvek omamnú 

látku. Je to len v našom záujme, aby sme sa stránili takýchto diabolských cukroviniek, ktoré nám na  

tých pár okamihov osladia život.  

     Všetko, čo som týmto článkom chcela povedať je, že si nemáte prečo ničiť život, keď si môžete 

vybrať čokoľvek iné. Myslím si, že každý z nás je dosť inteligentný na to, aby pochopil, že drogy sú 

všetko zlé v jednej pilulke s lákavým obalom. 

Miriam Jackaninová 

 

Droga – ničiteľka 

 

Fajčíš denne na ulici  

a pritom si pľúca ničíš? 

Joj, tie veľké bolesti 

od každodenných nerestí! 

Čo ťa najviac presvedčí? 

Ešte vždy máš trochu času, 

nevenuj ho droge. 

Iste poznáš zdravé športy. 

Tak si vyber, to ťa presvedčí. 

                         

                        Soňa Cimbalová 

 

Droga 
 

Nebuď závislý na drogách, 

môže ťa to zabiť. 

Ak máš rozum, prestaň s tým! 

Robíš chybu, odvráť sa od toho, 

lebo tvoj život dopadne zle. 

Tvoj život sa obráti hore nohami  

a budeš niekým iným. 

Pridáš sa do partie závislých 

a budú ťa ovládať iba drogy. 

Preto od drogy ruky preč 

a nedaj sa nikým na ne nahovoriť.  

Možnosť začať odznova máš vždy! 

                                    Lívia Kuriplachová 

 



ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2015 na Slovensku za rok Ľudovíta Štúra. 

Gestorom príprav osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bolo určené Ministerstvo 

kultúry SR. Na jeho počesť sa budú konať rôzne aktivity, stretnutia, výstavy, besedy...            

      Rok Ľudovíta Štúra je teda dobrou príležitosťou si tohto významného slovenského dejateľa 

pripomenúť aj v škole. Deviataci si ho v tomto polroku pripomenuli už dvakrát. Prvýkrát im na to 

poslúžila báseň Andreja Sládkoviča Nehaňte ľud môj, ktorou sa preniesli do štyridsiatych rokov 

19. storočia. Uskutočnili zasadnutie súdu, kde sa rozdelili do dvoch skupín. Na jednej strane stáli 

neprajníci slovenského národa, na druhej strane zasa obhajcovia práv a záujmov Slovákov a 

slovenského jazyka s heslami, ktoré boli na vtedajšiu dobu veľmi aktuálne. Nechýbal Ľudovít Štúr, jeho 

obhajoba slovenského národa a slovenského jazyka i to, aby sa  slovenský jazyk mohli deti  učiť 

v školách.  Žiaci tak vytvorili skutočnú situáciu, kde využili nielen školské vedomosti o týchto 

udalostiach, ale aj vlastnú prípravu najmä z internetu.  

     Druhýkrát sa zamerali na knihu na knihu Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej, z ktorej sa  dozvedeli 

o Ľudovítovi Štúrovi a jeho spriaznenej duši Adele Ostrolúckej, o ich priateľstve, náklonnosti, 

láske,   o revolučných rokoch 1848-49, o zrušení poddanstva a o činnosti Ľudovíta Štúra od roku 

1846 až do jeho smrti v roku 1856. 

  

  
 

 
 
 
 

Ľudovít Štúr bo kodifikátorom spisovnej slovenčiny, 

                                                    jazykovedcom, 

                                                    spisovateľom,  

                                                    učiteľom, 

                                                    novinárom, 

                                                    poslancom uhorského snemu. 

 

 

Roku 1843 uzákonil spolu s Hurbanom a Hodžom slovenský spisovný jazyk na základe 

stredoslovenského nárečia. Štúr chcel pomocou jazyka zjednotiť Slovákov. 

Vydával Slovenskie národnie noviny s prílohou Orol tatranský. 

 

 

Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch 

svojich je hromádka koží otrockých. 

Ľudovít Štúr 

 



Európa v škole 

 

   Motto 62. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2014 – 2015  

EURÓPA POMÁHA - POMÁHA EURÓPA? 
  
  

           Veková kategória 1  
                 (6 - 9 rokov)  
         Kto tu volá o pomoc ? 

 
   Veková kategória 3  
        (13 - 15 rokov)  
Voda znamená život! 

Vyhodnotenie školského kola 10.2.2015 

 
 
 

 2015  
 
Európsky  
rok  
rozvoja 

 

 

 

 

 
Voda je život 

 

Voda je život 

a život je ako pilot, 

Začína  v hlbinách  

a pokračuje v našich snoch. 

Bez vody nemôžeš žiť, 

vodu treba stále piť. 

Bez nej by sme tu neboli, 

a nie každý si ju dovalí. 

Vo vode sa niečo narodí.  

Keď to každý pochopí, 

tak žijeme bez starostí. 

Budeme pomáhať tým,   

ktorí sa aj v dnešnej dobe 

trápia ešte bez vody. 

                                        Jaroslav Grundza 

 

 
   Veková kategória 2  
      (10 – 12 rokov)  
Vzdelanie je tu pre všetkých 

                 Špeciálna téma  
70 rokov mieru v Európe. Už žiadna vojna? 

Michaela Surdeníková- Vzdelanie pre všetkých 

Agáta Suváková – 

Voda znamená život 



70 rokov od oslobodenia Osvienčimu 
     

   27. januára si ľudia pripomínajú 70. výročie oslobodenia koncentračného a vyhladzovacieho 

tábora Auschwitz v Osvienčime sovietskou armádou. Na tomto mieste nacisti počas druhej svetovej 

vojny zavraždili asi 1,1 milióna ľudí, väčšinou Židov, no aj Rómovia, Rusi, Poliaci a homosexuáli z 

celej nacistami okupovanej Európy. Mnohí z nich zomierali už vo vagónoch 

počas cesty do tábore, kde vládli neľudské podmienky. Niektorí z väzňov 

však žijú dodnes a spomienky ich ťažia aj po takej veľkej dobe. 

     V januári 1945, keď sa Sovieti blížili k Auschwitzu, dostali jednotky SS 

rozkaz zabiť čo najviac väzňov a zvyšok pešo dopraviť do najbližšieho 

koncentračného tábora. Rozkaz našťastie nesplnili do bodky a keď Červená 

armáda prišla do Auschwitzu, našla tu ešte asi 200-tisíc väzňov. Dnes ich už žije asi len 300. 
 

Už žiadna vojna? 
 

     V dnešnom svete na nás na každom rohu číha mnoho nástrah a človek už skutočne nevie, čo ho 

ešte môže zaskočiť. Ako sa vraví, démoni nikdy nespia a číhajú všade. No najväčším démonom 

skazy je vojna. 

     Môže vypuknúť kedykoľvek, ani sa človek nenazdá. Ľudia si musia byť vedomí toho, že to nie je 

len výmysel, ale reálny problém ohrozujúci súčasnosť. Mnoho situácií, ktoré sa dejú v dnešnom 

svete,  naznačuje, že raz môže dôjsť až k tomuto neslávnemu koncu. Či už vojna u našich 

východných susedov, nezmyselné teroristické útoky, ktorých výsledkom je iba smrť nevinných ľudí 

a nespočetné straty či už materiálne, alebo v srdciach rodín zosnulých osôb. Mnoho ľudí možno 

zabúda na minulosť a to je veľká chyba !! Pretože práve dejiny sú učiteľkou života.  

     Vráťme sa 70 rokov nazad. Čo sa vtedy odohrávalo? Každý dobre vie, že tou zákernou 

a brutálnou udalosťou bola 2. svetová vojna. Státisíce mužov opúšťalo svoje rodiny, hrdo bojovali. 

Nespočetné množstvo ľudí stroskotalo v koncentračných táboroch, kde im smrť začínala byť milšia 

ako život. A v neposlednom rade to bol hrozný strach zasiaty v srdciach ľudí, kvôli ktorému sa báli 

prebudiť do ďalšieho dňa, pretože skutočne nevedeli, čo sa môže udiať. Mohol ich zasiahnuť 

obrovský hladomor, poprípade vojsko mohlo napadnúť skromné obydlia ľudí a behom pár sekúnd 

zničiť ich miesto lásky a pohody, ich domovy. V najhoršom prípade mohli prísť o tú najcennejšiu 

vec, ktorú im dal pán Boh, a to je holý život. Čo týmto udalostiam vlastne predchádzalo ? Nič iné ako 

ľudská pýcha, egoizmus, závisť, ľudská nenásytnosť a fanatizmus zopár psychicky narušených ľudí, 

ktorým ani biblia nie je svätá. Vraví sa, že v každej hre a v každej vojne sú víťazi a porazení. No ja si 

to nemyslím. Vo vojne sú všetci iba porazení. Pretože aj „víťazi“ hoci možno získajú nejaký ten kus 

zeme, poprípade povojnovú korisť, no prídu o ľudské životy a spôsobia na ľudskej duši ujmy, ktoré 

nevyliečia ani peniaze, ani nič iné. Radovať sa z víťazstva budú možno len tí, ktorí tieto zverstvá 

spôsobili a pre nich to bola iba hra na šachovnici. Nevinní civilisti boli pre nich iba akési figúrky, 

pešiaci, ktorí im zabezpečili víťazstvo. No to víťazstvo nič neznamená, pretože oni už dávno prehrali. 

Stratili svojho ľudského ducha a morálku. Ľudia si musia skrátka uvedomiť, že to zlo spred 70 rokov 

a spred 97 rokov v podobe 1. svetovej vojny by sa nikdy nemalo zopakovať, pretože neprinieslo nič 

dobré a splodilo iba neskutočnú skazu. Preto niekedy nemôžem pochopiť, ako ľudia dokážu byť stále 

takí „múdri“ a pokúšať sa vytvoriť vec, ktorá im nepriniesla žiaden osoh a stále sú ako bábky 

v divadelnej hre ovládaní ľuďmi, pre ktorých je vojna len akosi hrou k väčším ziskom. Myslím si, že 

práve kvôli tým myšlienkam, ktoré som uviedol, by si mali ľudia vstúpiť do hĺbky duše a zaraziť 

vojnu v jej „koreňoch“. Lebo ak vypukne, je ako víchor, ktorý ničí a berie všetko so sebou. Ten 

víchor už potom ľahko nezastavíš. Práve kvôli tomu musia mať ľudia štipku odvahy a postaviť sa 

démonom, ktorí ich pokúšajú, a zabrániť nezmyselným konfliktom. Veď na každý problém existuje 

milión riešení, kompromisov. Predsa každý jeden chce mať pocit istoty a bezpečia, ktoré mu dokážu 

zaručiť iba nežné krídla mieru, lásky, porozumenia, tolerancie. Preto verím, že ľudia čím skôr 

prekazia odohrávajúce sa vojny a všetky celosvetové problémy, pretože vojna im nič iné okrem 

pohromy neprinesie. 

Imrich Kaplan 



         Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 
 

        Aj tohto školského roka sa žiaci našej Základnej školy  zúčastnia celoštátnej súťaže 

s  medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Bude to už 

23. ročník  a zo školského kola postúpili práce týchto žiakov: Tomáša Soľanku, Slávky 

Krempaskej, Miriam Jackaninovej, Imricha Kaplana a kolektívna práca literárneho krúžku. 
 

23. ročník súťaže sa bude niesť v znamení 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré si 

budeme pripomínať počas celého Roka Ľudovíta Štúra 2015 vyhláseného vládou Slovenskej 

republiky.  
   

Modlitba za slovenčinu a Slovensko 
 

Milý náš všemocný Bože,  

ochraňuj našu materinskú reč, 

ktorá je prameň vyvierajúci z našich pier 

a v boji proti nespravodlivosti náš meč.  

Nech každý v jej krásu a ľubozvučnosť verí! 

Aby si ju každý jeden človek vážil, 

zaujímavú cestu životom s ňou zažil. 

Odmala je to náš oporný bod,  
dedí sa z rodu na rod. 

Je to naša pýcha, 

ktorej krása ani časom nevysýcha.  

Ľubozvučná je sťa sladký med, 

zamiluje si ju aj každý vševed 

Daj, aby národ mal sľubnú budúcnosť, 

každý v ňom cítil spolupatričnosť.  

Nech lakomci nezničia tento národ veľkolepý, 

aby ľudia v ňom neboli slepí. 

Nech naďalej v ňom prevládajú misky spravodlivosti, 

ľudia nech majú v srdci pocit horlivosti.  
 

                                                                         Imrich Kaplan 

 

Slovensko 

 

Slovensko je ako prameň, 

prameň, čo vždy žije. 

Slovensko je ako plameň, 

plameň, čo vždy hreje. 

Slovensko je ako dar, 

čo len Slovák ho môže mať. 

Slovensko je Boží dar 

a jeho život zažívam. 

Slovensko je úsmev, 

úsmev, ktorým začínam ráno. 

Každý z nás ho má, 

malý i veľký nezbeda.  
 

                                                                     Slávka Krempaská 

 

DOMOV 



 

  

Láska 
 

Čas sa naklonil na opačnú stranu, 

moje polámané krídla bolia čoraz viac. 

Som ako vták v izbe 

uväznený v čase. 

Aj keď vrásky zakrývam, 

nedarí sa. 

Topím sa v slzách smútku. 

Zistil som, 

že láska je len hra, 

v ktorej som prehral. 

 

                                             Tomáš Soľanka 

 

                             Hra na lásku 
 

Láska je hra, kde nič iné nehrá rolu 

Mokrý dážď sa so mnou ticho rozpráva 

Radosť odišla a viac už nebudeme spolu 

Topenie sa v slzách však zmysel nedáva 

 

Plášť noci zakrýva vrásky môjho smiechu 

Rátam dni, keď som celé noci nespala 

Hladkám slová ktoré prúdom z môjho srdca tečú 

Na polámaných krídlach som núdzovo pristála 

 

Som uväznená v čase, medzi nebom a zemou 

Ako duša čo na svojej púti zastala 

Naháňam lásku pod nebeskou klenbou 

Horký vánok mi šepká aby som zaspala. 

 

Oči sú plné žeravých sĺz 

Čas sa nakloní a zahojí mi rany 

Už aj plamienok sviečky ticho zaspáva 

Už nie sme jeden. Sme dvaja. Ale sami. 

 

Miriam Jackaninová 

Balón lásky  
 

Nesie dvoch ľudí, 

nepoznajú sa. 

Odlišní, 

muž a žena. 

Je napustený  láskou, 

ktorá je silná, 

žiarivá, zázračná... 

  

Šťastie 
 

Letím za šťastím 

Pieseň vetra 

upokojuje 

moje  šťastné srdce 

Jemná pavučina 

sa dotýka mojich líc 

a pavúčia sieť 

sa mení na  hojdačku 

Krehký deň je  jemný 

ako objatie kamaráta. 
 

                                            Lívia Kuriplachová 

Babie leto  

 

Lúče slnka, pieseň vetra 

počuť  zďaleka, 

ich pohladenie 

vyčarí úsmev na tvári. 

 

V jemnej pavučinke 

kvapky rosy tečú  

a pavúčik na vlase 

  za svojím šťastím letí. 

 

Jemne objatie vetríka 

hladí  deti na líčka  

ako lístok, ktorý 

sa plaví vo vetre. 

 

Všade  ticho, všade tma, 

rosa z ničoho, veru tak. 

Trávička málo zelená a vodička studená. 

Len pád gaštanov počuť zďaleka.  
 

                                         Natália Frandoferová 

Spojiť ich 

je veľmi ťažké, 

ale ona to dokáže. 

Mnohých spojila 

dohromady 

a žili šťastne  

až do smrti. 

  Kristína Drotárová 

 



 

Vedeli ste, 
 

...že  keď vydry spia, držia sa za ruky, aby od seba neodplávali 

...že vo Švédsku existuje súťaž v skákaní zajacov, známa ako “Kaninhoppning”  

...že čerstvo narodená panda neváži viac ako šálka čaju   

 ...že zabitie pandy v Číne znamená trest smrti   

...že snežný leopard používa svoj huňatý chvost ako deku   

...že keď oholíte morské prasiatko, vyzerá ako malé hrošíča   

...že chvost pandy červenej môže narásť až do dĺžky 50 centimetrov   

...že veveričky každoročne zabudnú, kde si ukryli stovky orieškov, a tak z nich môžu vyrásť 

nové stromy   

...že veveričky si adoptujú cudzie mláďatá, ak ich rodičia umrú   

...že včely medzi sebou komunikujú tancom   

...že morské koníky tvoria páry na celý život   

...že kuriatka medzi sebou komunikujú už z vajíčka   

...že korytnačky dokážu dýchať zadkom   

...že makaky v Japonsku dokážu používať automaty, vhodiť mincu a vybrať si dobrotu   

...že mladé šimpanzy sa hrajú s kameňmi a palicami, tak ako ľudia s bábikami   

...že vydry majú v srsti tajné vrecko, kam si ukrývajú svoj obľúbený kameň   

...že kozy majú akcent, podobne ako ľudia  

                                                                                                          Internet 

  
 

Usmej sa na život   
Kľúčom k pozitívnym zmenám je byť spokojný sám so sebou a prijímať seba takého, 

akým sme. :)  

 Louise L. Hay 

Urobte to, čo zo srdca považujte za správne - pretože vás aj tak vždy budú kritizovať. 

Odsúdia vás, keď to urobíte, a keď to neurobíte, odsúdia vás tiež.                                   

 Elenor Roosevelt 

Myslieť na zdravie, keď vaše zmysly vnímajú choroby, alebo myslieť na bohatstvo 

uprostred zdania chudoby, si vyžaduje silu, no ktokoľvek, kto túto silu získa, stane sa 

majstrom mysle. 

D. Wattles 

Najdôležitejšia vec ohľadom cieľov je mať svoj vlastný.  

                                              Geoffry F. Abert 

Je stratený každý deň nášho života, keď sme sa nezasmiali. 

                                            Sebestian Roch 
  

Zaujímavosti 



 

Ihnátove Hanušovce 2014 

3. miesto Imrich Kaplan, 9.AZ 

ČU -Tomáš Soľanka, 9.AZ 

Obvodné kolo v bedmintone žiakov – turnaj družstiev 

Žiaci: Alex Ferenc, 7.AZ, Filip Kocur, 8.AZ - 2. miesto 

Žiačky: Slávka Krempaská,8.AZ, Viktória Cinová, 9.AZ  - 1. miesto 

Krajské kolo - 4. miesto   

Gerbócova literárna Snina - medzinárodná autorská literárna súťaž 

 1. kategória – poézia - Čestné uznanie Michaela Surdeníková, 5.AZ   

2. kategória – poézia - Čestné uznanie Tomáš Soľanka, 9.AZ 

 

Inšpirácia spod Sitna – 20. ročník literárnej súťaže 
3. miesto Miriam Jackaninová, 8.AZ 

Cena poroty: Imrich Kaplan, 9.AZ 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo 

 1. miesto Imrich Kaplan, 9.AZ – postup na krajské kolo 

 

Literárne Jasenie - III. ročník celoslovenskej literárnej súťaže detských autorov 

 

 II. kategória – poézia - 1. miesto Soňa Cimbalová, 6.AZ 

                                     3. miesto Lívia Kuriplachová, 6.AZ  

III. kategória - poézia - 1. miesto Miriam Jackaninová, 8.AZ 

                                     2. miesto: Slávka Krempaská, 8.AZ 

                                     4. miesto: Kristína Drotárová, 7.AZ 

IV. kategória – poézia -  4. miesto Imrich Kaplan, 9.AZ,  Tomáš Soľanka, 9.AZ 

 

Olympiáda z anglického jazyka – obvodné kolo 

4. miesto: Alex Lukačišin, 7.AZ 

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Všetkovedko 

 

Úspešní žiaci, ktorí získali diplom a cenu:   

Kategória Všetkovedko 2 - 14. miesto: Natália Hajduková 

                                           16. miesto: Kristina Pilipová 

                                           29. miesto: Soňa Pásztorová 

kategória Všetkovedko 4 - 8. miesto: Diana Feckaninová, Filip Vygoda 

                                         21. miesto: Barbora Siroková 

 

  BlahoŽeláme 
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Časopis  Centráčik  pripravili a vydali žiaci Literárneho krúžku Centráčik, 
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