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Centráčik 
Občasník žiakov Spojenej školy, zložka 

Základná škola 

Január/Február 2019 

“Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a 

najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”   

Charles William Eliot 
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Milovníčka kníh 

Ako som tak medzi knihami raz kávu pila, 

pri pohľade na nich, som len tak snila: 

Ach, bol by to len krásny čas, 

vracať sa na toto miesto zas a zas. 

V tom zrodila sa v hlave myšlienka, 

snáď by sa im zišla osôbka hoc i vzrastom malinká. 

Povedala som si: „nebudem sa ja len prizerať, 

pozriem sa rovno, či tu nemajú inzerát.“ 

Oči mi zasvietili, srdce zaplesalo, 

a hneď trikrát „ÁNO!“ odpovedalo. 

Veď moja najväčšia pre Vás skúsenosť, 

je do kníh bezhlavá, no stála zaľúbenosť.   

Aj tých brigád, som ja mala dosť, 

a k práci nesprávam sa ako hosť. 

S radosťou Vám ich všetky opíšem, 

no hádam i niekoľko strán nimi zapíšem. 

Preto, ak ráčite mať na mňa otázky, 

Nemám veru žiadne prekážky, 

ponuku na stretnutie zaiste neodmietnem, 

a odpovede pravdivo a čestne poskytnem. 

Cítiť vôňu kávy, vôňu kníh. 

Hmm, byť tak jednou z nich.... (L.O.) 
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 Zima je ešte stále plná sily  a žiaci našej školy si ju tento rok môžu do sýta vychutnať. Plno snehu a 

poriadny  mráz dáva príležitosť na rôzne zimné radovánky.  

 

 Mladší žiaci našej školy sa vyšantili na kopci, kde sa poriadne vysánkovali a vy guľovali. Bláznenie 

sa piatakov na klzisku,  na ktorom si zdokonaľovali korčuľovanie a učili sa nové techniky, alebo týždenné  

lyžovanie sa v Skipark Vyšné Ružbachoch, ktoré bolo venované našim starším žiakom.  Žiaci si oddýchli, 

vyvetrali si hlavy a prišli na iné myšlienky. Či už to bol len jeden deň alebo celý týždeň, každý z nich  si 

odniesol určite plno krásnych  a nezabudnuteľných spomienok. 

 

 

 

Zima 

 

Prišla zima, prišiel mráz 

sneh je všade vôkol nás. 

 

Sánkovačka—tá tu bude, 

snehuliak sa stavať bude. 

 

Rukavice, čiapky, šál 

ideme na snežný bál. 

 

Mráz nám sfarbí naše líca, 

prišla nám tu fujavica. 

 

Sneží k padá, svetrík hreje, 

zima sa tu na nás smeje. 

 

Danka Halušková, 7.AZ 

 

Zimné radovánky 
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Spomíname na predvianočný čas... 

 

NIKOLAJSKYJ FLORBALOVÝ TURNAJ 

 

 Zázračný čas pred Vianocami sa niesol aj v športovom duchu. Naši 

telocvikári sa nenechali zahanbiť a pre žiakov zorganizovali športové 

podujatie. Celá táto krásna myšlienka sa niesla v duchu „Vezmi loptu, nie 

drogy“ 

 

 V piatok 14.12.2018 sa uskutočnil florbalový turnaj žiakov druhého 

stupňa našej základnej školy. Hralo sa v kategórií mladší a starších žiakov 

a žiačok. Celý turnaj sa niesol vo sviatočnej atmosfére. Každý florbalista 

a florbalistka podali krásne výkony a tak strávili spolu príjemné predvianočné 

športové dopoludnie.             

(Mgr. R. Franko) 
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VIANOČNÁ BRATISLAVA  
Vianoc nikdy nie je dosť... 

 Boli sme jedna partia! Spojená! 7. decembra sme sa my deviataci, a spolu s nami aj ôsmaci a prváci 

z Hotelovej akadémie zúčastnili výletu do vianočnej Bratislavy.  

 Prvou zastávkou hlavného mesta bol Bratislavský hrad, kde 

bola výstava klenotov z 

Petrohradu. Okrem toho 

sme mali možnosť vidieť aj 

výstavu obrazov  M. Benku 

– slovenského výtvarníka 

zobrazujúceho slovenskí 

pracujúci národ. Z nádvoria 

hradu sme mali nádherný 

výhľad na celú Bratislavu. 

Bola ako na dlani. Odtiaľ 

sme sa presunuli do historického centra, kde práve prebiehali 

vianočné trhy.  Tam nás ovládla vianočná nálada s vianočným 

punčom a koledami. Tá omamná vôňa nás úplne očarila. 

Bratislava nie je Praha, ale aj tá ma svoje krásne miesta a po 

tomto výlete môžeme povedať, že si právom nesie titul hlavného 

mesta Slovenska. 

Lívia Špiková, 9. AZ 

 

 

 

MIKULÁŠ 
Čas, ktorý sme strávili pre vianočnými prázdninami bol taký 

čarovný a plný očakávaní, že sme sa rozhodli trošku si nám zaspomínať... 

 Naši skvelí deviataci si veľmi dobre uvedomujú, že čas strávený na našej škole sa im kráti a tak 

chcú stihnúť to, čo sa stihnúť ešte dá. Spojili sily a všetkým naokolo ukázali, že sú najstarší na základnej 

škole a k svojim povinnostiam pristúpili naozaj zodpovedne. Hlavne čo sa týka mimo vyučovacích 

aktivít :) 

6.12.2018 bol deň, ktorý sme si užili na 100%.  Už sme neboli tí, ktorí boli pomaľovaní či obdarení 

sladkosťou. Už sme boli tí, ktorí to celé vytvárali. A veru, nebolo to ľahké. Zrazu toľko otázok 

v hlave.  Odkiaľ vezmeme toľko krídiel, bieleho oblečenia či naopak, čertom rohy na hlavu, čierne 

oblečenie, básničky, farby na tvár. Všetko sme zvládli. Ako trieda sme sa rozdelili na 8 čertov a 9 

anjelov.  Zvolili sme si 

Mikuláša a aj jeho 

pomocníčku, pani 

Mikulášovu. Nakúpili sme 

plno cukríkov, aby sme 

odmenili všetky dobré 

deti,  ale aj farby na tvár, aby 

sme odmenili aj tie neposedné. 

Náš program bol obohatený 

akordeónom. Veríme, že to 

spríjemňovalo atmosféru, 

ktorú sme sa snažili vytvárať 

aj našim spevom. Možno 

nebol dokonalý, ale bol 

z radosti a zo srdca.  Klaudia 
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VIANOČNÁ ČAJOVŇA V SPOJENEJ ŠKOLE  

 Krásnym vyvrcholením na najkrajšie sviatky v roku sme zavŕšili 

Vianočnou akadémiou. 

 

 Už mnoho rokov sa príprava na Vianoce v našej škole 
nezaobíde bez tradičnej vianočnej akadémie. Tento rok sa niesol 
v znamení Vianočnej čajovne. Na tohtoročnú Vianočnú čajovňu 
nikto len tak ľahko nezabudne. Podarilo sa nám vytvoriť 
neopakovateľnú vianočnú atmosféru. 

 

 Úprimný úsmev a iskra v oku každého dieťaťa vháňala slzy 
do očí rodičom a blízkym. S hrejivým pocitom pri srdci odchádzali 
z našej školy všetci tí, ktorí si 13. decembra prišli pozrieť vianočný 
program žiakov do priestorov našej školy. 

 

 Každý žiak mal v programe svoje miesto, či už to bol spev, 
tanec, recitácia alebo hra na hudobnom nástroji. Zahanbiť sa 
nedali ani deti zo školského klubu, ktoré od septembra poctivo 
spolu s vychovávateľkami, učiteľmi a rodičmi vyrábali čarovné 
ozdoby a vianočné dekorácie. 
 
 Po skončení programu sme si spoločne v našej čajovni vypili 

vianočný punč a vymenili si dojmy z nezabudnuteľného programu 

a naďalej sme si vychutnávali tú neopakovateľnú vianočnú atmosféru.  

 

Vianoce sa mohli začať... 

 

Mgr. L. Olejárová a Mgr. E. Saloňová 
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ČITATEĽSKÝ KÚTIK  

 ...slávnostne otvorila pani riaditeľka a spolu so 

zástupkyňami ZŠ a SŠ prečítali úryvok zo zaujímavej 

knihy Naša mama je bosorka. Napínavý dej a pútavé čítanie 

podnietilo  túžbu žiakov dozvedieť sa, ako sa príbeh skončil.  

 

 Mládež a ďalší starší žiaci! Prispieť prečítanými, 

použitými, ale aj novými rozprávkovými knihami, 

encyklopédiami alebo časopismi môžete aj vy a tým ukážete 

mladším spolužiakom, že kniha je ten správny priateľ pri 

trávení voľných chvíľ.   

Mgr. Slávka Pilipová 
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Kvízy, súťaže, olympiády 

KVÍZ „Z HISTÓRIE NÁŠHO REGIÓNU“  
Naši skvelí reprezentanti: 
F. Vygoda 
M. Surdeníková 
L. Surdeníková 

ANDY WARHOL – AMERICKÝ RUSÍN  
Kvízu sa zúčastnili žiaci 7. ročníka: Kristína 
Potomová, Natália Dičková, Laura Surdeníková 
8, ročníka: Iveta Jurková, Diana Feckaninová, 
Sabína Oreničová, Filip Vygoda, Natália Oreničová 
a Michaela Skirková 
9. ročníka : Kristína Gočová, Laura Hibeľová, 
Michaela Surdeníková 

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY  

Kat. G - 5. roč: 

1. miesto: Miriam Miňová, 5. AZ 

2. miesto: Šimon Macko, 5. AZ 

Kat. F - 6. a 7. roč: 

1. miesto: Ľudmila Lukáčová, 6.AZ 

2. miesto: Kristína Potomová, 7. AZ 

3. miesto: Veronika Kosťová, 6. AZ 

Kat. E – 8. a 9. roč: 

1.   miesto: Filip Vygoda 8. AZ 

OLYMPIÁDA V RUSKOM 
JAZYKU—ŠKOLSKÉ KOLO 
1. miesto—B. Siroková 
2. miesto—M. 

Suchaničová 
3. miesto—T. Hajduk a V. 

Slivovičová 

ŠALIANSKY MAŤKO  - školské kolo 

1. kategória: 1. miesto: Klára Csonková, 3.AZ 

2. miesto: Jakub Pastyrčák, 3.AZ a Liana 
Rodáková, 2.BZ 

3. miesto: Dominika Hakunová, 2.BZ, Zoe 
Hutňanová, 2.BZ, Emma Tomová, 3.AZ 

2. kategória: 1. Katarína Vygodová, 5.A 

3. kategória: Laura Surdeníková, 7.A 
 
Okresné kolo 
2. miesto— 2. kat. –Katarína Vygodová 5.AZ,   
2. miesto– 2.kat.-Klára Csonková 3..AZ 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME ! 
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 Niekedy to tak nevyzerá, ale  „áno“, naši žiaci „makajú“ aj 

mimo vyučovania. A verte či nie, je to skutočná realita. 

 Traja veľmi šikovní žiaci—ôsmaci prijali v novembri 

minulého roka  výzvu a zapojili  sa do 5-mesačného boja.  

 V rámci hodín ruského jazyka sa usilovne venujú tvorbe 

medzinárodného projektu - Поэт (писатель) - национальный 

символ вашей страны, do ktorého je zapojených hneď 

niekoľko škôl z rôznych krajín sveta.—Bulharsko, Moldavsko, 

Litva, Arménsko, Česká republika, Azerbajdžán.  

 Všetci žiaci usilovne pracujú na zadaných úlohách (každý 

mesiac je to iné zadanie) a postupne materiál pridávajú ako kocky 

puzzle do jedného celku, výsledkom čoho bude krásny projekt. 

 F. Vygoda, B. Jackaninová a I. Jurková, držíme prsty a 

prajeme veľa tvorivých 

nápadov. 

Mgr. L. Olejárová 
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 V živote každého z nás, či už sme deti, alebo dospeláci, prichádzajú chvíle, keď sa niečo 

začína, ale aj končí. 

To si  dobre uvedomujú aj naši štvrtáci a deviataci. 

 

Štvrtáci sa aj touto cestou rozhodli prejaviť úctu svojej milej pani učiteľke Helenke. 

 

 Naša triedna učiteľka vie nás všetko naučiť. My, štvrtáci vieme od nej počítať, vieme 

abecedu. Naša učiteľka Helenka—najlepšia učiteľka na svete!!! 

 

 

A toto o nej povedali: 

 

Z. Irlbeková-láskavá 

N. Kosťová-milá 

B. Bilaninová-srdečná 

S. Jacurová-dobrá 

K. Feskaninová-najlepšia 

L. Kahancová-výborná 

K. Šurinová-dobrosrdečná 

M. Maššová-dobre učí 

E. Michalková-suprová 

P. Podhajecký-perfektná 

J. Perháč-super 

M. Šotik-najkrajšia 

Š. Šotik-férová 

T. Harvilko-pekná 

L. Olejárová-najlepšia na celom svete 

(4.AZ) 

 

 
Keď deviatakov kopne múza... 

 
 Mnohí sa pýtame, čo bude s našim životom keď skončíme základnú školu. Akú školu si 

vybrať, aby sme boli šťastný a úspešní. Pani učiteľky nám hovoria, že si máme dobre zvážiť, 

akou cestou sa vydáme. V našej triede sme si vybrali veľmi pestré povolania.  

 Niektoré dievčatá chcú byť učiteľky, chlapci lesníci. Budú pozorovať jelene a prírodu. 

Iní zase budú opravovať traktory. No dúfame, že sa dostaneme na školy, aké sme si vybrali, 

lebo ak nie, budeme pracovať na slniečku, hrabať lístie za minimálnu mzdu a pozerať sa do 

prázdnej chladničky. 

(Veronika Jurečková, 9. roč.) 

 

4.AZ a 9.AZ 
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RETRO DEŇ NA SPOJENEJ ŠKOLE 

 

 

 Posledný deň pred polročnými prázdninami sa na Spojenej škole vo Svidníku konal 
netradičný Retro deň v štýle 80. rokov minulého storočia. Hlavným cieľom celodennej akcie bolo 
priblížiť žiakom toto obdobie - významné udalosti, módu, hudobné hity, filmy,  predmety 
každodenného života...  J 
 ej súčasťou bol Retro kútik, ktorý nábytkom, domácimi spotrebičmi, pionierskou 
rovnošatou, knihami, hračkami a inými predmetmi reálne zobrazil život uplynulých rokov. 
V tomto duchu sa niesli aj všetky aktivity celého programu. Začínali dopoludňajším karnevalom 
žiakov 1.stupňa ZŠ. Retro deň pokračoval diskotékou, na ktorej starší žiaci a ich učitelia 
v kolektívnych maskách predstavili obdobie 80. rokov rozličnými choreografiami.  
 Veľkým zážitkom pre nebojácnych žiakov bolo aj nocovanie v škole.  
V triedach ešte dlho po polnoci znel šepot a smiech detí, ktoré si chceli užiť školu aj inak - bez 
povinností  a učenia. Aj vďaka týmto zážitkom spoznali zaujímavé roky a mohli získať viac 
vedomosti o období, v ktorom prežili mladosť ich rodičia či starí rodičia.  
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Odkazy 
 

https://www.google.com/search?

client=opera&biw=1240&bih=659&tbm=isch&sa=1&ei=FiVGXJP7Gcax0gW25KuoDg&q=záti

šie+s+knihou&oq=zátišie+s+knihou&gs_l=img.3...87730.93334..93613...0.0..0.131.1372.14j2.....

.1....1..gws-wiz-img.......35i39j0i67j0j0i5i30j0i24.p69N8mVR2dM#imgrc=S68qj_oU_YhnvM: 

 

https://www.google.com/search?

q=mikuláš&client=opera&hs=h2N&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOgLmi1P_

fAhVSbVAKHTciA3kQ_AUIDigB&biw=1240&bih=659#imgdii=cdUDWHLxGxEabM:&imgr

c=x0aF8VibENkL9M: 

 

https://www.google.com/search?

q=vianočný+punč&client=opera&hs=8X1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhip

aI4oHgAhUN6aQKHTJhBL8Q_AUIDigB&biw=1240&bih=659#imgdii=mo6ZBqcW64NOHM:

&imgrc=52TTnFSLlJr16M: 

 

https://www.google.com/search?

client=opera&hs=usg&biw=1240&bih=659&tbm=isch&sa=1&ei=BD9HXMfHL4XjkgWAkb_w

CA&q=vianoce&oq=vianoce&gs_l=img.3..0l10.652002.652296..652577...0.0..0.73.143.2......1....

1..gws-wiz-img.......0i67.Rx26pO6j-kA#imgrc=23c2kpH9xjy7JM: 

 

https://www.google.com/search?

client=opera&hs=8xs&biw=1240&bih=659&tbm=isch&sa=1&ei=Z_xeXMu-

KYaZkwW9rIvwCw&q=lampion+stastia&oq=lampi&gs_l=img.1.3.0l5j0i10j0l4.69437.71860..7

4294...0.0..4.86.785.10......2....1..gws-wiz-

img.....0..0i67j35i39.bqHeLx2XGnY#imgrc=2KiznlL6ORoB1M: 


