
      

 

 

 

 

 

 Č.1 

Školský časopis ZŠ Cernina  



 

Ahoj, žiaci,  

ale aj všetci ostatní, ktorí ste si 

otvorili náš školský časopis! 

Sme radi, že si môžete prezrieť prvé tohtoročné 

číslo nášho (Po)školáka. Prečo sme ho nazvali práve 

tak? Lebo vzniká po škole, teda mimo vyučovania, v čase 

nášho voľna. Ak si aj Vy nájdete čas na jeho prečítanie 

alebo aspoň prelistovanie v čase svojho voľna, myslíme, 

že naša námaha nebola zbytočná. Dúfame, že sa Vám 

bude páčiť a vo väčšej miere sa budete aj Vy podieľať na 

jeho vzniku . 

        Redakčná rada   



Odišiel bez rozlúčky 

 

 

Smutná správa v čase prázdnin zastihla zamestnancov aj 

žiakov našej školy. Informovala o nečakanej smrti  kolegu 

a učiteľa Mgr. Juraja Šaka. Odišiel človek, za ktorým smútia 

nielen blízki príbuzní, ale aj učitelia a jeho teraz už bývalí žiaci. 

Jeho smrť považujeme za obrovskú stratu. Jeho odchodom 

sme prišli o láskavého a obetavého človeka, ktorý ostane v 

našich srdciach. Poslednej rozlúčky s obľúbeným 

a dobrosrdečným pedagógom na svidníckom cintoríne sa 

zúčastnili zamestnanci a žiaci našej školy.  



 

 

18.9.2013 Beseda s pracovníkmi osvetového strediska na 

témy: Mladí ľudia a fajčenie, Svetový deň Alzheimerovej choroby, 

Prevencia drogových závislostí. 

26.9.2013 V rámci Svetového dňa cudzích jazykov 

sme si vypočuli rozhlasovú reláciu k danej téme a 

pozreli výstavku kníh ANJ a RUJ. 

V tomto týždni sme nechali pracovať  našu 

fantáziu a mali sme možnosť prejaviť aj svoju 

tvorivosť pri spracovaní témy Jesenná fantázia 

z plodov zeme. Aktívne sa tu prejavili celé 

kolektívy žiakov 3. r., 6. a 7. r. a individuálne práce 

R. Sabolovej, T. Alexovičovej.   

4.10. Okresnej súťaže v cezpoľnom behu 

sa zúčastnili žiaci a žiačky našej školy. Bohužiaľ, 

nikto z nich nestál na víťazných stupienkoch.  

9.10. Zaujímavým spestrením 

obyčajného školského dňa sa pre žiakov 1. 

stupňa stal Svetový deň pošty s jeho aktivitami 



- Prezentácia v PowerPointe, Exkurzia na miestnej pošte, písanie 

listov žiakmi či výroba poštovej známky. 

22.10. Deň jablka. V tento deň sme si nielen pochutili na 

peknom červenom jabĺčku, ale aj na jablkovom koláči. 

Pekné jablká sme vyrábali z papiera kreslením, maľovaním, 

strihaním. Spoločne sme absolvovali rôzne aktivity spojené s týmto 

dňom, dokonca sme si s jablkami zatancovali   

5.11. V okresnej súťaži v bedmintone zabodovali dievčatá 

Leňová A, Smoligová N a získali 2. miesto, chlapcom sa ušlo  

4. miesto. 

7.11. Školou znela hudba. Výchovným koncertom si žiaci 

pripomenuli  Deň duševného zdravia. 

12.11. Behom v prírodnom prostredí  v blízkosti školy sme 

podporili Svetový deň behu. 

19.11. Fanfáry zneli družstvu dievčat v zložení Smoligová N, 

Leňová A, Kupcová V, ktoré v okresnej súťaži Stolný tenis vystúpili na 

najvyšší stupienok, a tak získali možnosť reprezentovať našu školu 

na krajskej súťaži.  

 



 

5.12. Červené stužky - Kampaň boja proti AIDS. Žiaci školy sa 

prostredníctvom rozhlasovej relácie i násteniek oboznámili  

s problematikou tejto choroby aj s možnosťami jej predchádzania. 

6.12. Na sv. Mikuláša nepíše sa, neskúša sa - takto znel nápis 

na tabuli v mnohých triedach. V tento  pekný zimný deň  do našej 

školy tiež zavítal Mikuláš s plným košom sladkosti. 

Nechýbali ani anjeli a čerti, ktorí mali jedno 

prázdne vrece  pripravené pre neposlušné deti.   

12.12. Okresnej súťaže  vo vytváraní Betlehemov sa zúčastnili 

viacerí žiaci našej školy. Pekné umiestnenie získali Pipasová V, 

Kupcová V, Džubáková N skupinová práca - 2. miesto a Alexovičová 

T, Fridrichová T, Sasaráková N skupinová práca - 3.miesto.  Cenu 

poroty za individuálne práce získali T Alexovičová a Michaela 

Potičná.  

12. 12. V tento deň žiaci ukázali 

svoju šikovnosť a kreativitu pri vytváraní 

vianočných ikebán. Chodbu našej školy 

tak zdobili nádherné ikebany vytvorené 

v tomto predvianočnom čase.   



15.12. Jedny z najkrajších sviatkov roka sme si pripomenuli 

vianočným programom, kde nechýbali vinšovačky, koledy, básne 

a scénky. 

 

iBobor 

Naša škola sa tento školský rok 2013/2014 zapojila do 

celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže 

je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u 

všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, 

posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných 

technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, 

inteligentný a čulý bobor. Žiaci našej školy súťažili v kategóriách 

Bobrík - 10 žiakov a Benjamín - 18 žiakov.  

V piatok 15.11. súťažilo 12 448 Bobríkov, 169 z nich 

dosiahli plný počet bodov (96). Vo štvrtok 14.11 a v utorok 26.11 

súťažilo spolu 18 168 Benjamínov, 59 z nich dosiahli plný počet 

bodov (80). 

Vo štvrtok 14. novembra 2013 súťaž postihol problém - 

internetové pripojenie hlavného súťažného servera nezvládlo počet 

súčasne prihlásených súťažiacich. Išlo o rekordný počet súťažiacich v 

histórii iBobra. Pre extrémne spomalenie prístupu k serveru sa súťaž 

musela prerušiť. Aby všetci mali regulérne podmienky, náhradný 

termín prebehol v utorok 26. novembra 2013 bez problémov 



Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí v kategórii Bobrík 

z celkového počtu 96 bodov získali minimálne 60 bodov a v kategórii 

Benjamín z 80 bodov získali aspoň 50 bodov. 

Výsledky úspešných riešiteľov našej školy: 

Kategória Pora-
die 

Meno a priezvisko Trieda Počet bodov 

B
o

b
rí

k 

1. Tibor Palidrab 4. 96 

2. Ráchel Sabolová 4. 96 

3. Adam Durkot 4. 88 

4. Marián Ferenc 4. 88 

5. Milan Šimiček 4. 72 

6. Karolína Tomová 3. 64 

      7. Laura Fridrichová 3. 60 

B
en

ja
m

ín
 

1. Veronika Vaňušová 6. 66,67 

2. Miriam Dulinová 6. 60,01 

3. Tamara Fridrichová 6. 60,01 

4. Simona Sasaráková 6. 60,01 

5. Viktória Ferencová 7. 54,68 

6. Mária Madzinová 7. 53,35 

7. Nina Sasaráková 6. 53,35 

8. Dávid Ferenc 7 50,68 

 

 

 



 

Zima 
Padá sniežik, padá do našeho dvora 

Pod perinou bielou ukryla sa hora 

Padá sniežik, padá biely mäkký sneh 

Poďme deti rýchlo na najvyšší breh 

  

Vytiahnime lyže, vytiahnime sane 

Už sú plné polia, záhrady i stráne 

Biele vločky snehu krúžia sem a tam 

Radujme sa všetci zima prišla k nám 

Tamara F., Mária M., Nicol S. 

 

Farby jesene 

I keď slnko chodí skoro spať 

Jeseň radosť tiež nám môže dať 

Stromom dáva farby krásne 

Žltá, hnedá, oranžová  

to sa dlho nezachová 

Ale i tá krátka chvíľa  

dá   nám silu ako rozprávková víla. 



       

   Jeseň 

Jeseň, jeseň, jesenička 

To je naša pesnička 

Farby pekné ona má  

vždy sa na nás usmieva      

mima 

 

Rodná dedinka 

Učupená pod horami 

Dedinka naša je 

Svojou láskou je vždy s nami 

K sebe nás priťahuje. 

 

Je k nám vrúcna, je k nám 

milá 

je ako zakliata víla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesenná nálada 

 

Nafukuje líca vetrík 

Potrebujem teplý svetrík 

Zlaté listy poletujú 

Príchod zimy signalizujú 

Divé husi v tvare šípky 

Opustili už náš kraj 

Nazbierame zrelé šípky 

Uvaríme zdravý čaj 

 

Vedie k nej vždy z diaľky dráha 

Preto je vždy vzácna, drahá.  

 

 



 

 

Najdlhšia rieka na svete je Níl a tečie v Afrike. 

Jej dĺžka je 6685 km. Najdlhšou riekou na 

Slovensku je Váh. Je dlhý 403 km. 

Najvyšším vrchom sveta je Mount Everest. 

Má výšku 8848 m. Náš najvyšší Gerlachovský štít 

dosahuje výšku 2655 m. 

Najväčšie jazero sveta Kaspické more sa 

nachádza na hraniciach Európy a Ázie a je veľké 

371 000km2. Najväčšie 

a zároveň najhlbšie jazero u nás sa nazýva 

Hincovo pleso. Najhlbšie jazero sveta je 

jazero Bajkal s maximálnou hĺbkou 1637 m. 

Najväčším ostrovom na svete je Grónsko s rozlohou 

2 175 600 km2. Ak povieme, že na Slovensku máme ostrovy, 

možno to vyznie smiešne, veď nemáme  more. Ale ostrovy 

môžu byť aj riečne.  Takýto je Žitný ostrov, najväčší riečny 

ostrov v Európe. Je zároveň najväčšou zásobárňou pitnej vody  

v strednej Európe a najúrodnejšou časťou  Slovenska. 

 



 

 

 

Hovorí učiteľ v škole žiakovi: 

– Zobuď svojho spolusediaceho! 

– Prečo ja? Veď vy ste ho uspali, pán učiteľ! 

                                *** 

– Šaňo, ty stále prepadávaš. Čo budeš vlastne robiť, keď 

skončíš školu? 

– Pôjdem do dôchodku. 

                        ***  

Učiteľka nadáva žiakom:  

– Ak sa z matematiky nezlepšíte, prisahám, že vás nechám 

80% prepadnúť! 

Zo zadnej lavice sa ozve smiech: 

– Cha- cha, veď toľko nás tu ani nie je. 

                        *** 

Učiteľka povedala žiakovi, aby si sadol do prvej lavice.  

A žiak jej odpovedá:- To nie, nechcem vás vidieť v HD.  

                        *** 

– Žiaci, čo vyvoláva potenie, – pýta sa 

učiteľ. 

             –  Vaše otázky, prosím, – odpovie žiak.  


