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Príjemné prázdniny, kamaráti!



Príhovor redakčnej rady

Obsah vydania

Somarinky – to je naše!

Ahojte!

Je tu záver školského roka a my sme pre vás pripravili letné vydanie nášho časopisu.

Vysvedčenie a aj prázdniny sú už veľmi blízko. Tešíte sa? My v redakčnej rade sa už

nevieme dočkať.

V tomto čísle sa dozviete o najzaujímavejších udalostiach, akými naša škola žila v

druhom polroku. Nájdete tu naozaj „z každého rožku trošku“, len listujte ďalej. Snažili

sme sa o pestrosť pri výbere tém a priestor sme dali našim výtvarným talentom, aby

vizuálne obohatili toto vydanie.

Ak budete mať pocit, že na vás pri čítaní dýchlo LETO, naša práca mala zmysel.

Tak teda príjemnú pohodičku, kamaráti!

RR
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Titulná strana: Letný sen – Vladimíra Dimunová

Príde Maďar do zelovocu a chce si kúpiť hrach. Lámanou 

slovenčinou si pýta: „Eť kilo zelená bobuľa, na ktorom si Jánošík 

rozbila papuľa.“

Medzilaborce, to je také malé mesto, kde vaši susedia vedia lepšie 
ako vy, kde ste boli a čo ste tam robili.

Jožko ráno v izbe plače. Mamička za ním príde a pýta sa: „Prečo 
plačeš?"
A Jožko odpovie: „Snívalo sa mi, že nám zhorela škola."
Mamička ho utešuje: „Veď to bol len sen."
Jožko hovorí: „A prečo myslíš, že plačem?"
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Nech sa páči! Tu je stručný prehľad. 

Marec: Žiaci 5. a 6. ročníka zažili v školskej

knižnici netradičný večer. Vyplnili ho rôzne

aktivity, prezentácie, literárny kvíz, čítanie pod

lampou a súťaž Bystrejší vyhráva. Zámerom

tejto akcie bolo pripomenúť, že aj v období

moderných informačných technológií a počítačov

má kniha svoje opodstatnenie a význam.

Ešte lepšie na tom boli žiaci 1. a 2. ročníka, ktorí

so svojimi učiteľkami v školskej knižnici strávili

rozprávkovú noc.

Február: Karneval je našou top

udalosťou a patrí medzi najočakávanejšie

školské podujatia. Za posledné roky sa

zvýšila jeho úroveň tým, že sa na ňom

aktívne zúčastňujú ako masky všetci

žiaci. Členovia žiackeho parlamentu

každý rok navrhujú „témy masiek“ a

každá trieda si v losovaní vytiahne jednu

z nich.

Apríl: Testovanie deviatakov je strašiakom

pre mnohých žiakov. Je to prvá dôležitá

skúška, ktorá v prípade úspešnosti nad

90% môže zaručiť výber akejkoľvek

strednej školy bez prijímacích skúšok.



Máj: 1. ročník podujatia pod názvom Školfest. Veľkým lákadlom pre všetkých

bola trojica hviezd na slovenskej hudobnej scéne – Dominiky Mirgovej, Celeste

Buckingham a Adama Ďuricu. Koncert sa konal v Košiciach v Steel Aréne pri

príležitosti MDD.

Máj: Benefičný beh pre Emmku.

Hlavným motívom a cieľom tohto

výnimočného podujatia bolo

podporiť našu malú kamarátku,

prispieť na liečebno-rehabilitačné

procedúry a takýmto šľachetným

činom prejaviť spolupatričnosť a

priateľstvo.

Máj: V dňoch od 2. do 5. mája 2017 sa v priestoroch

našej školy ozývala čeština, všetkým veľmi blízka, a

predsa rozdielna reč žiakov a učiteľov zo

spriatelenej školy s rovnakým názvom z Námeští nad

Oslavou v Českej republike. Pricestovali k nám už

ako „starí známi“, pretože presne pred rokom sme u

nich hosťovali my, takže všetci sa navzájom veľmi

dobre poznáme a čo je hlavné – výborne si

rozumieme.
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Recepty na letné pochúťky od pána učiteľa R. Iľaša

Osviežujúca ovocná torta bez pečenia

Suroviny: 240 g  detské piškóty /okrúhle/
2 ks vanilkový cukor
400 ml lahôdková kyslá smotana
200 ml smotana na šľahanie
1 ks  kompót /jahodový, čučoriedkový, malinový.../

alebo čerstvé ovocie /využijeme aj na ozdobu/
Postup: 
Šľahačkovú smotanu vyšľaháme mixérom a do nej vmiešame lahôdkovú kyslú
smotanu. Pridáme vanilkový cukor. Do okrúhlej tortovej formy poukladáme piškóty,
aby sme zakryli dno, potrieme ich šľahačkovou zmesou. Na ňu navrstvíme ovocie,
znova dáme vrstvu piškót, zmes smotany a šľahačky, ovocie, piškóty a navrch opäť
zmes smotany. Ozdobíme čerstvým ovocím. Necháme v chladničke odležať 3 – 5
hodín. Vychladenú tortu pokrájame a vychutnávame si. ☺

Letný nápoj s príchuťou mäty, medovky, citrónu a bazy

2 l vody, 10 lístkov mäty, 10 lístkov medovky, 2 citróny, 50 ml bazový 
sirup /namiesto bazového sirupu môžeme použiť 2 polievkové lyžice cukru/
Postup: Do džbánu si natrháme lístky mäty, medovky, pridáme citróny nakrájané na
kolieska, bazový sirup /alebo cukor/ a zalejeme vodou. Pridáme zopár kociek ľadu a
dobre premiešame.

Letný osviežujúci uhorkovo-limetkový nápoj

2 l studenej vody, 1 šalátová uhorka /cca 15 cm/, 2 ks limetky, 50 ml uhorkový sirup 
Relax /namiesto sirupu môžu byť 2 PL cukru/
Postup: Do džbánu nakrájame na tenučké kolieska uhorku a 1 ks limetky. 1 ks limetky
odšťavíme a pridáme tam šťavu. Pridáme aj uhorkový sirup alebo cukor a zalejeme
vodou. Počas horúcich letných dní si do nápoja pridávame aj kocky ľadu a dobre
premiešame.

http://www.fotogaleria.zskomenme.sk/zp-core/full-image.php?a=2016-2017/Medzin-rodn-de-det-&i=18622236_1393919450666165_5643006626911677905_n.jpg&q=75&wmk=!&dsp=Protected%20view&check=644126dc1cc1623b64c4f57fcdee95e9d55b451c


Redaktori na výzvedách...

Predsavzali sme si, že zistíme, aké pocity lomcujú našimi deviatakmi pri

odchode zo školy. Deväť rokov je predsa dlhá doba, ten čas nevymažeš z

pamäti. A tu sme zistili, že naši redaktori Simona a Alex majú súrodencov v

končiacom ročníku. Ponúkame vám rozhovor brata-redaktora a sestry-

deviatačky a ešte jeden rozhovor v opačnom garde – sestra je redaktorka a

spovedá brata-deviataka.
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1.  S akými pocitmi opúšťaš po 9 rokoch brány našej školy?

Moje pocity sú zmiešané. Bude mi to tu veľmi chýbať.

2. Čo ti dala naša škola a ako sa pozeráš na tie roky, ktoré si tu strávila?

Čo mi dala? Veľa vedomostí a priateľov. Každý rok ma niečo naučil. Som

rada, že som tých deväť rokov strávila práve na tejto škole a že som 

úspešne zvládla štúdium.

3. Čo ti najviac utkvelo v pamäti?

V pamäti mi najviac utkveli spoločné výlety so spolužiakmi. 

Napríklad v 8. ročníku lyžiarsky výcvik.

4. Za kým a za čím ti bude smutno?

Samozrejme mi bude chýbať triedny kolektív a triedna učiteľka. 

5. Aké pocity máš z toho, že ideš na strednú školu?

Úprimne poviem, že aj sa bojím aj sa teším. Bude to pre mňa nové

prostredie, noví spolužiaci i učitelia. Idem študovať na tunajšie

gymnázium, ale aj tak si myslím, že začiatky budú ťažké. No verím,

že to zvládnem.

Pýtal sa Alex Gajdoš sestry Ivanky

1. S akými pocitmi opúšťaš po 9 rokoch brány našej školy?

Sú to zvláštne, trochu zlé pocity, lebo nebudem často s kamarátmi.

2. Čo ti dala naša škola a ako sa pozeráš na tie roky, ktoré si tu strávil?

Škola mi dala základné vzdelanie, za čo som veľmi vďačný a bez  

toho by som nemohol pokračovať v ďalšom štúdiu na strednej škole.
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Pieniny  13.4. – 14.6.2017 

Dvojdňový výlet žiakov 8.B sa niesol v znamení poznávania krás našej 
krajiny.
1. deň – návšteva Spišského hradu, travertínovej kopy Sivá brada, 

prehliadka Szcziawnice /Poľsko/ a atrakcií /lanovka Palenica a bobová 
dráha/.

2. deň – Červený Kláštor, splavovanie Dunajca na pltiach a Belianska 
jaskyňa.

Program výletu bol bohatý, ubytovanie v pohode a strava perfektná. 
Jedným slovom super.
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3. Čo ti najviac utkvelo v pamäti?

Prvé stretnutie s učiteľmi na druhom stupni.

4.  Za kým a za čím ti bude smutno?

Bude mi smutno za spolužiakmi a niektorými učiteľmi.

5.  Aké pocity máš z toho, že ideš na strednú školu?

Pocity mám plné očakávania. Mám aj strach z nového prostredia a 

z  nových ľudi.

Pýtala sa Simona Falisová brata Samuela

Všetkým deviatakom želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.  

RR

Letné prázdniny – Simona Falisová

Kvety z babkinej záhrady – Natália 

Žoltáková
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Naše výlety

Bratislava – Viedeň 6.6. – 7.6.2017

Počas dvoch dní navštívili žiaci 8.A, 9.A a 9.B dve európske hlavné mestá. Prvý 
deň bol venovaný Bratislave. V našom hlavnom  meste sme videli všetky 
známe dominanty. Veľkým zážitkom pre mnohých žiakov bolo aj ubytovanie 
v luxusnom štvorhviezdičkovom hoteli. 
No najviac všetkých očarila Viedeň.
V nej sme si pozreli historické pamiatky
a v zábavnom parku Práter sme navštívili
svetoznáme Múzeum voskových figurín
Madame Tussaud.
Budeme mať krásne spomienky. 
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Čo na to prváci?

1. Páčil sa ti 1. ročník?
Odpovedá Liliana Kardošová: Áno, keď sme sa zoznamovali s pani učiteľkou.
2. Tešíš sa na koniec šk. roka?
Odpovedá Bianka Medviďová: Áno, veď budú prázdniny a nemusím skoro 
vstávať do školy.
3. Aké budeš mať vysvedčenie?
Odpovedá Ivana Marcinová: Samé jednotky.
4. Máš rada svoju triednu učiteľku?
Odpovedá Vaneska Šarjaková: Áno, veľmi.
5. Aký je tvoj najobľúbenejší predmet a prečo?
Odpovedá Jakub Rjabý: Telesná, lebo tam cvičíme, hráme futbal, hádžeme 
loptu.
6. Ideš niekam na dovolenku?
Odpovedá Maxim Domenichini: Áno, do Španielska, s mamou, otcom a 
sestrou.
7. Tešíš sa do druhého ročníka?
Odpovedá Evelyn Chomová: Áno, lebo budem viac vedieť a budem 
rozumnejšia.
8. Čo si budeš pamätať z 1. ročníka najviac?
Odpovedá Emma Kuliková: Že som vystupovala na Deň matiek, že som sa 
veľa naučila a že som si našla dobré kamarátky.
9. Kde bolo lepšie, v škôlke či v škole?
Odpovedá Noe Butala: V škole, lebo my tu nespíme, len sa učíme a hráme.
10. Kto je podľa teba najlepší učiteľ alebo najlepšia učiteľka?
Odpovedá Katka Zrubcová: Pani vychovávateľka Zavacká, lebo je milá, dobrá 
a pekná.

Pre každého žiaka je prvý ročník dôležitým medzníkom. My to máme
overené na vlastnej koži, ale aj tak sme chceli vedieť, ako to vnímajú naši
najmenší spolužiaci. Preto sme sa vyzbrojení novučičkým diktafónom za
nimi vybrali a pýtali sme sa na všetko možné. Zobrali to zodpovedne a
ochotne odpovedali na naše otázky.
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Máte doma psíka?

Ak áno, táto dvojstránka je venovaná vám, ale aj tí, ktorí štvornohého kamaráta

nemajú, si možno radi prečítajú zaujímavosti zo sveta havkáčov. A keď veľmi zatúžite

vlastniť malé šteniatko a budete rodičov úpenlivo prosiť o súhlas, nehovorte, že na

vine je náš časopis. My sme len chceli napísať obyčajný článok o neobyčajnom a

najlepšom priateľovi človeka – psovi.

Každý, kto má psa vám potvrdí, že pes je od svojho majiteľa závislý. Pre psa je jeho pán

zmyslom života, je mu oddaný, verný a prítulný. Nikdy ho nesklame. Treba však dodať, že

občas vie pes, hlavne kým je ešte šteňaťom, napnúť pánove nervy až do prasknutia, keď

napríklad rozhryzie kvetináč alebo vankúš na sto drobných kúskov.

Šťastný život so svojím psom dosiahnete len vtedy, ak ho budete vnímať ako psa a budete

rešpektovať jeho jedinečnú psiu perspektívu. Väčšina šťastných a vyrovnaných psov majú

majiteľa, ktorý im inštinktívne rozumie a pozná psie limity. Ak budete schopní chápať psí

svet, zažijete úplne iný vzťah. Vy a váš pes budete vo vzájomnej harmónii a táto pozitívna

energia sa prenesie do všetkých aspektov vášho života..

Pes predstavuje pre človeka kus prírodnej krásy a jednoduchosti. Pes je múdry,

nekomplikovaný a vie, čo je v živote podstatné. Matka príroda si vybrala tento živočíšny

druh, vyčlenila ho z divočiny, aby sa mohol stať najlepším priateľom človeka. Stalo sa to,

keď psy prišli na to, ako mu pomáhať, či už pri lovení zveri, pasení dobytka, ochrany obydlia,

záchranárskych prác až po symbol bohatstva a spoločenského postavenia. Pes bol a

zostáva najobľúbenejším zvieraťom človeka.

Galéria – fotografie svojich  miláčikov poskytli naši učitelia

Meggy H. 

Rady pre milovníkov psov

1. Ak chceme chovať psa v bytovke, odporúča sa vyžiadať si povolenie správy domu.

Príslušnú dohodu je potrebné uzavrieť písomne.

2. Štekanie a hluk niektorí ľudia ťažko znášajú. Trpezlivou výchovou môžeme z nášho

psa – krikľúňa urobiť príjemného spoločníka a nedráždiť nervóznych susedov.

3. Každého psa treba pustiť 3-4 razy von, aby mohol vykonať svoje potreby.

4. Najdôležitejšou súčasťou vybavenia psa je obojok, ktorý nesmie byť tesný. Na jeho

koncovom štítku má byť adresa majiteľa alebo označenie od veterinára.

5. Miesto vyhradené pre psa udržujeme v čistote a vystelieme poduškou, ktorá však

nesmie byť príliš mäkká.

6. Obliekanie psa sa prieči jeho prirodzenosti, poškodzuje srsť a vedie k prehriatiu

organizmu. Len u psov s veľmi krátkou srsťou za mrazivého počasia je vhodné použiť

ochrannú pokrývku.

7. Aby si šteňa na nás čím skôr navyklo ako na svojho pána, dáme mu občas do jeho

koša niečo z nášho odevu.

8. Pri žraní nesmieme psa vyrušovať ani hladkať, ani sa mu prihovárať, lebo sa v ňom

prebudí praveký inštinkt obrany svojej koristi a vrčí aj na svojho pána.

9. Nezabúdame na pravidelné očkovanie u veterinárneho lekára.

10. Najdôležitejšie je poskytnúť mu veľa náklonnosti, aby sa cítil šťastný.

Citát: „Kto tvrdí, že šťastie sa za peniaze 
nedá kúpiť, zabudol na šteniatka.“

Bria P.
Harry K.

Dastik S.Chocolate I.
Matis G.

/Písmenko za menom psíka prezradí, komu patrí/


