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Milí čitatelia! 

Ponúkame Vám posledné číslo nášho časopisu Sovík. V tomto 

čísle Vás oboznámime s tým, ako sa naši ţiaci zapájali do rôznych 

športových a vedomostných súťaţí, aké projekty tvorili.  Takisto 

budete môcť vidieť, ako prebiehal náš Deň otvorených dverí. 

Prajeme Vám príjemné čítanie a pekné prázdniny.  
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Tento rok sa konal uţ 68. ročník najznámejšej súťaţe, v ktorej 

sa ţiaci kaţdoročne zúčastňujú. V našej škole, ţiaľ, záujem o prednes 

poézie, no najmä prózy, z roka na rok klesá. Stojí to totiţ nemalé 

úsilie. Preto sme radi, ţe sa ešte stále nájde aspoň zopár ţiakov, ktorí 

sú ochotní venovať svoj voľný čas aj menej populárnym aktivitám, ku 

ktorým prednes určite patrí. Výsledky I. kategórie:  

poézia: 1. Nina PINTEKOVÁ (4.A), 2. Lucia KOČIŠČÁKOVÁ (3.A), 

Lukáš MIHOK (3.A), 3. Tadeáš DURKÁČ (2.A), Hana FECKOVÁ (2.A). 

próza: 1. Zuzana POMIKALOVÁ (4.A), 2. Emma DULIN (4.A), 3. Lukáš 

ČELEDA (4.A).   

Víťazkou II. kategórie v prednese poézie sa stala Amy Molenaar 

(5.A), ktorá postúpila na okresné kolo do Sabinova.  
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Deň ľudovej rozprávky si 

pripomíname 16. marca pri 

príleţitosti výročia narodenia 

Pavla Dobšinského, známeho 

zberateľa slovenských ľudových 

rozprávok, poeta, prekladateľa 

a folkloristu. Stal sa neoficiálnym 

sviatkom rozprávky, ktorý vzišiel 

z kampane Slovenskej národnej kniţnice v 

roku 2008 pod názvom Slovensko 

Dobšinskému. 

Ţiaci zo školského klubu sa zúčastnili 

rozprávkového popoludnia v školskej 

kniţnici, kde si vypočuli rozprávku Tri 

stromy, a počas týţdňa plnili v ŠKD 

zadanú tvorivú aktivitu. Do aktivity sa 

zapojili aj ţiaci z druhého stupňa, ktorí 

počas hodín literatúry čítali 

rozprávky Dlhý nos a Pamodaj šťastia, 

lavička, a na záver dňa ţiačka z 8.A 

prečítala rozprávku O veternom kráľovi mladším ţiakom. 

Z prečítaných rozprávok ţiaci vytvorili krásne rozprávkové ilustrácie. 
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 Beseda s Matejom Zámečníkom

Ţiaci 1.stupňa a 5.ročníka sa zúčastnili besedy so 

spisovateľom Matejom 

Zámečníkom, ktorý nám 

prečítal príbehy z jeho 

kniţky. Diskutovali sme 

o odpade, ako by sme 

mohli pomôcť, aby na 

našej Zemi bolo menej 

odpadu. Niektorí ţiaci si 

zakúpili aj kniţku.  
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Ţiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili prednášok o dospievaní pod 

názvom Dospievam alebo život plný zmien (dievčatá) a Na 

štarte k 

mužnosti (chlapci)  .

Ţiaci sa oboznámili 

s vedomosťami 

o svojom tele. 
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V pondelok 21. marca sme si uţ po sedemnásty raz 

aktívne pripomenuli Svetový 

deň Downovho syndrómu. 

Obutím dvoch rozdielnych 

ponoţiek sme vyjadrili 

porozumenie a rešpekt k 

rozdielnosti. Ľudská 

individualita robí svet 

pestrejším. Pritom stačí tak 

málo, aby sme prelomili ľady a 

odstránili strach z neznámeho. 

 

Všetkovedko 

Všetkovedko je súťaţ pre 

najmúdrejších a najbystrejších 

ţiakov prvého stupňa. Ţiaci našej školy sa kaţdoročne do 

súťaţe vášnivo zapájajú.  Otázky 

sú zo všetkých oblastí, 

s ktorými sa doteraz stretli 

– prvouka, prírodoveda, 

vlastiveda, slovenský jazyk 

a literatúra, matematika, 

anglický jazyk, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, 

informatická výchova a 

dopravná výchova.  
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Matematický 

klokan je najväčšia 

medzinárodná 

súťaţ na svete. 

Kaţdoročne sa do nej 

zapája niekoľko miliónov ţiakov na 

celej zemeguli, vrátane ţiakov našej školy.  
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Tak sa volalo zábavno-

vzdelávacie podujatie pre ţiakov 2. stupňa, kde bolo predstavené 

pásmo experimentov s fyzikálnou podstatou a s často neočakávaným 

dejom – "fyzikálnymi  kúzlami".  

Počas predstavenia, na ktorom nikto nespomenul ţiadny vzorec 

ani poučku, mali ţiaci moţnosť zistiť a aj si sami vyskúšať, ţe 

niektoré deje, s ktorými sa denne stretávajú, sú v skutočnosti 

fyzikálne deje. Celý program nám predstavil lektor podujatia Mgr. 

Michal Figura. 
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Svetový deň vody (22.marec 2022)je 

medzinárodným dňom oslavy vody a hlavne 

je príleţitosťou dozvedieť sa o tejto téme viac. 

Nový pohľad na témy súvisiace s vodou nám ponúkli ţiaci 

prostredníctvom svojich kresieb. Najkrajšiu z nich sme aj ocenili. 

Ţiaci mali v tento deň moţnosť dozvedieť sa o tom, ako funguje 

kolobeh vody na Zemi, o moţnostiach, ako zníţiť spotrebu vody v 

domácnosti, a tieţ to, ţe poznáme rôzne druhy vody. Naučili sa aj, 

ako si vypočítať, koľko vody by mali počas dňa prijať v kaţdom veku. 

V neposlednom rade sme ţiakom pomocou zaujímavých pokusov 

ukázali, aká zázračná vie byť 

voda. Ich pozornosť sme 

nakoniec preverili v krátkom 

kvíze. Tých, ktorí najlepšie 

prezentovali svoje vedomosti, 

sme odmenili. 
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Ţiaci 7.A na hodinách chémie 

spracovali projektovú úlohu Voda, ktorú 

pijem. Projekt bol rozdelený do 

niekoľkých častí. Najprv ţiaci samostatne 

pomocou QR kódov spracovali zašifrované témy o vode. 

Ich úlohou bolo napr. spracovať históriu vodovodov, funkcie vody, 

fyzikálne aj chemické vlastnosti, pitný reţim a ďalšie témy.  Následne boli ţiaci 

rozdelení do 2 skupín. Jedna skupina mala spracovať mapu vodární Slovenska 

a druhá skupina vytvorila dotazník, vďaka ktorému medzi svojimi spoluţiakmi 

zisťovala, koľko vody ţiaci vypijú počas dňa, aký druh vody a ako sa im darí 

dodrţiavať pitný reţim. 

V ďalšej časti robili siedmaci praktickú úlohu. Priniesli vzorku vody z vodovodu 

a skúmali jej chemické vlastnosti, napr. obsah dusitanov, dusičnanov, 

fosforečnanov, jej tvrdosť, pH... Výsledky potom porovnali so štandardami pre 

pitnú vodu. Po vykonaní týchto čiastkových úloh nakoniec na hodinách informatiky 

spracovali všetky 

tieto informácie do 

dvoch prezentácií, 

ktoré odprezentovali 

v stredu 27. apríla. 

Touto projektovou 

úlohou sme zdôraznili 

medzipredmetové 

vzťahy medzi 

chémiou, biológiou, 

fyzikou, geografiou, 

dejepisom aj informatikou. 
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- 

Zelený svet 

Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť pripravila 

výtvarnú súťaţ pre základné školy s cieľom 

podporovať zodpovedný prístup detí vo vzťahu 

k prírode a k ţivotnému prostrediu, podnecovať ekologické 

myslenie ţiakov, aby videli, cítili mysleli a konali ekologicky.  

Súťaţ ponúkala priestor na výtvarnú prezentáciu názorov ţiakov 

na stav ţivotného prostredia, na vízie, ako chrániť vodné zdroje a 

zlepšiť situáciu vo svojej krajine. Zároveň podporila kooperáciu 

a kolektívnu spoluprácu ţiakov v triede. 

Ţiaci 8.A vyrobili ekoposter  s názvom Zelený svet a 

keďţe patrili medzi 5 tried, ktoré sa do súťaţe zapojili 

najrýchlejšie, získali milé darčeky, ktoré im dnes zástupcovia VVS, 

a.s., osobne priniesli do našej školy. Odmenu ţiakom odovzdala ich 

triedna učiteľka. Pani riaditeľka s pani zástupkyňou sa ţiakom 

poďakovali za reprezentáciu školy. 
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V rámci hodiny geografie sa realizovala v triede 

V.A projektová hodina na tému Dažďové pralesy. Ţiaci si pripravili 

zaujímavosti o jednotlivých rastlinách a plodoch, ktoré rastú v 

najväčšej lekárni sveta – v 

daţďovom pralese. Vytvorený 

projektový panel na chodbe našej 

školy nám bude pripomínať nielen 

túto hodinu, ale najmä význam 

daţďového pralesa pre ľudstvo.                                             

Daţďové pralesy sú pre 

človeka veľmi dôleţité, pretoţe 

vyprodukujú obrovské mnoţstvo kyslíka. Preto daţďové pralesy ľudia 

nazývajú pľúcami Zeme. Rastú tam všelijaké druhy rastlín, napr. 

muškátový oriešok, 

kakao, škorica, sezam.  
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V rámci hodiny telesnej a 

športovej výchovy si ţiaci V.A 

a VI.A triedy pripravili 

zaujímavú projektovú hodinu, 

na ktorej prezentovali svoje 

práce na tému Olympijské hry.  

V projektoch nám 

predstavili históriu 

olympijských hier a vyzdvihli 

tieţ úspechy slovenských 

športovcov na tohtoročných 

zimných OH v Pekingu. Práce 

boli veľmi zaujímavé a poučné. 

Ţiaci preukázali veľmi dobré 

vedomosti v oblasti.
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Okresné kolo v malom futbale 
Chlapci zo 6. a 7. ročníka sa zúčastnili futbalového turnaja v 

Lipanoch. Osem druţstiev bolo rozdelených do dvoch skupín. Našim 

ţiakom unikol boj o najlepšie priečky po tesnej prehre o jeden gól a z 

druhého miesta v skupine postúpili do boja o bronzové medaily. 

Napriek veľkému zápalu a veľmi dobrým športovým 

výkonom im nakoniec ostalo len nepopulárne "zemiakové" miesto.  
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Vynášanie Moreny 

Morena symbolizovala zimu, 

preto keď ľudia chceli, aby prišla 

jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku 

alebo upáliť. Mala podobu slamenej 

figuríny oblečenej do ţenských šiat, 

ktorú niesli mladé devy k potoku. Pri 

brehu ju vyzliekli, 

zapálili a hodili do vôd. 

Ţiaci I. stupňa si 

spoločne pripomenuli 

tento zvyk pri Toryse.

V tento deň sa 

ţiaci 1.A,2.A a 4.A 

vybrali na turistickú 

vychádzku cez pole za 

dedinou. Ţiaci vyuţili 

svoju fantáziu a vyrobili zo šišiek 

detské postavičky. Po peknom 

slnečnom strávenom dni v prírode 

sa s dobrým pocitom vrátili domov.   
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rigáda žiakov na úseku 

cyklotrasy Eurovelo 11

V posledný aprílový piatok nás po 

niekoľkých daţdivých dňoch potešilo 

krásne slnečné ráno. V tento deň ţiaci 

8.A a 9.A prijali pozvanie p. starostu Š. 

Michalian pomôcť pri skrášľovaní 

michalianskeho úseku cyklotrasy Eurovelo 

11. Neváhali vymeniť školské tašky za 

pracovné náradie a spolu s brigádnikmi z 

obce sa vydali sadiť stromčeky a 

kríky popri cyklochodníku. Popri tom 

sa im podarilo vyzbierať aj niekoľko 

vriec odpadu. Okrem dobrého pocitu 

im bolo odmenou aj občerstvenie v 

podobe nápoja, bagety a sladkosti, 

ako aj výborný guľáš, ktorý im 

navarili miestni dôchodcovia.   
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ETNIKANA  

Projekt ETNIKANA – HUDBA JE 

REČ, KTOREJ        ROZUMIEME 

VŠETCI, je online podujatie plné 

hovoreného slova, hudby a detí, s 

cieľom zabávať aj vzdelávať 

zároveň. Konalo sa symbolicky na 

Medzinárodný deň Rómov (8. apríla 

2022). Moderovania sa ujal Marián 

Čekovský a hudobným hosťom bola 

„rompopová“ kapela Lomnické čháve. Toto online 

podujatie bolo určené pre ţiakov a učiteľov základných škôl, 

primárne z Prešovského a z Košického samosprávneho kraja, vďaka 

čomu sa ho mohli zúčastniť aj ţiaci našej školy.  
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V stredu (23. marca) popoludní sa naša škola 

zaplnila predškolákmi (no nielen nimi), ktorí túţili aspoň 

na chvíľku zaţiť, aké je to byť veľkým školákom. Podľa 

ich ţiariacich očí usudzujeme, ţe bola táto túţba 

dokonale uspokojená a naplnená. 

Malí návštevníci najprv nazreli do tried 

školského 

klubu detí, kde si 

okrem iného mohli 

vyskúšať prácu s 

interaktívnou 

tabuľou. Po 

splnení 

niekoľkých úloh odchádzali s malým prekvapením v ruke. V 

dielni si vyskúšali svoje zručnosti napríklad pri pribíjaní 

klincov do dreva. Ako vyzerá uhorka, cibuľa či kúsok koţe 

pod mikroskopom, to zistili v učebni biológie a chémie. 

Spolu s dospelými ţasli pri ukáţkach rôznych chemických 

pokusov, zvlášť pri vyrábaní „slonej pasty“. O fyzikálnych 

zákonoch rôznych telies sa prakticky presvedčili v učebni 

fyziky.  V jazykovej učebni si zas precvičili názvy zvierat 

po anglicky. Navštívili aj triedy 1. stupňa, kde si preverili svoje informaticko-

matematické zručnosti pri rôznych úlohách, ako aj pri práci s tabletom, na 

ktorom si vyskúšali program Emil. Zúčastnili sa 

tieţ projektovej hodiny štvrtákov o prírodných 

spoločenstvách. Nakoniec si overili svoje športové 

nadanie v telocvični. V jedálni ich ešte čakalo 

chutné občerstvenie. Ako to všetko zvládli, si 

môţete prezrieť na fotkách...  
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KVÍZ 

Koľký ročník Hviezdoslavovho Kubína sa uskutočnilo tento rok ? 

a) 69 

b) 71 

c) 68 

Kto sa stal víťazom tohtoročného Hviezdoslavovho Kubína? 

a) Amy Molenaar 

b) Denisa Pohlová 

c) Vanesa Gončarová 

Pri príležitosti dňa akého syndrómu sme si obliekli rozdielne ponožky? 

a) Laronov syndróm 

b) Downov syndróm 

c) Gilbertov syndróm 

S kým sa spája deň ľudovej rozprávky? 

a) Pavol Dobšinský 

b) Ľudovít Štúr 

c) Ján Kollár 

Aký ľudový zvyk si pripomenuli žiaci prvého stupňa pri Toryse? 

a) Fašiangy 

b) Morena 

c) Zelený štvrtok 

V ktorý deň sa pripomína deň vody?  

a) 22. marec 

b) 17. marec 

c) 14. marec 

Koľko chromozómov majú ľudia s downovým syndrómom?  

a) 46 

b) 45 

c) 47 

Čo sa uskutočnilo dňa 23. marca? 

a) Deň vody  

b) Deň otvorených dverí 

c) Morena  

Kto prečítal žiakom 2.A rozprávku O veternom kráľovi 

a) Ţiak 9.A 

b) Ţiačka 8.A 

c) Ţiačka 7.A  
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Najlepší čitatelia v mesiaci marec sú: je Lenka Čarná z 2.A, 

ktorá prečítala 3 knihy.  

Najlepší čitatelia v mesiacoch február a marec sú Martin 

Štieber z 2.A (4knihy), Tomáš Ţilka zo 4.A (4knihy), Lukáš Mihok 

z 3.A (6 kníh), Michal Kurimský z 3.A(6 kníh).   

Najlepší čitatelia v mesiaci apríl sú Kočiščáková Lucia, Mesarč 

Adam a Lukáš Mihok  z 3.A, Dudová Kiara, Martin Štieber, z 2.A. 

V mesiaci máj čitateľmi mesiaca sú Motýľová Nina z 3.A, 

Dudová Kiara, Gál Rastík, Karnišová Kristína, Plavčanová Simona, 

Martin Štieber z 2.A (7kníh).   
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Milí čitatelia! 

Ďakujeme, ţe ste si prečítali náš časopis. 
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