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Jar prináša do sveta mnoho farebných kvetov, listov a dáva 

život všetkému, čo cez zimu spalo. Inak to nie je ani u nás. Hoci bola 

zima studená a dlhá, naši žiaci boli plní energie a tvorivých síl. So 

začiatkom jari prichádza aj nové číslo časopisu Khamoro, v ktorom sa 

dozviete o šikovných deťoch a rôznych aktivitách, ktoré sme 

zorganizovali alebo nás ešte len čakajú. Aj napriek jarným prázdninám 

sme sa stihli zabaviť na karnevale, uskutočnilo sa u nás školské kolo 

umeleckého prednesu – Hviezdoslavov Kubín, kde sa ukázalo množstvo 

šikovných a talentovaných detí a spoločnými silami pripravujeme 

program na významný deň -  Medzinárodný deň Rómov. 

 

p. uč. S. Konečná 

 

  

MILÍ 

             ČITATELIA, 



 

Druhý ročník Jesenných hier sme odštartovali tesne pred jesennými 

prázdninami. Opäť sme súťažili a zabávali sa. Niektoré disciplíny nám už boli 

známe z minulého roku, ale čakali nás aj nové: navliekali sme šnúrky do topánok, 

prekladali lentilky so slamkou, naťahovali sa za kužeľom. Posledná súťaž bola 

štafetová. Navzájom sme sa obliekali a obúvali lyžiarky, veď zima sa blížila... 

A kto zvíťazil? Každý kto povzbudzoval, a každý kto čestne súťažil.  

 

Viac na stránke našej školy 

JESENNÉ 

                  HRY 



  

V pondelok 19. novembra 2018 odštartoval Európsky týždeň boja proti drogám, v 

rámci ktorého pripadá aj Medzinárodný deň bez fajčenia. Vedeli ste, že závislosť od nikotínu 

je rovnako silná, ako od tvrdých drog? 

     Približne 85 % fajčiarov si vybuduje silnú závislosť od nikotínu, ktorá sa vyrovná 

závislosti od heroínu alebo kokaínu. Môže trvať aj niekoľko mesiacov či rokov, kým sa jej 

fajčiar úplne zbaví. 

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je už po dvadsiaty raz od roku 1998 vyhlásený z 

iniciatívy Európskej únie za Európsky týždeň boja proti drogám.  Začal sa konať v Grécku a 

pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných 

mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre 

verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. 

 

 V tomto čase prebehli aj v našej  škole 

aktivity zamerané na prevenciu proti drogám 

hlavne fajčeniu a alkoholizmu a iným 

patologickým javom. Žiaci sa zapojili do 

zážitkových aktivít zameraných na formovanie 

postoja k závislostiam. Realizovali sa rôzne 

prednášky, premietali DVD s danou tematikou, 

konali športové zápolenia vo futbale, behu, hode 

lopty na kôš medzi dievčatami a chlapcami. 

Hlavnou myšlienkou je ukázať deťom ako 

efektívne využiť voľný čas a to práve športom. 

Týmto podujatím chceme poukázať na to ako 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ  

BOJA PROTI DROGÁM 



predchádzať užívaniu 

návykovým látkam, 

obmedziť – zastaviť 

experimentovanie 

s návykovými látkami ale 

najmä nasmerovať aktivity 

detí na cestu k športu tak, 

aby sa práve šport  pre 

nich stal životným krédom 

a naplnil ich vnútorný svet. 

 

 

 

 

Toľko sa nás zúčastnilo a takto sme bojovali :

 

 

 

 

  

takto sme bojovali : 

 

p. uč. Cukerováp. uč. Cukerová 



 

V decembri minulého roku, v období pred Vianocami, sme sa rozhodli, my 

učitelia, zorganizovať zbierku pre Prešovskú 

karanténnu stanicu a spolok Prešovských havkáčov. 

Vianoce sú časom, kedy cítime potrebu akosi viac 

pomáhať, obdarovať aj tých, o ktorých sa nikto 

nestará – zvieratká, ktoré nemajú to šťastie, aby mali 

svoj domov. Prispeli sme dekami, krmivom, rôznymi 

dobrotami, hračkami, veterinárnymi prípravkami, 

dezinfekčnými prostriedkami. Trochu sme pomohli 

psíkom a mačičkám bez domova. Zbierku do útulku odniesli p. uč. Ferjaková 

a Štefanská. 

Za všetky 

príspevky 

ďakujú Bak 

a Kika 

z útulku. 

  

POMÁHAME TÝM, KTORÍ SI SAMI 

POMôCŤ NEVEDIA 

p. uč. Ferjaková 



 

V decembri 2018 sme 

sa po druhýkrát 

zapojili do projektu 

Vyšehrad číta deťom 

– Celé Slovensko číta 

deťom. Čítanie sa 

nesie pod mottom: , 

Poď, budem ti čítať, 

s dôrazom na 

myšlienku Čítajme deťom 20 minút každý deň. Čítajúcimi hosťami môžu byť 

významné osobnosti daného 

mesta, regiónu, obce, 

jednoducho všetci, ktorí sú 

ochotní čítať deťom 20 

minút. Cieľom projektu je 

motivovať dospelých, aby 

čítali deťom nahlas a 

zvyšovať povedomie o 

detskej literatúre v 

krajinách V4. Naše adventné čítanie sa uskutočnilo 19. 12. 2018 v modulovej 

budove Základnej školy Jarovnice 192 na 3. poschodí. Čítali sme z rozprávkovej 

   CELÉ SLOVENSKO  

       ČíTA DEŤOM 



knižky Milana Húževku Čarokrásna Ruca a Pavla Dobšinského Slovenské ľudové 

rozprávky. Navštívila nás pani riaditeľka Obecnej knižnice, pripojil sa aj pán 

riaditeľ, páni asistenti a páni učitelia. Súčasťou projektu sú aj sprievodné 

aktivity. Spolu s našimi učiteľmi žiaci piekli medovníčky, vypísali a poslali 

vianočné pohľadnice napríklad do Detského domova a Detskej nemocnice v 

Prešove a zariadenia pre seniorov v Sabinove. Starší spolužiaci vyrobili pamätné 

medaily. Čítanie spríjemnili žiaci piatych ročníkov, ktorí pod vedením p. uč. 

Štefanskej predviedli svoje spevácke umenie, Daniela Kalejová otvorila čítanie 

vianočnou básňou a Natália Kalejová celé stretnutie moderovala. 

 

,,Rozprávky nevznikli preto, aby uspávali deti, ale preto, aby zobúdzali nás, 

dospelých. Tak na to nezabúdajme...“ 

Viera Kučerová, prezidentka združenia Celé Slovensko číta deťom 

 



 

11.august 2018 
 
Iba 16-ročná študentka dokázala zredukovať používanie plastových slamiek 
vo veľkých amerických firmách 
Iba 16-ročná študentka ShelbyO’Neil sa ešte minulú jeseň rozhodla, že musí 

niečo spraviť s plastovým odpadom a používaním slamiek. Od mladej tínedžerky 

toho asi nik neočakával veľa, no nakoniec urobila viac než väčšina bojovníkov za 

ochranu prírody. Už v takomto mladom veku si Shelby založila neziskovú 

organizáciu JrOceanGuardians (Mladí strážcovia oceánu), v ktorej učí mladých 

školákov o recyklovaní.  

  

 

 

15.marec 2019 

Ekologické záškoláctvo. Mladí vyšli do ulíc za boj proti 
klimatickým zmenám 
Státisíce záškolákov zaplnili námestia po celom svete. A väčšine učiteľov to ani 
neprekážalo. Na námestia totiž vyšli preto, aby bojovali proti klimatickým 
zmenám. Ani mladým na Slovensku nie je jedno, ako im nechajú dospelí planétu, 

AJ MY 

      RECYKLUJEME 



vyšli preto do ulíc Br
Mikuláša. Celé to odštartovala ešte minulý rok mladá 
Švédka, ktorá piatok, čo piatok nechodí do školy a 
protestuje pred švédskym parlamentom.
Argument je jednoduchý 
svet ide aj tak do záh
mám 16 rokov. Rovnako ako stovky tisíc ďalších detí, 

aj ja protestujem za našu klímu,"
Zo záškoláčky GretyThunberg sa možno stane aj nositeľka 
mier. 
Zdroj: 

https://www.noviny.sk/slovensko/422725

zmenam 

https://refresher.sk/57129-Iba-16rocna

velkych-americkych-firmach?gdpr-accept=1

Shelby a Greta, mladí 16
prostredí žijú a aké ho zanechajú svojim deťom, dokázali ovplyvniť množstvo 
ľudí myslieť a žiť ekologicky. Ak sa k
ako sú triedenie a recyklácia plastov
môžeme aj my prispieť k záchrane našej krásnej planéty ZEM.
Postačí, ak vhodíme plasty do žltých košov s
nachádzajú už aj u nás v škole!
rôznych plastových výrobkov (obklady, dlažby, oplotenie a
A čo je recyklácia? 

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a 
produktov (napr. recyklácia
pneumatík) 

Recyklácia: 
- zabraňuje plytvaniu zdrojov, 
- redukuje spotrebu surových prírodných materiálov,
- redukuje množstvo uskladnených
- redukuje spotrebu energie 
- prispieva k redukcii emisií
A nezabúdajme, že najlepším spôsobom boja proti odpadu, je 
neprodukovať !!! 

vyšli preto do ulíc Bratislavy, Košíc, Žiliny a Liptovského 
Mikuláša. Celé to odštartovala ešte minulý rok mladá 
Švédka, ktorá piatok, čo piatok nechodí do školy a 
protestuje pred švédskym parlamentom. 
Argument je jednoduchý - načo má chodiť do školy, keď 
svet ide aj tak do záhuby. "Volám sa GretaThunberg, 
mám 16 rokov. Rovnako ako stovky tisíc ďalších detí, 

aj ja protestujem za našu klímu," 
Zo záškoláčky GretyThunberg sa možno stane aj nositeľka Nobelovej ceny za 

https://www.noviny.sk/slovensko/422725-ekologicke-zaskolactvo-mladi-vysli-do-ulic-za-

16rocna-studentka-dokazala-zredukovat-pouzivanie-plastovych

accept=1 

mladí 16-roční ľudia, ktorým nie je ľahostajné v
aké ho zanechajú svojim deťom, dokázali ovplyvniť množstvo 

žiť ekologicky. Ak sa k nim pridáme, aj keď len v drobných veciach 
triedenie a recyklácia plastov, s ktorými sme začali v našej škole,  

záchrane našej krásnej planéty ZEM. 
Postačí, ak vhodíme plasty do žltých košov s označením plasty, ktoré sa 

nás v škole!Takto vytriedené plasty budú použité na výrobu 
rôznych plastových výrobkov (obklady, dlažby, oplotenie a iné) 

je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a 
produktov (napr. recyklácia papiera farebných a ostatných kovov, skla, plastov, 

zabraňuje plytvaniu zdrojov,  
redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, 
redukuje množstvo uskladnených odpadov  
redukuje spotrebu energie  
prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov  

zabúdajme, že najlepším spôsobom boja proti odpadu, je 

atislavy, Košíc, Žiliny a Liptovského 
Mikuláša. Celé to odštartovala ešte minulý rok mladá 
Švédka, ktorá piatok, čo piatok nechodí do školy a 

 
načo má chodiť do školy, keď 
"Volám sa GretaThunberg, 

mám 16 rokov. Rovnako ako stovky tisíc ďalších detí, 

obelovej ceny za 

-boj-proti-klimatickym-

plastovych-slamiek-vo-

roční ľudia, ktorým nie je ľahostajné v akom 
aké ho zanechajú svojim deťom, dokázali ovplyvniť množstvo 

drobných veciach 
našej škole,  

označením plasty, ktoré sa 
plasty budú použité na výrobu 

je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a 
kovov, skla, plastov, 

zabúdajme, že najlepším spôsobom boja proti odpadu, je odpad 

p.uč. Kropuchová 



 

Pani učiteľky a učitelia zorganizovali 

pre deti karneval v telocvični. 

Nechýbali nápadité masky, energická 

hudba ani súťaže, v ktorých si merali 

sily žiaci rozdelení do družstiev alebo 

aj žiaci, ktorí súťažili ako jednotlivci. 

Deti, ktoré súťažili dostali sladkú 

odmenu a obrovský potlesk od 

spolužiakov – divákov. Nasledovala 

voľná zábava, a to diskotéka 

sprevádzaná tanečnou hudbou 

a množstvom tancuchtivých detí, ktoré 

neotáľali 

a vytancovali aj 

našich pánov 

učiteľov na 

korčuliach a pani 

učiteľky 

v podarených 

maskách.  

 

KARNEVAL  JE TU, 

KARNEVAL 

p. uč. Konečná 



 

O tom sme sa opäť presvedčili aj 

tohto roku. Najlepší recitátori sa síce môžu 

dostať až do celoštátneho kola, no nám 

zatiaľ postačí to školské a okresné. Našu 

školu na okresnej súťaži Hviezdoslavovho 

Kubína v Sabinove bude zastupovať Martin 

Kukurica V.C a Natália Kalejová IX. B. 

Držíme im palce! 

VÝSLEDKY RECITAČNEJ SÚŤAŽE ŠKOLSKÉHO KOLA HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN 

I. kategória 
• 1. miesto Martin Kukurica /5.C/ 
• 2. miesto Klára Kalejová /6.A/ 
• 3. miesto Zuzana Džurmanová 

/5.A/ 
• 4. miesto Adriana Bolvanová 

/5.D/ 
II. kategória 

• 1. miesto Natália Kalejová /9.B/ 
• 2. miesto Irena Popušová Giňová 

/7.D/ 
Dodatočne ocenení žiaci: 

• Daniela Lacková /6.C/ 
• Dominik Majkut /6.A/ 

 

RECITUJEME 

                   RADI 



Aj keď tomu počasie nenasvedčovalo, naši deviataci sa vybrali v polovici marca 

lyžovať. A to na celých  5 dní. Khamoro ponúka ich ,,spomienky na lyžiarak.“ 

� Ďakujeme za všetko, čo sme tam zažili. Nikdy na to nezabudnem. 

� Bolo to super. Aj keď sme išli na vlek a spadli sme. Boli sme šťastní. 

� Mali sme všetko, čo sme potrebovali. Mali sme krásnu kúpeľňu.  

� Najkrajší pocit v živote. 

� Ďakujem učiteľom, že ma tam zobrali. Tento zážitok si budem pamätať do 

konca života. 

� Keď som sa spustil po svahu, akoby som lietal. Ďakujem za najskvelejší 

zážitok. Vážim si to. 

� Ďakujem učiteľom a inštruktorovi za trpezlivosť až do konca. 

� Nezabudnuteľné bolo pre mňa spustiť sa dolu svahom, aj keď som sa bála. 

A tiež prechádzka v korunách stromov. Vidieť všetku tú krásu. Ďakujem 

všetkým. 

� Ďakujeme p. u. Kravcovi, že to všetko pre nás vybavil, aj všetkým, že nás 

učili lyžovať. 

� Ďakujem tým ľuďom, ktorí nás tam zobrali. Ďakujem aj pani uč. triednej 

za láskavosť, že nás nakoniec pustila... 

� Nevedela som brzdiť. Spadla som. Aj pán učiteľ spadol. 

� Nikdy sme nestíhali, vždy sme boli poslední. Ale inak máme krásne 

spomienky. Bolo nám nádherne. 

SPOMIENKY 

               NA ,,LYŽIARAK“ 



� Keď som sa spustil nič som nevnímal. Nikoho. Až potom som vnímal svoje 

nohy, lebo ma veľmi boleli. Všetkých boleli. 

� Na ten veľký svah nikdy nezabudnem. Bolo to strašné, ale zároveň 

nádherné, pretože ma p. uč. naučil nebáť sa, postaviť sa a ísť ďalej. 

Všetci sme boli skvelí. 

� Každý bol na nás milý. Boli sme radi, že sme spolu. 

� Na druhý deň som už vedel lyžovať. Mal som sa výborne. 

Khamoro tlmočí srdečné poďakovanie od deviatakov všetkým dospelým, 

ktorí pomáhali pri organizácii i samotnom priebehu lyžiarskeho výcviku.(p.u. 

Kravec, Uhriňák, Ferjaková, p. r. Bugna, p. z. Pavliková, p. e. Novotná, p. as. 

Kaleja a inštruktor Matúš)  

( k   o   m   p   ó   t) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obutím ponožiek rôznych farieb vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom 
s Downovým syndrómom  žiaci aj učitelia našej školy. Odlišné ponožky nám 
pripomínajú, že každý sme iný, 
no práve to robí náš svet 
pestrejší a lepší. A, aby sme 
nezabudli: 

Byť odlišný je normálne.

 

Obutím ponožiek rôznych farieb vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom 
Downovým syndrómom  žiaci aj učitelia našej školy. Odlišné ponožky nám 

pripomínajú, že každý sme iný, 
š svet 

. A, aby sme 

Byť odlišný je normálne. 

Obutím ponožiek rôznych farieb vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom 
Downovým syndrómom  žiaci aj učitelia našej školy. Odlišné ponožky nám 



 

 

Do novej jari želáme 
všetkým veľa zdravia 

a čoskoro     
DOČÍTANIA! 

Vaše KHAMORO 


