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Najkrajší zážitok 

ŠVP- Páčilo sa mi, keď sme išli do Bystrianskej jaskyne. A keď sme boli 

rozdelení do štyroch kmeňov, boli to: oheň, voda, vzduch, zem. Až sme 

v tých kmeňoch súťažili rôzne súťaže, boli to napríklad: ja som slon, to 

sme mali päťkrát sa zatočiť okolo kužeľky a potom skákať na jednej 

nohe tam a spať. A ešte sme hrali hru čivavy a buldoci, to buldoci museli 

chytiť čivavy a keď ich chytia, sú aj oni buldoci a ešte iné hry. A ešte 

sme mali rannú rozcvičku. A večer sme mali diskotéku. A sme robili 

lapače snov.  

                                                                        Miška Švedová, 2.B 

Môj najkrajší zážitok 

Môj najkrajší zážitok bol ako som sa hrala. 

ako soM stíhala všetko. aj soM sa bála 

v jaskyni. A jak som sa s pani učiteľkou fotila. 

Aj ako bolo super v šVP.  

S láskou Ninka                                                    Nina ,2.B 
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Načo  

nezabudnem! 

Nezabudnem hlavne na tých najlepších učiteľov! 

Keď niečomu nerozumiem, tam mi rýchlo pomôžu. 

                                                 Alexandra 5.Ž 

Ako sme kopali ihrisko.  

Bolo to super a zábava. 

Urobili sme dobrý skutok. 

               Jakub Neupauer, 5.Ž 

Začala sa hodina telesnej výchovy. 

Pán učiteľ nás zobral na ihrisko. Keď sme sa z ihriska 

vracali, náš spolužiak Matúš nás začal oblievať. V triede 

začala poriadna oblievačka. Všetko sme mali mokré 

lavice podlahu... Spolužiaci išli poprosiť pani upratovačku 

mop a handru. Povedali sme Matúšovi aby to utieral keď 

to aj začal, ale nechcel tak Sebastián to poutieral. Bola to 

naša posledná vyučovacia hodina. Je to môj najlepší 

zážitok, nikdy na to nezabudnem.                                                                            

Laura, 5.Ž 
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Čo sa mi stalo za tento Školský rok? 

Za tento školský rok dostal 1 z matematiky a fyziky, boli to 

jedine 1 z týchto predmetov. Bol šťastný. Z biológie sa mu 

podarilo nazbierať par 1 najlepšie pre neho bol florbalový 

turnaj a karneval. Neučili sa 

a skončili skôr. Najviac sa mu 

páči keď sa neučia alebo keď 

sú vonku , alebo v knižnici. 

Najlepší pocit mal z posledných 

hodín v skole. Radoval sa aj 

z blížiaceho sa leta. Všetci sa 

tešili na leto. 

Jozef Gábor, 6.A 

Zážitky zo súťaží, výletov a akcií... 

Pred nedávnom v zime bol lyžiarsky výlet. Ja a môj kamarát sme sa tešili. Po 

týždni keď sme mali ísť už lyžovať, môj kamarát neprišiel lebo sa bál. Ja som 

išiel. Keď sme prišli, bál som sa, no na našťastie sme sa mohli lyžovať naučiť 

lyžovať s učiteľom. Mali sme na to 3 dni. Prvý deň som chýbal. V ďalšie dni 

som sa bál ísť na kopec no učiteľ ma 

zobral na malý a ukázal mi čo mám 

robiť, pustil som sa až vtedy som 

povedal, že je to SUPER. Potom som 

išiel na najväčší kopec.  

      Adrián Mirga, 6.A  
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      Najzaujímavejší  zážitok 

.. bol keď som sa zúčastnil na akcii Spišský Štvrtok má talent. 

Bolo to skvelé až na to , že som s mojimi kamarátmi  nevyhral 

ani poslednú cenu. Lenže my sme vopred povedali , že tam 

nejdeme vyhrať ale dať zo seba von emócie.  Niektorí to 

pochopili ale niektorí nie. Potom so rapoval s Adamom. 

Potom prišli Divé Maky do nášho kultúrneho domu.  

Rozprávali sme sa s nimi , vypytovali sme sa hocičo napr. 

bavili sme sa o škole.  Bol som aj na chate s 9.B a 9.K bolo tam 

super až na tú zimu, hrali sme rôzne hry. Najviac sa mi páčila 

hra na , na ktorej som sa smial až som mal záchvat smiechu. 

Ta hra sa hrala tak , že sme museli udržať v zadku 2€ a prejsť 

niekoľko metrov.                                                                                                                                                  

Dušan Ščuka , 9.B 
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                          Najzaujímavejší  zážitok  

Keď som sa vrátila z Veľkej Británii , nastúpila som do 9. B 

triedy v Sp.  Štvrtku. Musím priznať , že po dlhom čase sa 

vrátiť späť do školy v Sp. Štvrtku sa mi ani nechcelo. Po 

nejakých dňoch niekde vznikol  nápad , že sa chce postaviť 

workoutové ihrisko. Najzaujímavejšie na tom bolo to , že sme 

im mohli pomáhať. Napr. pri kopaní. Ja sama som kopala až sa 

mi spravili ,, mozole ”. Bolo to celkom fajn zažiť niečo také 

počas šk. roku. Vždy keď  prišiel do triedy pán uč. Macko, 

volali sme ho vonku  pomáhať. Samozrejme , že nie na 

všetkých jeho hodinách, pretože sme sa museli aj učiť. Určite 

si tú pomoc od všetkých žiakov všetci učitelia vážili a aj pani 

riaditeľka. Keďže som tu bohužiaľ celý šk. rok nebola a vrátila 

som sa až teraz tak toto je môj najzaujímavejší zážitok zo 

školy v Sp. Štvrtku.  

                                                                        Andrea Korová , 9.B   
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                              Najkrajšie zážitky  

V tomto šk. roku sa mi stalo veľa pekných vecí, napríklad 

koncert v Košiciach , ktorý bol vynikajúci ba aj Divadlo 

v Levoči. To najlepšie bolo kopanie na ihrisku. Pracovali sme 

celá škola a snažili sme sa to ihrisko dokopať. Akcie 

v telocvični , rôzne súťaže. Ako vždy pálenie morény. Veľmi 

veľký zážitok som mal na školskej akcii v Košiciach , keď  sme 

všetci kričali keď  na pódium prišli známe osobnosti a bol tam 

veľký dav. Bol to pre mňa krásny pocit. Krásne bolo to , že ako 

sme si so žiakmi namaľovali triedu , ako ma všetci maľovali 

a bola sranda. V tomto školskom roku boli veľmi dobré akcie, 

podujatia a zážitky.  

                                                                            Rasťo Ščuka, 8.A    

 

  

6. 



Čo  dôležité som sa 

naučil počas tohto šk. 

roka 

Naučil som sa pracovať v skupine no stále to je chabé. 

Taktiež aj počítať rovnice a príklady najťažšieho kalibru 

.. kombinatoriku, vyjadrovanie zo vzorca. Taktiež 

prístavok , nejaké nové vetné členy a metonymiu. Učili 

sme sa vzorce sily a výkonu. Naučili sme sa toho veľa. 

A veľa sa ešte naučíme. Učitelia nás to učili celých 8 

rokov.  Jeden učiteľ , ktorý bohužiaľ odíde sa o to snažil 

od 5 triedy a nevzdal to. Jeho meno je Tomáš Macko 

a on to s nami nevzdal. Vedel, že to  dokážeme. A aj 

sme to dokázali. Tak mu zo srdca Ďakujem. 

Peter Duľa, 8.A 
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Timka Javorská, 1.T  

Grétka Bajtošová , 2.A  
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Laura Školníkova , 1.V  

Ivanka Kroščenová, 

4.L 9. 



 

Dominik Oravec , 

6.A  

Ninka 2.B  
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 Tatiana Stašová , 6.A  

Leonka , 1.T  
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Lea Toporcerová , 8.A 
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Heňka S. , 1.T  
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What I have learnt  

I had a relationship. I had a best friend. I think you expect from best friend 
trust, honesty and these positive things. So, once I was ill, so I was not able 
to go to school, My best friend was really good friend with my girlfriend and 
they were in the same class. I hated alcohol and my girlfriend knew that. 
I was trying to not let her drink. So school ended, my best friend came 
home and girlfriend, too. I called best friend. We were playing a game and 
I asked: So, what happened in school? Is she okay? He answered: „Yeah, 
sure, she is totally okay and we didn’t talk so you don’t have to be jealous.: 
Me: „Oh, okay...“  Later that day, I was texting with my girlfriend. 

Me: „Hey, did you talk to George today?“  

She: Yes, a little bit...“ 

I was surprised but I did not get angry or anything. I texted her: Could you 
please send me screenshots of conversations with him? 

She refused but then she sent.   

Then girlfriend told me that they wanted to drink.  

I was so pissed off that moment, I just went to the forest and think about 
that. 

So, we learned 2 things: 

1. Don’t trust nobody! Even your nearest person in your life! 
2. Don’t let your girlfriend be friend with your best friend.  

Peter Danišovský, 9.K.  

  BF: We should tell him the truth. 

  GF: Are you sure? He will be angry. 

  BF: He will be angry anyway. 

  GF: Oh, okay. I’ll tell him… 

15. 



Moje najlepšie zážitky 

Zajtra je posledný školský deň a ja som sa rozhodla napísať 

príbeh o mojom najlepšom zážitku za tento školský rok.  

16. decembra sme 7., 8. a 9. ročník navštívili vianočné trhy vo 

Viedni. Museli 

sme byť už o pol 

tretej ráno na 

autobusovej zastávke, keďže sme cestovali cca 6 hodín. 

V autobuse bola zábava. Keď sme dorazili na miesto, pani 

sprievodkyňa nás previedla Viedňou. Potom sme dorazili na 

vianočné trhy, kde bolo veľmi veľa ľudí a veľa stánkov. Našou 

obľúbenou „atrakciou“ bola fotobúdka. Vošli sme sa tam 

siedmi a odniesli sme si domov kopu spomienok.  

Presne o pol roka 16. júna sme navštívili Poľsko – 

Energylandiu. Teraz sme si mohli pospať trochu dlhšie, ako 

keď sme išli na výlet do Viedne. Stretnúť sme sa mali o 6:30 

ráno na autobusovej zastávke. Predtým, ako sme dorazili do 

Poľska, sme boli ešte vyzdvihnúť 13 žiakov zo štátneho 

gymnázia v Levoči. Cesta do Energylandie trvala 3 hodiny. Na 

miesto sme dorazili o 11-tej. Mali sme trojhodinový rozchod. 

Hneď sme sa vybrali na prvý kolotoč, čo sme zbadali. Bol to 

kolotoč Dragon Coaster. Ja s mojou kamoškou Ivankou sme 

16. 

 



sedeli v prvom rade. Bol to skvelý pocit. Hneď sme sa 

odhodlali na kolotoč Formula. Vystáli sme si dlhú radu a ja 

som sa napokon rozhodla, že nejdem.  Počkala som na 

kamošky a šli sme ďalej. Ďalší kolotoč bol Boomerang. Sedela 

som s Naťou a bol to skvelý pocit, keď sme vyšli s ním tak 

vysoko, že sme mali celú Energylandiu ako na malíčku.  

Odtiaľ sme si dali vyvolať fotky. Bolo 14:00 a my sme sa všetci 

stretli na detských kolotočoch. Začalo pršať. Išli sme sa najesť. 

Dostali sme hranolky, ktoré Naťa hneď vysypala a dostali sme 

aj sladkú limonádu. Kým pršalo, tak sme prešli vnútorné 

atrakcie. Potom sme išli na autíčka, kde sme stretli aj Mareka, 

Matúša a Lukáša.  Prestalo pršať. Vybrali sme sa na kladivá. 

Najlepší pocit bol, keď sme boli dole hlavou. Potom som sa 

odhodlala a šli sme znova na Formulu. Nezabudnuteľný 

zážitok. O piatej večer sme si sadli do autobusu a o deviatej 

sme už boli doma. Skvelý deň so skvelými ľuďmi. Nikdy na to 

nezabudnem. 
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Viki Bajtošová , 7.A 



Môj zážitok 

Zážitkov mám veľmi veľa. Vďaka mojej úžasnej 

triede. A veľmi im ďakujem zato, že mi robia školu 

lepšou. Najlepšie zážitky mám asi po škole s pánom 

učiteľom Smolkom. Ako ja a moje spolužiačky sme 

vystrájali, keď tu pán učiteľ chcel celú našu triedu 

naučiť to, že svoje povinnosti si máme plniť, lebo inak 

za to ponesieme následky. Veľmi zaujímavá bola asi 

každá jedna prestávka v našej triede. A hodiny 

matematiky s pani učiteľkou Žifčákovou. Nikdy 

nezabudnem na to, ako počas Vikinho dňa narodenín, 

sme mali celú triedu plnú balónov. Veľmi pekný bol aj 

výlet v Levoči so školou. A pre našu triedu je 

najkrajšie to, že každý jeden rok vyhrávame červený 

deň. Na hodine hudobnej výchovy sme doniesli 

bedničku a spievali sme si naše naj pesničky.  

    Laura Mirgová, 7.A 
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Jozef Gábor , 6.A  

Jozef Škovira  , 6.A 19. 


