BIFĽOŠKO
Časopis žiakov Základnej školy Sídlisko II
vo Vranove nad Topľou

Matematická olympiáda - obvodové kolá
V kategórií Z 5 obsadil ţiak V. B triedy- Róbert Demko – pekné 4. miesto.
Ţiaka pripravovala p. uč. Helena Kajlová.
V kategórií Z 9 sme dosiahli nasledovné výsledky:
1. miesto – získal Martin Matta,
5. miesto – získala Kamila Dankovčíková.
Obaja ţiaci sú z IX. C triedy a pripravovala ich
p. uč. Lýdia Világiová.
V kategórií Z 7 získal Tomáš Sabo, ţiak VII. C
triedy, 2.miesto. Ţiaka pripravoval p. uč. František Minarčik .
Na krajskom kole matematickej olympiády nás reprezentoval Martin Matta, ktorý obsadil
4. miesto.

Olympiáda anglického jazyka – krajské kolo
Na krajskom kole olympiády anglického jazyka našu školu
reprezentoval Milan Kurovský – ţiak VII. C triedy,
ktorý v kategórií 1A obsadil - 1. miesto.
Svoj talent potvrdil aj na celoslovenskom kole, v ktorom
obsadil 2. miesto.
Ţiaka pripravovala p. uč. Helena Demčáková.

Dejepisná olympiáda – obvodové kolo
Aj v tejto súťaţi sa nám darilo.
V kategórií D nás zastupovala Vierka Kobielská (VIII. C ),
ktorá bola úspešná a získala 2. miesto.
V kategórií C nás reprezentoval Jozef Švarný ( IX. C ),
ktorý obsadil pekné 2. miesto.
Ţiakov pripravovala p. uč. Dana Gálová.

Šport
V obvodovom kole v basketbale základných škôl v kategórii chlapcov, naše druţstvo obsadilo
2. miesto. Trénerom súťaţného druţstva je p. uč. Štefan Cibere.
Horný rad zľava:
M. Polák, V. Dolhý, T. Hreha, J. Kondáš,
a P. Lengvarský
Dolný rad zľava:
R. Zálepa, S. Soták, J. Kopec, Š. Malík
a M. Ondík

Centrum voľného času v našom meste v spolupráci so - Slovenskou asociáciou športu na školách usporiadali v našej škole dňa 11. 3. 2010 a 15. 3. 2010 obvodné kolo súťaţe ţiakov ZŠ vo volejbale.
V kategórií – dievčatá, sa nám darilo. Naše súťaţné druţstvo, ktorého trénerom je p. uč.
František Minarčik, získalo krásne 1. miesto. V kategórií chlapcov sa nám podarilo obsadiť pekné
3. miesto. Naše súťaţné druţstvo pripravoval p. uč. Štefan Cibere.
Horný rad zľava:
V. Proková, J. Vargová, M. Petríková,
N. Bakajsová, A. Tirpáková, M. Peštová
a S. Jakubková

Dolný rad zľava:
D. Poperníková , M. Balberčáková,
A. Kulíková, N. Pačutová, A. Sokolovská,
B. Babiaková, K. Čorbová a K. Vaňová.

Horný rad zľava:
J. Gdovec, A. Kulman, V. Dolhý,
T. Hreha, R. Marhulík, J. Kopec
Dolný rad zľava:
J. Karabin, M. Dobranský,
N. Thur a Š. Malík

Futbal – mladší žiaci
Koncom apríla sa súťaţné druţstvo našej školy zúčastnilo na ZŠ Lúčna obvodového kola súťaţe
vo futbale. Bolo úspešné – získalo 3. miesto.
Členmi druţstva boli:
Horný rad :
S. Topoľčani, V. Nemčík, R. Mikča,
P. Titko, E. Madej, J. Baţo.
Dolný rad:
K. Hajduk, P. Baláţ, M. Masič.
Členom druţstva bol aj M. Malík
( nie je na zábere ).
Chlapcov pripravoval p. uč. Ján Ťasko.

„ Niet väčšej škody nad stratený čas.“
Michelangelo

O tom, ţe mnohí z vás čas nestrácali a zmysluplne ho vyuţili, svedčia ďalšie vaše úspechy.

Ľudový tanec
Na krajskej súťaţi sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
ŠAFFOVA OSTROHA 2010 získal tanečný pár
Antónia Tomášová ( VI. C ) a Patrik Kotuľák ( VIII. C )
veľmi pekné 2. miesto.
Patrik Kotuľák v tejto súťaţi získal zároveň
aj 1. miesto. Jeho tanečnou partnerkou bola
naša bývalá ţiačka - Soňa Metyľová.
Tanečníkov pripravoval p. uč. Peter Kocák.

Biblická olympiáda - obvodové kolo biblickej olympiády – gréckokatolíckeho náboţenstva sa
uskutočnilo v marci. V tejto olympiáde ţiaci II. stupňa súťaţili v kategórií I.
V kategórii I sa druţstvu našej školy v zloţení : Miriam Súcka ( VIII. B ), Martin Karafa (VI. A)
a Norbert Bučko ( VI. B ) podarilo obsadiť 1.miesto.
Druţstvo v tomto zloţení zastupovalo našu školu aj na krajskom kole, kde obsadili krásne
2. miesto. Súťaţné druţstvo pripravovala Mgr. Mária Turčaníková.

V obvodovom kole biblickej olympiády – rímskokatolíckeho náboţenstva sa nám opäť darilo.
Súťaţné druţstvo, ktoré pripravovala p. uč. Anna Mydlová, obsadilo 1.miesto.
Členmi výherného druţstva boli: Marián Polák ( IX. A ), Mária Petríková ( IX. C )
a Miriam Súcka ( VIII. B ). Na krajskom kole obsadilo druţstvo 4. miesto.
Ani ţiaci evanjelického náboţenstva sa nedali zahanbiť.
Zúčastnili sa biblickej olympiády, ktorú organizoval Šarišsko
– zemplínsky seniorát. Ţiačke Daniele Demkovej ( VIII. C )
sa podarilo získať 1.miesto. Postupuje na celoslovenskú
súťaţ. Pripravoval ju p. Peter Soták.

Chemická olympiáda - jej obvodové kolo
prebehlo v marci. Zúčastnilo sa jej 11 súťaţiacich. Našu školu reprezentovali : Martin Matta získal 2. miesto a Pavol Tomáš - obsadil 3. miesto. Obaja ţiaci sú z IX. D triedy a pripravovala
ich p. uč. Viera Tarabčáková.

Hviezdoslavov Kubín
„ Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“
P. O. Hviezdoslav
Uţ desiatky rokov sa generácie milovníkov pekného slova, poézie a prózy stretávajú na súťaţi,
ktorou vzdávajú hold velikánovi slovenskej literatúry – P. O. Hviezdoslavovi a našej krásnej
slovenčine.
Dňa 7. 4. 2010 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín.
Pekným prednesom nás potešilo 36 recitátorov z 5. – 9. ročníka. Súťaţilo sa v prednese poézie
a v prednese prózy. Súťaţiacich pripravovali vyučujúci slovenského jazyka a literatúry: p. uč.
Babiaková, p. uč. Michálková, p. uč. Hrinko, p. uč. Chovancová, p. uč. Gálová a p. uč. Demčáková.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Poézia: II. kategória: 1.miesto – Katarína Košalková ( V. C ), 2.miesto –Terézia Mlejová ( VII. C ),
3. miesto - Soňa Servová ( VII. B ).
Próza: II. kategória: 1.miesto – Natália Kyselová ( VII. D ), 2. miesto – Filip Bodor ( VII. B ),
3. miesto – Petrana Dubinová ( VII. A ).
Poézia : III. kategória: 1. miesto - Eva- Mária Telepunová ( IX. D ), 2. miesto - Viera Kobielská
( VIII. C ), 3. miesto - Katarína Lehončáková ( VIII. C ).
Próza: III. kategória: 1. miesto - Sofia Kuţmová (VIII. B ), 2. miesto - Nikola Vaceľová ( IX. D),
3. miesto - Lucia Miklošová ( IX. C ).

Na okresnom kole tejto súťaţe obsadila v kategórii III – próza - Sofia Kužmová, ţiačka
VIII. B triedy, krásne 2. miesto. Ţiačku pripravovala p. uč. Monika Michálková.

Európa v škole -57. ročník
Aj napriek veľkej účasti ţiakov iných škôl
v tejto súťaţi, podarilo sa nám obsadiť
výherné miesta.
Výtvarná súťaţ –III. kategória ZŠ
1.miesto - získala Helena Bendiková, ţiačka IX. D,
3.miesto – obsadila Martina Milá (VIII. A ).
Výtvarný talent tieto dievčatá rozvíjali pod vedením
p. uč. Lýdie Világiovej.
Literárna súťaţ - III. kategória ZŠ
1.miesto – získal svojím príspevkom Lukáš Pánči,
ţiak VIII. A triedy. Pripravovala ho p. uč. Mariana Chovancová.
3.miesto - obsadila Soňa Servová - VII. B trieda. Pripravovala ju p. uč. Dana Gálová.

Pytagoriáda
V priestoroch budovy CVČ vo Vranove nad Topľou sa
v dňoch 12. 4. 2010 a 13. 4. 2010 konali obvodové kolá
matematickej súťaţe pod názvom – Pytagoriáda.
V kategórii P 5 získal 1. miesto - Tomáš Halgaš,
ţiak V. B triedy.
Pripravovala ho p. uč. Helena Kajlová.

Slávik Slovenska
– súťaţ pod takýmto názvom sa konala v priestoroch našej školy v apríli. Tešila sa veľkému
záujmu zo strany ţiakov. Speváci boli rozdelení do kategórií: 1. kategória ( 1. – 3. ročník), 2.
kategória ( 4. – 6. ročník) a 3. kategória ( 7. – 9. ročník). Porota to nemala ľahké, ale nakoniec
predsa rozhodla. Prinášame vám výsledky ţiakov II. stupňa:
II. kategória – 1. miesto – Radmila Doliničová ( V. B),
2. miesto – Antónia Tomášová ( VI. C ),
na 3. mieste sa umiestnili Marta Marcinčinová ( V. B )
a Andrea Kulíková ( VI. B ).
III. kategória: 1. miesto – Kristína Vaňová ( VII. C ),
2. miesto – Katarína Lehončáková,
3. miesto – Zuzana Dobranská ( VII. D ).

Všetkým víťazom a oceneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej
školy.

Valentínska pošta
Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom, ktorý sa slávi uţ niekoľko desaťročí
v rôznych kultúrach sveta. Valentínska pošta sa stala na našej škole uţ
tradíciou.
Prostredníctvom nej mnohí z vás poslali „Valentínky“. Tohto roku sme dosiahli rekord v počte
odoslaných Valentíniek. Spolu ich bolo 2448. Túto akciu pripravil Študentský parlament,
Valentínky triedila VII. A.

Ples školy – VII. ročník
Konal sa vo februári v priestoroch školskej jedálne. Zamestnanci školy svojou prítomnosťou na
plese potvrdili, ţe vedia nielen pracovať, ale aj zabávať sa. A to dokonca aţ do rána. Na príprave
plesu sa podieľalo vedenie školy a rodičovská rada.

Monitor – dlho očakávané písomné celoslovenské testovanie deviatakov sa konalo 10. 3. 2010.
Koordinátorom testovania bol p. uč. Michal Hrinko, ktorý spolu s našimi vychovávateľkami
a učiteľmi zo ZŠ Bernolákova dohliadali na celý priebeh testovania.
Ako sme dopadli? Veľmi dobre, veď posúďte sami: SJL – 82,7 % - 1.miesto z vranovských škôl,
M - 79,6 % - 2. miesto medzi vranovskými školami. Oplatilo sa učiť!
Poďakovanie patrí p. uč. Dţuppovej, p. uč. Tarabčákovej, p. uč. Világiovej, p. uč. Babiakovej
a p. uč. Chovancovej.

Lyžiarsky výcvik – prebiehal vo februári v stredisku Ţdiar a absolvovalo ho spolu 71 siedmakov.
Trénermi výcviku boli: pán riaditeľ Mgr. Milan Bendik, p. uč. Štefan Cibere, p. uč. Peter Kocák,
p. uč. František Minarčik, p. uč. Peter Šofranko a p. uč. Anna Mydlová. Pod ich vedením sa naši
siedmaci naučili lyţovať a strávili nezabudnuteľné chvíle v tatranskom prostredí.

Kriminalita mládeže
Pod takýmto názvom sa v marci uskutočnila beseda pre šiestakov s pracovníčkou
Policajného zboru, ktorá oboznámila ţiakov s náplňou práce príslušníkov polície. Informovala ich
o najčastejšie sa vyskytujúcich trestných činoch v našom meste. Pozornosť venovala aj
problémom šikanovania a drogovej závislosti. Besedu pripravila p. uč. Andrea Sabolová.

Starostlivosť o pleť- O tom, ako sa správne starať o pleť v čase dospievania, ako si ju
chrániť a skrášľovať, dozvedeli sa dievčatá 8. ročníka na prednáške spojenej s názornými
ukáţkami praktikantiek zo Zdruţenej strednej školy A. Dubčeka. Akciu zorganizovala p. uč. Anna
Opaľuchová.

Pri príleţitosti Dňa učiteľov sa v škole kaţdý rok koná slávnostné posedenie našich súčasných,
ale aj bývalých učiteľov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Posedenie spríjemnili kultúrnym
programom mnohí z vás.

Uţ niekoľko rokov sa naša škola zapája do akcie

pod názvom „ Deň narcisov.“ Tohto roku tento
deň pripadol na 16. 4. 2010. Školu sme vyzdobili
nástenkami, pripravili sme rozhlasové vysielanie,
ţivé narcisy boli v kaţdej triede aj v školskej jedálni.
Zástupcovia ţiackeho parlamentu predávali v priestoroch školy narcisy. Našimi spoločnými dobrovoľnými
príspevkami sme priloţili „ ruku k dielu“ a kúpou
narcisov sa nám podarilo získať 228,07 € ( 6843 Sk ),
ktoré boli odovzdané aktivistke obč. zdruţenia Narcis.
Akciu organizovala p. uč. Helena Kajlová a p. uč. Anna Treľová.

Výchovný koncert – konal sa v apríli v sále budovy CVČ. Zúčastnili sa ho ţiaci 7. – 9. ročníka
spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Bol zameraný na prierez rockovou hudbou. O tom, ţe sa tento
koncert u ţiakov stretol s veľkým úspechom svedčí aj to, ţe na jeho konci tancovali ţiaci, ale aj
učitelia.

Deň Zeme – vzťah k prírode mohli prejaviť ţiaci 6. ročníka svojou aktívnou účasťou na tejto
akcii, ktorá prebiehala v areáli školy. Kolektívy ţiakov so svojimi triednymi učiteľmi prechádzali
jednotlivé stanovištia, na ktorých plnili vopred pripravené úlohy. Jednotlivé environmentálne
aktivity mali ţiakom pripomenúť problémy, s ktorými musí zápasiť naša planéta. Po celkovom
vyhodnotení sa na 1. mieste umiestnili triedy: VI. B a VI. D, na 2. mieste skončila trieda VI. C,
posledné miesto patrilo VI. A triede. Túto akciu pre ţiakov pripravila p. uč. Anna Treľová.

Besedy o projekte E - learning
Konali sa v apríli v priestoroch školskej jedálne. Ţiaci aj učitelia školy sa dozvedeli o tomto
projekte o čosi viac, priamo od členov projektového tímu. Besedu viedla p. uč. Helena Kajlová,
ktorá oboznámila všetkých prítomných s tým, ako sa naša tradičná škola zmení na školu modernú.
P. uč. Marek Hermanovský krátkym videom túto premenu ukázal, predstavil aj moţnosti práce
s virtuálnou kniţnicou. Nasledovali krátke ukáţky vyučovacích hodín, ktoré sa týmto spôsobom
dajú zrealizovať. Pre ţiakov II. stupňa ich pripravili p. uč. Andrea Sabolová, p. uč. Daniela
Babiaková, p. uč. Anna Treľová a p. uč. Zuzana Mičejová.
Ďalšie besedy uţ budú prebiehať v novej v počítačovej učebni, ktorú postupne vybavujeme
modernou technikou ( pozri na obrázku).

Ak chcete toho vedieť a vidieť viac, sadnite si k počítaču a otvorte si webovú stránku školy:
www.zssidlisko2vt.edu.sk
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