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Číslo 2 

6. december tradične patrí sv. 

Mikulášovi, ktorý obdarúva všetky  

dobré deti. Našu školu navštevuje 

717 detí, takže nejaké tie dobré sa 

isto nájdu .  

To Mikuláš vedel a preto k nám zavítal. 

Na pomoc si zobral svojho pomocníka, 

anjela Emiliána, ktorý vzal na seba 

podobu bývalého p. riaditeľa Revaja, 

pretože aj on nad nami držal dlhé roky 

ochrannú ruku. Deťom spestrili 

vyučovanie a  pánov učiteľov sa 

povypytovali na ich správanie. Potom 

dostal každý po sladkej odmene. Na 

rozlúčku sa deti nedali zahanbiť 

a pekne sa modlili Otčenáš, niektorí 

dokonca aj po starosloviensky.                  

(pokračovanie str.2)  

                                               

 

Do pohody 

Časopis žiakov 2.stupňa ZŠ s MŠ  J. Vojtaššáka 

Zákamenné 
 

Mikuláš napomína neposlušné deti 

(vpravo) a anjel Emilián si zapisuje 

ich mená do zápisníčka (hore) 

Šk.rok 2013/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabudol ani na telocvičňu 
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Tešíte sa na Vianoce? Táto otázka je asi zbytočná, pretože odpoveď je 

každému jasná. Nás zaujímalo, na čo sa najviac tešíte, aký darček by vás potešil. 

Pýtali sme sa 180 žiakov. Niektorí ste zavtipkovali (mustang), niektorí sa 

zasnívali a zatúžili po blízkom človeku ( priateľku, priateľa), niektorým to bolo 

jedno no a niektorí v tom mali jasno (mobil, tablet). Škoda len, že iba jeden 

zatúžil po knihe... Uvidíme, čo poviete po Vianociach.  Tu sú vaše odpovede.  

Lapaji sľúbili, že sa polepšia a Mikuláš 

im za to sľúbil, že ich navštívi aj o rok. 

Nezabudne samozrejme zobrať ani  

svojho neprehliadnuteľného pomocníka 

so zápisníkom, aby zistili, či sa vinníci 

polepšili a dobré deti neskazili.                                          

(natália)               

 

Vyskúšal si aj učiteľov, či 

nezabudli správne počítať  

-bicykel- 4 

-foťák- 4 

-krémeše- 3 

-balóniky- 2  

-kameru- 1   

-knihu - 1 

- mobil- 40 

- notebook-29 

- tablet- 17 

- snowboard-13                         

- kamošku- 13                         

- conversy- 11 

 

 

 

Čo vy na to? 

- čokoľvek- 10 

- ponožky- 8  

- modré z neba- 8 

-trenky-7 

-kamaráta -5 

-mustang  GT- 4 

(andrea & adka) 
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V našej škole býva pekným zvykom, že 

pred vianočnými prázdninami sa všetci 

rozlúčime Vianočnou akadémiou. Ani tento 

rok tomu nebolo inak a tentokrát sa 

príprav ujala p.uč. Klačanská. Po 

zaujímavom programe, ktorý nám pomohol 

nahliadnuť do našich sŕdc, sme ju 

poprosili o pár postrehov. 

Vianoce sú sviatkami, kedy sa častejšie 

skloňuje slovo láska, porozumenie, 

tolerancia. V predvianočnom zhone medzi 

nákupmi a míňaním peňazí ponúkajú 

príležitosť myslieť aj na tých, ktorí nemajú 

nič. K Vianociam však aj patrí rodinná 

pohoda, ktorú si užívame pri zdobení 

stromčeka či pečení medovníkov. Aby 

Vianoce boli naozaj pohladením pre dušu a či 

ozaj záleží viac na  láske a pokoji, to sa už 

každý rozhodne sám za seba. Deti, ktoré 

účinkovali vo vianočnej akadémii, to určite 

vedia. Tanečnými choreografiami aj 

hovoreným slovom prispeli žiaci tanečného  

 

L. Serdeľová  a M. Straková -úvod 

FREEDOM 

Spevácky klub 

Baby z FREEDOM nabudili atmosféru Zuzana Vlčáková, 6.C 
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20. decembra sa  v novej školskej budove uskutočnil 2. ročník vianočných 

trhov. Žiaci  druhého stupňa prezentovali a ponúkali na predaj svoje výrobky, 

ktoré zhotovovali v rámci výchov alebo vo svojom voľnom čase. To, že sú naozaj 

kreatívni, sme mohli zistiť podľa bohatej ponuky.  A tak tí, ktorí ešte 

potrebovali darčeky pre svojich blízkych, mali na výber spomedzi vyrezávaných 

betlehemov, drevených, papierových či vyšívaných anjelikov, sviečok, náramkov, 

náušníc, tkaných kobercov, pletených šálov, ozdôb z rôznych surovín a z papiera 

a mnoho iných. Na trhoch okrem obchodného ducha vládla aj pokojná 

predvianočná atmosféra plná spevu, pohody a priateľstva, vôňa detského punču, 

kapustnice, slivkovo- orechovej polievky, palaciniek a pečených čajov. Ďakujeme 

p.uč. Chmeľovej, Barekovej a ostatným za príjemné zavŕšenie kalendárneho 

roka 2013. 

Vianočný škriatok pomáha dievčatku 

nájsť priateľa 

Dievčatá z tanečného krúžku 

Slávnosť úprimných slov: Soňa 

Čičová, Natália Laššáková 

krúžku, tanečná skupina FreeDom a 

gymnastky. Scénku nacvičil kolektív z 

2.A. Pekné myšlienky zazneli v podaní 

Lucky Serdeľovej - 7.C, Márii Strakovej 

- 7.B, Veroniky Belicajovej - 2.B, Emky 

Urbanovej - 2.A a ostatných malých detí 

z tanečného krúžku. Správnu vianočnú 

atmosféru doladili piesne detského 

speváckeho klubu. Ďakujem všetkým za 

prípravu a svedomitý prístup. 

Aj my ďakujeme p.uč. Klačanskej za 

kultúrny zážitok. 
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Vianočný detský punč šiel nadračku 

Ani chalani sa nenechali zahanbiť pri 

zdobení perníkov 

Predávali sa sviečky i trubičky 

Dievčatá predviedli výrobu náramkov Výroba oblátok 

Učitelia oprášili svoje peňaženky 

Výrobkov bolo neúrekom 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Víťazné 

dvere 

priateľstva 

5.C 

6.B 

7.A 

8.C 

9.C 

V novembri vyhlásil školský parlament súťaž 

o najkrajšie „DVERE  PRIATEĽSTVA.“ 

 Žiaci, ktorí sa chceli zúčastniť, dostali za úlohy 

vyzdobiť vonkajšie dvere svojej triedy symbolom 

priateľstva, ktorý by vystihoval ich kolektív. Víťazné 

triedy z každých ročníkov dostanú koncoročné fotky 

kolektívov ZADARMO! Nakoniec sa zapojili všetky 

triedy na druhom stupni, za čo im patrí veľká 

pochvala! Učitelia, ktorí nie sú triednymi, mali naozaj 

ťažkú úlohu pri výbere,  lebo všetky „dvere 

priateľstva“ boli naozaj pekné a nápady kreatívne. 

Napokon sa ale  zhodli. Víťazom BLAHOŽELÁME!  
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(matúš) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náš ko 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

1. Aký ste kolektív? 
a) držíme spolu 
b) delíme sa na skupinky 
c) nezaujímame sa o seba 
d) nezaujíma ma náš kolektív 
2. Ako riešite problémy v triede? 
a) stále sa hádame  
b) riešia ich len dvaja-traja, ostatní nie 
c) každý sa nejako zapojí - spoločne ich 
riešime 
d) nezaujímajú ma naše problémy 
3. Máš v triede dobrého 
kamaráta/kamarátku? 
a) nie, mám ho z inej triedy 
b) áno 
c) nemám kamaráta/kamarátku 
 

ANKETA PRIATEĽSTVA  

Nájdite si svoju triedu a pozrite sa, 

ako v tejto ankete dopadla. Je 

potešujúce, že odpovedí typu- 

Nezaujíma ma náš kolektív, je málo. 

5.A             5.B             5.C 

 1.  a- 2            1.  a-11             1.  a-17 

     b- 2                b-11                b-4 

     c- 12              c-0                 c-0 

     d- 4               d-0                d-1 

2.  a-2                2.  a-3          2.   a-0 

     b-2                    b-4                b-1 

     c-12                  c-14              c-20 

     d-4                   d-0               d-1 

3.  a-0              3.   a-1          3.  a-0 

    b-20                  b-20           b-22 

     
 6.A             6.B           6.C 

1.  a-  18          1.  a-18           1.  a-10 

     b- 5               b-5                b-10 

     c- 0               c-0                c-2 

2.  a- 2          2.   a-0           2.  a-4 

     b-21              b-4                b-8 

     c-0              c-19               c-10 

3.  a-1         3.    a-0            3.  a- 1 

    b-22            b-23               b-21 
 

      7.A       7.B         7.C        7.D 

     1.  a- 13    1.  a-2          1.  a-13       1. a-3 

          b- 4       b-17            b-7            b-15 

     2.  a-0     2.  a-2        2.   a-1        2.  a-3 

           b-5       b-7             b-7            b-7       

          c-12       c-10           c-12           c-8 

      3.  a-1     3.   a-1         3.  a-0       3. a-0 

           b-16     b-18          b-19           b-18 
 

8.A      8.B            8.C        8. D 

1.  a- 6        1.  a-15      1.  a-11      1. a-11 

   b- 15           b-8           b-12         b-12 

2.  a-5        2.  a-2     2.   a-3        2.  a-3 

     b-10         b-12          b-10          b-10       

     c-5          c-9           c-10           c-10 

     d-1         d-0           d-0            d-0 

3.  a-1         3.   a-1     3.  a-1        3. a-1 

    b-20         b-22      b-22           b-22 
 

9.A        9.B            9.C 

1.  a-  12      1.  a-7          1.  a-14 

     b- 7          b-14              b-4 

     d-1          d-0                 d-1 

2.  a-4         2.   a- 4       2.  a-3 

     b-12            b-7             b-6 

     c-4             c-10            c-10 

3.  a-1         3.   a-1        3.  a-0 

    b-19           b-20           b-19 
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(simona & evka) 
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Hodina ruského jazyka v deviatom ročníku 

bola naozaj zaujímavá. Trieda sa zmenila na 

reštauráciu. Trojica žiakov si totiž 

pripravila rozhovor. 

Do reštaurácie prichádzajú zákazníci, dospelí 

aj deti. Čašník v bielych rukavičkách a bielou 

utierkou prevesenou  cez ruku víta zákazníkov 

a hneď sa pýta čo si dajú. Zákazníci sa 

dohadujú, ale nakoniec si vyberú. Samé 

dobroty. Predjedlo, polievku, druhé i zákusok. 

Všetko samozrejme treba zapiť, aby to šlo 

lepšie dolu krkom. Pivo, víno, káva,  rôzne 

nápoje. Samozrejme, že to niečo stojí. Keď 

majú plné žalúdky, treba platiť. 

Stále používajú zdvorilostné výrazy. A že im to 

pristane, to posúďte sami.                          

(p.uč. Fafejtová)  

 Na hodine  literatúry v 7.A sme zase 

cestovali v čase. Stalo sa tak pri 

reprodukcii úryvku Do školy.  

Prostredníctvom žiakmi hranej diskusie 

moderátorky s neterou J. C. Hronského 

a Augustínom Maťovčíkom, sa žiaci  

dozvedeli  zaujímavosti  zo   života tohto 

významného autora. Diskusia bola 

popretkávaná dramatizovanými výstupmi 

žiakov, ktorí sa snažili svojimi hereckými 

výkonmi vystihnúť podstatnú myšlienku 

diela Do školy. Pomocou komparácie 

minulosti a prítomnosti zobrazili vzťahy 

rodičov a detí, detí a učiteľov a v 

 neposlednom      rade      vzťahy    medzi  

  

spolužiakmi navzájom. Spoločne 

prišli k poznaniu, že telesné tresty 

a celková klíma v škole bola 

v minulosti dosť drsná a nechceli 

by, aby sa to vrátilo.  

(p.uč. Bareková) 

Tak v Rusku sa už budeme 

vedieť najesť  
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No a na  hodine dejepisu 

v 8.B sa  popravovalo... 

Poprava bola totiž 

neodlučiteľnou  súčasťou 

Veľkej francúzskej 

revolúcie, ktorú ôsmaci 

preberali a takto 

netradične  sa rozhodli 

učivo si upevniť. 

Nechýbala prezentácia 

o priebehu revolúcie, ba 

ani interview so samotným 

Napoleonom Bonapartem, 

(p.uč. Vojtaššáková) 

Juj, ale sa teším do 1.triedy! Tak ty mi budeš odvrávať? Ukáž ruku! 

Aj kľačanie patrilo 

k bežným trestom 

Andrej Bukna z 8.B  vy-

tvoril perfektnú atrapu 

gilotíny, ktorú  hneď aj    

„otestovali“ 
ktorého si zahrala 

Zuzana Dendysová a 

kde sme sa dozvedeli, 

vďaka otázkam Aniky 

Kyrczovej, množstvo 

zaujímavostí zo života 

tohto vodcu. 

(p.uč. Vojtaššáková) 
Tuším ma chcú na tom 

ostrove otráviť... 
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Poprechádzať sa po 

priestoroch, kde sa vysiela 

hlavné spravodajstvo televízie 

JOJ, pokecať si s politikmi 

v NRSR,  zahrať sa na 

Nákupnú maniačku či zasúťažiť 

si v súťaži Páli vám to?- kto 

by po tom netúžil?  

Nám, deviatakom,  sa naskytla 

takáto príležitosť 4.12.2013.     

O 5:00 sme už všetci nedočkavo 

čakali na autobus, ktorý ich mal 

zaviesť na tieto nezvyčajné 

miesta. Cesta trvala dlho, no 

napokon sme  sa dočkali. Najprv 

sme navštívili JOJ-ku, kde sme si 

poobzerali tie najzaujímavejšie 

štúdiá. Mali sme možnosť 

vyskúšať si kreslá moderátorov 

Televíznych novín či miestnosť 

Nákupných maniačok. Potom sme 

sa pokochali pohľadom na 

Bratislavský hrad a napokon nás 

čakalo to najhlavnejšie: exkurzia 

v NRSR. Ocitli sme sa aj na 

priamom rokovaní  politikov, ktorí 

diskutovali na zaujímavú tému: 

Školstvo . Vypočuli sme si pár 

názorov niektorých politikov 

a cez prestávku sa s nimi 

porozprávali.    Bola     to    veru 

Páli NÁM  to? 

V dnešných Televíznych novinách vás vítajú 

nové posily - Mikuláš Šustek a Tomáš Kocúr 

A foto na záver s Jurajom Blanárom 
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zaujímavá skúsenosť. No a najlepšie 

ostalo na záver - mohli sme si 

v praxi vyskúšať, ako sa cítia 

nákupné maniačky.  Keď sme 

povymetali najznámejšie 

bratislavské nákupné centrá, mohli 

sme sa  s pokojným srdcom 

a prázdnymi peňaženkami vrátiť 

domov.  

Za organizáciu skvelej exkurzie 

ďakujeme p.uč Čičovej. 

(pripravila natália) 

Pred parlamentom 

Nákupné maniačky naživo  
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MIKULÁŠSKY 

Dňa 8.12.2013 sa v našej telocvični 

uskutočnil Mikulášsky florbalový turnaj, 

ktorý zorganizovalo ERKO. Zúčastniť 

sa ho mohli dievčatá aj chlapci 7-9 

ročníka. 

O tom, že florbal nie je čisto chlapská 

hra, nás presvedčil aj jeden dievčenský 

tím, ktorý svojou prítomnosťou skrášlil p. 

uč. Kocúr. To, že to s pomocou myslí 

vážne, dokázal aj tým, že si na seba 

navliekol ružový dievčenský dres . 

Dievčatá sa nenechali zahanbiť a skončili 

na skvelom treťom mieste, o ktorom 

rozhodli až nájazdy.  

Všetci odchádzali síce unavení a spotení, 

ale s úsmevom na tvári a s pocitom dobre 

odohranej hry. A tu sú výsledky: 

1.MIESTO:  

Boris Durčák, Michal Janeta,  Andrej 

Brandys, Dávid Janeta, Tomáš Kocúr, 

Mikuláš Šustek, Andrej Dibdiak. 

1. 2.MIESTO: 

Miloš Urban, Martin Úradník, Matej 

Garaj, Filip Grofčík, Adam Kľuska, Adam 

Klimčík. 

2. 3.MIESTO: 

Bianka Ondrigová, Iveta Večerková, Lívia 

Murínová, Alena Kocúrová, Anna 

Pavelková, Simona Florková, Darina 

Vlčáková, Miroslava Michalicová, Ján 

Kocúr. 
 

SILVESTROVSKÝ 

Aj posledný deň v roku 2013 

patril florbalu.  

Podmienkou účasti na turnaji boli 3 

dievčatá v každom družstve a 

maximálny počet hráčov bol 13. 

Podmienky splnili najmä 8.D, 9.C, 

8.C a 8.B, kde dievčatá pomáhali 

hrať aj v iných triedach, aby sa 

nakoniec mohli turnaja zúčastniť. 

Tu sú umiestnenia:  

7. miesto trieda 8.D 

6. miesto trieda 9.A 

5. miesto trieda 8.C 

4. miesto trieda 8.B 

Medaily si odniesli: 

3. miesto -9.B 

2. miesto -8.A 

1. miesto -9.C 

 

Najlepší strelec turnaja: Mikuláš 

Šustek (9.C) 

Najlepšia hráčka turnaja: 

Michaela Budzeľová (8.B) 

Najlepší brankár turnaja: Daniel 

Polťák (8.A) 

Všetci účastníci turnaja si odniesli  

sladkú odmenu a dobrý pocit z 

pekne stráveného popoludnia 

Všetkým zúčastneným triedam patrí 

vďaka za fair play a tešíme sa na 

ďalší turnaj. Za prípravu ďakujeme 

p.uč. Klimčíkovi a Kocúrovi. 
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O tom, že to naši florbalisti 

myslia s týmto športom vážne, 

svedčilo aj stretnutie mimo 

nášho ihriska. V nedeľu 

15.12.2013 zabojovali na 

oficiálnom veľkom florbalovom 

ihrisku v Rabči. Pre našich 

chlapcov to bola prvá 

skúsenosť s oficiálnym 

ihriskom, ale  nesklamali a 

vybojovali pekné štvrté miesto 

zo šiestich účastníkov turnaja. 

Ďakujeme a držíme palce v 

ďalších stretnutiach. 

 

1. MIESTO- 9.C, chlapci 
3. MIESTO- dievčatá + JK 

Silvestrovskí víťazi – 9.C 

2. MIESTO -9.B, chlapci 

Rabča, 15.12. 2013 
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8.11.2013 sa v priestoroch našej 

telocvične odohralo okresné kolo 

v bedmintone - súťaž družstiev. Za 

našu školu chlapcov reprezentovali 

Andrej Dibdiak (9.C) a Martin 

Boškaj (8.D) a dievčenské obsadenie 

bolo v podaní Emília Michlíková (8.B) 

a Tatiana Smolárová (8.D).                      

A ako dopadli?                   

Dievčatá- 1.miesto – postup na kraj                                     

Chlapci- 2.miesto!   

BLAHOŽELÁME. Za prípravu 

ďakujeme p.uč. Madleňákovi. 

 

A baby nás nesklamali ani na kraji 

a 12.11.2013 si z Martina priniesli 

krásnu striebornú medailu!  

„Strieborná“  Táňa Smolárová (v strede) 

a  Milka Michlíková 
Zákamennské družstvo:  Andrej 

Dibdiak, Michal Boškaj, Táňa 

Smolárová, Milka Michlíková 
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12.12.2013 sa uskutočnila v Oravskej Polhore súťaž v skoku do výšky. Na 25. 

ročníku nechýbali ani žiaci zo Zakamenného. Súťažilo sa v desiatich kategóriach. 

Dievčatá a chlapci súťažili osobitne, postupne od piateho až po deviaty ročník.  

Výsledky najlepších: 

 

 5. ročník: 1.m - Kamila Rypáková, 2.m. - Patrik Rončák 

 6.ročník: 8. m - Jana Ferenčíková, 15. m. - Dávid Majcher 

 7. ročník: 4. m - Klaudia Belicajová, 6. m. - Dominik Belicaj 

 8. ročník: 2. m. - Andrej Sivčák, 5. m. - Simona Kurňavková,                                                              

9. ročník: 2. m. - Anton Hladek ,  7. m. - Darina Vlčáková 

 Za prípravu ďakujeme p.uč. Kocúrovi a Madleňákovi. 
 

Tento školský rok začal v našej škole fungovať aj šachový krúžok pod 

vedením p.uč. Kocúra. 

Po prvých nesmelých krôčkoch v školskej súťaži sa naši šachisti zúčastnili aj 

okresného kola, ktoré sa konalo 5.11.2013 v našom kultúrnom dome. Na turnaji 

bolo 15 chlapcov a 2 dievčatá. Hralo sa švajčiarskym systémom na sedem kôl s 

časom 2x 15 minút. V dievčenskej kategórii obsadila 2. miesto Ivana 

Vojtaššáková z 5.B a zlatú medailu si odniesla Zuzana Godišová zo 6.A. V 

silnej kategórii chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Tomáš Kocúr z 9.C. Víťazom 

blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu! 

Tomáš Kocúr (1.obr. vpravo) a Zuzana Godišová  (2.obr. vľavo) v krajskom kole 
(katka) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidím krásne fiktívne kimono. 

Cítim bolesť tyrana. 
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Rytier  a  tyran - to sú bratia 

policajti sa medzi nimi stratia 

gilotína stína hlavy 

ako kombajn klasy 

robíme si na Halloween zo 

susedov špásy 

fikcia je kamarátka 

mýtus to je kámoš 

keď mám depku 

pomôže mi história ako dobrý kamoš 

kimono mi dáva silu v boji s 

nepriateľom 

keď vyhrávam zožnem slávu a 

budem víťazom.  

                         Šimon Sumihora,7.D 

Dotýkam sa gilotíny? 

Chápem mýtus? 

Skúšam chápať históriu rytiera. 

Cítim ako mi z toho srdce zoviera. 

                     Helenka Boškajová, 7.D 

 
 

Pod vedením p.uč. Demkovej si vyskúšali 

siedmaci, ako pochopili novú látku 

o cudzích slovách. A vyskúšali si to 

vskutku netradičným spôsobom: pomocou 

básničiek. Nájdete, ktoré cudzie slová 

preberali?  

Príbeh to fiktívny, 

v ňom samé mýty . 

Dlhá to história, 

bola tam aj gilotína. 

Stalo sa to v Číne, 

kde ste sa obzreli – ľudia v kimone. 

Vládol tam tyran mocný, 

a ľud bol utláčaný. 

Jedného dňa rytier prišiel, 

tyrana vyhnal, ľud vyslobodil a bez 

odmeny odišiel. 

                                  Natália Brišová, 7.D 

 Cinquain je krátka štvorveršová básnička  

zložená z 1 podstatného mena, 2 

prídavných  mien, 3 slovies, myšlienky zo 

štyroch slov a 1 podstatného mena. 

A práve takýmto spôsobom mali na návrh 

p.uč. Vojtaššákovej ôsmaci vytvoriť 

básničky na ročné obdobia. Vybrali sme 

tie, ktoré sa nm páčili najviac. 

 

Jar 

kvitnúca, upršaná 

prebúdza sa, plodí, rodí 

Lúky kvetmi celé posieva 

Znovuzrodenie            

Matúš Michlík, 8.A 

                                   
 

Leto 

teplé, slnečné 

hreje, svieti, blýska sa 

Noc je príliš horúca 

Búrka 

 Monika  Polťáková,   8.A 
 

 

Jeseň 

farebná, studená 

prší, fúka, hvízda 

Studená krása leto vyháňa 

Listy 

       Marika Balúnová, 8.A 
 

Zima 

chladná, mrazivá 

sneží, fúka, mrazí 

Sneh krásne diela 

vytvára 

Vločka 

Martin  Belicaj,  8.A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šk.rok 2013/2014                         Do pohody – Vlastná tvorba                                 str.19 

Mona Lísa - hádam najznámejší 

a najzáhadnejší obraz na svete. Jej 

úspev sa pokúšajú ľudia rozlúštiť už 

500 rokov. Aj žiaci siedmeho ročníka 

sa o to pokúsili na výtvarnej výchove 

s  p.uč. Fafejtovou. 

P.uč. Jurašková  preberala so siedmakmi 

na hodine dejepisu hradiská a hrady. 

Téma bola zaujímavá a žiaci sa rozhodli 

na vlastnej koži vyskúšať prácu 

staviteľov. Rozdelili sa na skupinky 

a vytvorili pekné napodobneniny našich 

najznámejších hradov a zrúcanín.  

M. Klimčíková, 7.A- 

„Nedôverčivá“ Mona Lisa Mona Lisa „striehnuca“ 

M.Dibdiaková, 7.B- 

„Smrteľne zamyslená 

Mona Lisa“    

(pripravil matúš) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEČNE! Už aj naša škola 

sa môže pýšiť svojím logom. 

Tvoria ho dve ruky obrátené 

dlaňami k sebe, ktoré 

symbolizujú patróna našej školy 

bisk. Jána Vojtaššáka a ktoré 

ochraňujú našich žiakov. Kniha 

je zase symbolom vedomostí, 

ktoré žiaci získajú.  Myslíme si, 

že logo našu školu skvelo 

vystihuje a že nás bude výborne 

reprezentovať. Za nápad 

ďakujeme p.uč. Novosadovej. 

K logu patrí a hymna, a tak sme vyhlásili 

súťaž o text hymny. Vyhral text našej 

šéfredaktorky Natálie Vojtaššákovej z 9.C. 

Bude sa spievať na melódiu piesne 

Horehronie.  

ZÁKAMENSKÉ RUKY 

 

1. Tam, kdesi ďaleko v slovenskej zemi, 

ktorá sa Oravou nazýva, 

letíme v ústrety láskavej dlani, 

ktorá nás vrelo privíta. 

 

R: /: Ruky späté nás vždy ochránia 

aj Zákamenné celé, 

rozdiely pred bránou ochránia, 

splnia túžby celé:/ 

 

2. Zákamenská škola nás k sebe volá, 

prichýli počtom najviac žiakov. 

Nerobí rozdiely tá naša škola 

od škôlkarov po deviatakov. 
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Keď si bola naša redaktorka Majka Mlichová, 

preberať v Pukanci  čestné uznanie za báseň 

Óda na básnika, ktoré dostala ako jediná 

z celej Oravy  za účasť v celoslovenskej 

literárnej súťaži Cena Andreja Chudobu 

(huráá), ani netušila, že jej cenu odovzdá 

samotný básnik. Tento výnimočný autor sa 

totiž poslednýkrát zúčastnil slávnostného 

oceňovania, ktoré bolo usporiadané pri 

príležitosti jeho 86. narodenín. Majka  a Andrej Chudoba 
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Óda na básnika  

Andrej, no mama i Ondrejom zvala ho rada,  

November vládol, keď uzrel svetlo sveta.  

Do duší nám nazrel Letokruhom srdca,  

Románmi, občas aj o tajnej láske starca.  

Ešte stále patrí v literatúre medzi kúzelníkov a  

Jeho srdce patrí Pukancu, Zemi baníkov ...  

Chlap, ktorý dobre pozná Levice z vlastného života.  

Učiteľ povolaním, sprievodca krajom milovaným.  

Do sŕdc nám vryl ideu, že len láska je Zázrak na konci sveta.  

O tom, že Krv nie je voda, vie najlepšie on sám,  

Blažený človek, ktorý ukázal život z inej strany ľuďom–nám.  

A bude tu s nami až... Kým slnko navždy nezapadne... 

(Mária Mlichová, 8.C) 

Štyri písmená, po ktorých nás  

mrazí. To, že táto smrteľná 

choroba sa netýka len  

chudobných afrických krajín, už 

dávno vieme. Pri príležitostí 

Svetového dňa boja proti AIDS, 

ktorý si pripomíname 1.12., sa 

naši deviataci zapojili do tohto 

projektu tým, že si pozreli 

dokument Chceme ještě žít. Po 

dokumente diskutovali na tému 

a vyjadrovali svoje názory, ako 

sa vyvarovať tejto zákernej 

chorobe. Napokon podporili 

akciu vytvorením živej červenej 

stužky, ktorá je symbolom 

solidarity k ľuďom postihnutým 

AIDS-om. Za prípravu 

ďakujeme p.uč. Chmeľovej 

a Barekovej.                                                

..........................................(natália) 

 

Jeho zdravotný stav  mu 

to už nedovolí. A tak mala 

Majka možnosť osobne sa 

stretnúť a prehodiť pár 

slov s týmto milým 

a skromným  človekom. 

Andrej Chudoba poznal 

našu obec, a všetkým 

Zákamenčanom, najmä 

však našim čitateľom, 

poslal vrúcne pozdravy.  

Žiaci sledujú  dokument o tejto chorobe 

Živá stužka 
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Suroviny delíme: HRUDNÉ a NEHRUDNÉ  

 (rudné a nerudné) 

Huby sa rozmnožujú vírusmi  (výtrusmi) 

Čo je CO2? – Kobalt (oxid uhličitý) 

Cicavce podľa potravy delíme na: BYLINOŽRAVCE, 

VŠEŽRAVCE, MÄSOŽRAVCE,HMYZOŽRAVCE, 

PAŽRAVCE  

Prvý pes, ktorého si človek domestifikoval, bol vlk     

Čo je hrvoľ a kto ho má? Hrvoľ je hrb na chrbte 

a má ho ťava  

Kostra   - ostrová  (osová) 

Sval  - dentálny  (deltový) 

Bitka pri Pilsku  (Bitka pri Lipsku) 

Akú báseň si čítal od Jána Smreka? Dievča 

v rozklade  (Dievča v rozkvete) 

Prístroj na dýchanie – Kompresor  

Aké je hlavné mesto Švédska? – Štúrovo  

(Štokholm) 

Vrása má tieto časti: chrbát a krito (chrbát 

a koryto) 

Ruský cár alebo aj žandár Európy bol? – Šimon I.  

(Mikuláš I.) 
 

Babka sa vezie vo výťahu, 

pristúpi mladý navoňaný 

muž a vraví: Moon Sharie, 

Paríž, 200€. Pristúpi 

navoňaná žena: Love 

Story, Londýn, 300€. 

Babka si prdne a hovorí: 

Brokolica, Tesco, 0,50 €. 

 
Sudca sa pýta 

obžalovaného:  

- Prečo ste zbili toho 

pána?  

- No viete. Veľký frajer, 

čierne okuliare, biela 

palička a oklepkával mi 

auto! 

 

 Chuck Norris bol na detektore lži. Tá 

     mašina sa ku všetkému priznala! 

 Chuck Norris nepočúva hudbu. Hudba  

     počúva jeho! 

Chuck Norris sa raz holil     a porezal 

    žiletku! 

Chuck Norris nespí, len čaká.  

 Chuck Norris dokáže tresnúť      

     otáčacími dverami. 

 Ľudia majú nočné mory. Nočné mory majú 

     Chucka  Norrisa  (pripravili andrea & aďka) 

Chlapík tlačí na záchode 

ako o život, ide okolo 

upratovačka, zdá sa jej, 

že sa zbytočne svieti, 

tak zhasne. V tom sa 

ozve strašný rev, tak 

zase zasvieti: 

„A čože tak revete?” 

”Fuj, to bol sprostý vtip! 

Už som sa zľakol, že mi 

vypadli oči!” 
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Kríííč Kamil a pozdravujem Dušana Gógu 

CMUQ PAPIQ pre Martinku. (Anika) 

Pozdravujeme super spolužiakov z 8.D. 

(Freduša a Paťuša) 

8.D forever.  (Tibor) 

Pozdravujem baby z 8.B. (anonym) 

Ešte necelé 2 roky. :D (8.C) 

Pozdravujem učiteľku Chmeľovú. (Kamil) 

8.A je super. (anonym) 

Pozdravujem Lukáša Maslaňáka z 8.D 

(anonym) 

Ahoj, Matúš! (Matej Kovaľ) 

Pozdravujem Miša Janetu z 9.C (anonym) 

Pozdravujem Aďu R. a Aďu S. z 8.D (Báša) 

Pozdravujem rodinu Farkašovcov (Andrej 

a Matúš- dojčatá jednovaječné) 

PS: Oco, kúp nám tepláky. 

Pozdravujem Aďu R. z 8.D (Silvia) 

Pozdravujem  uč. Janku Kolenčíkovú (Adrián 

Kubacka) 

Pozdravujem celú 8.C (Veronika) 

Pozdravujem celú 9.A (Lucia) 

Pozdravujeme uč. Janku Mrekajovú (vaša 

9.A) 

Pozdravujem Palinu z 9.B (tvoj ctiteľ) 

Pozdravujem celú 8.B (Tomáš Škuliga) 

Pozdravujem paštikára (anonym) 

Filip B., Ela a Uhor, ste sexi ! (anonymky) 

We  LOVE  1D(directions from Narnia) 

Dávid a Dávid. Lowam Vás. Vaša Mirušká 

Prajem všetkým dobrým aj zlým žiakom 

pekné Vianoce (p. uč. Mrekajová Táňa) 

Pozdravujem moju najobľúbenejšiu triedu 

8.A a prajem krásne Vianoce a Happy New 

Year (vaša super triedna) 

Pozdravujem Mišu a Bášu (Mima) 

Pozdravujeme Cicky a Micky (vaše Cicky) 

Pozdravujem jednovaječné dvojčatá 

(Andrej a Matúš) 

 

Pozdravujem Bášu, Plišáčika (Mareka)  

s najkrajšími vlasmi (vaša Adri) 

7.B pozdravuje uč. Dendysovú. 

Čau, baran! (Tomáš Večerek) 

Ľúbim Ťa, Klaudia (Peťo Kolenčík) 

Uč. Bareková, ste pekná  (Jano Florek) 

Marek, ľúbim Ťa (Soňa  P. 7.C) 

Pozdravujem svojich bratrancov z 9.A a 6.A 

(vaša Paťa) 

Pozdravujem strýka Matúša z 8.D (tvoja neter 

Darina) 

Pozdravujeme Miša Laššáka z 8.C (dievčatá 6.C) 

Pozdravujem Adrianu a Simonu Sochuľákové 

(Števo Bernaťák) 

 

(zozbierali erika & lucia) 

1. Story of my 

life 

2. Roar 

3. Hey Brother 

4. You make me 

 

5. Under control 

6. Heart go 

7. Never be 

8. Made in USA 

 

Top 8 VAŠICH-NAŠICH piesní 

 

5 vecí, ktoré idú dievčatám na nervy 

na chalanoch: 1. Keď ich neberú 

chlapci vážne. 2. Keď sa s nimi rozídu 

cez  SMS. 3.Keď trávia veľa času so 

svojimi kamarátmi. 4. Keď o seba 

nedbajú.  5 Keď sa ustavične obzerajú 

za inými dievčatami. 

5 vecí, ktoré idú chlapcom na nervy 

u dievčat: 1.Keď ich dievčatá neberú 

vážne. 2. Keď priveľa rozprávajú.3.Keď 

chcú chlapca zmeniť.4. Keď nadávajú na 

kamarátov. 5. Keď sú posadnuté 

nakupovaním. 
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 Je žiakom 8.D a tancuje 

v skupine FREEDOM, s ktorou 

absolvoval už mnoho 

úspešných vystúpení po 

Slovensku.  

 Tancuje od ôsmich rokov, 

a potom sa prihlásil na  break, 

kam sa mu najskôr vôbec 

nechcelo chodiť  

 Tancom vyjadruje pocit 

a radosť. To je asi na 

tancovaní najlepšie.  

 Tancujem break, ale páči sa 

mu aj hip hop alebo elektro 

buggy  

 Pomáhajú aj ťažko 

postihnutým deťom vystúpe- 

niami, napr. benefičným 

koncertom  Deti deťom.  
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