
Do pohody 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Šk.rok 2013/2014 Číslo 1 

Časopis žiakov 2.stupňa ZŠ s MŠ  J. Vojtaššáka 

Zákamenné 
 

Privítanie vzácnej návštevy 

V stredu 16. októbra  našu školu 

navštívila vzácna návšteva - Jeho 

Excelencia spišský pomocný biskup 

Mons. Andrej Imrich. Sprevádzal 

ho náš p. farár Andrej Dulák 

a privítal ho p. riaditeľ Pavol 

Demko a školský spevokol pod 

vedením p.uč. Ivany Čičovej.  

Po milej debate s vedením školy 

navštívil aj učiteľov v zborovni, aby 

im povedal pár povzbudzujúcich slov 

do ďalšej práce. 

Na chodbe sa stihol ešte porozprávať 

s našimi najstaršími žiakmi- deviatakmi, 

a potom sa vybral na prehliadku 

odborných učební. Napokon si ešte 

našiel čas a odpovedal na zvedavé 

otázky našej redakčnej rady (rozhovor 

na str.2). Hoci návšteva bola krátka, 

zanechal v nás svojou skromnosťou a 

bezprostrednosťou hlboký dojem. Sme 

veľmi radi, že k nám zavítal a veľmi radi 

Jeho Excelenciu niekedy v budúcnosti 

opäť privítame.                      (natália) 

 

Školský spevokol funguje v našej škole už 

druhý rok. 
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Mons. Andrej Imrich nám 

venoval niekoľko minút 

a odpovedal na pár otázok:  

Chodili ste radi do školy ? 

-Ja som do školy nechodil ani tak 

pre učenia, ale škola ma 

oslobodzovala od roboty – hlavne 

od pasenia kráv  

Kedy ste prvýkrát pocítili 

túžbu stať sa kňazom ? 

-S touto myšlienkou som sa 

pohrával už oddávna . 

Keby ste neboli kňazom, kým 

by ste boli ? 

-Neviem, ale niečím by som bol 

určite!  

Ako radi relaxujete ? 

-Najlepšie si oddýchnem, keď 

spím. 

Máte čas ešte aj na nejaké 

koníčky ? 

-Nejaký ten čas sa vždy  nájde. 

Aká je dnešná mládež podľa 

Vás ? Zmenila sa ? 

-Dnešná mládež sa veľmi 

zmenila. Viete, kedysi keď muž 

odišiel od svojej rodiny bola to 

tragédia pre celú dedinu, teraz 

niekto povie, že je šťastne 

rozvedený, a mladí sa tým 

vychvaľujú. Som z toho veľmi 

smutný.  

 (natália, matúš) 

 

V dňoch 3-13. septembra sme sa zúčastnili 

festivalu v Kanade, presnejšie v meste Mont 

Laurier. Okrem Slovenska tam boli divadelné 

skupiny z Brazílie, Ruska, Číny, Nemecka, 

Talianska, USA, Francúzska, a domáci 

divadelníci z Kanady. Na tomto festivale sme 

boli jediný detský súbor, ale medzi 

dospelými sme sa necítili vôbec zle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Či už Kanaďania alebo ostatní 

účinkujúci, všetci boli veľmi milí 

a brali nás s veľkým obdivom. 

Okrem sledovania predstavení 

a zábavy v hoteli sme navštívili aj 

školy pre najmenšie deti, kde sme 

predstavili náš súbor a aj 

Slovensko v krátkej prezentácii. 

Deti boli veľmi nadšené našou 

históriou aj prírodou. Vystúpenie 

sme si takisto užili, potlesk 

a standing ovation nás dojali 

k slzám. V posledný deň sa konala 

záverečná párty, kde sa získavali 

ocenenia. Náš súbor si odniesol 1 

krásnu cenu publika, ktorá nás 

veľmi potešila.   A tak sme sa 

rozlúčili s ľuďmi, ktorých sme za 

tých 10 dní spoznali a plní zážitkov 

šťastne docestovali domov 

s túžbou, že sa tam ešte niekedy 

vrátime!     

Vaše Prvosienky, ktoré rozkvitli aj 

v Kanade     (Betka Florková, 9.C)              
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Prvosienky počas šantenia v bazéne 

Foto s Mari Lou, sprievodkyňou 

S jedným z organizátorov 
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Ako každý rok, tak aj tento sa 

náš časopis zapojil do súťaže 

o najlepší školský časopis. 

Usmialo sa na nás šťastie 

a získali sme  Cenu redakcie MY 

Naša Orava za rozhovory. 

Hlavnou výhrou bol štvordňový 

poznávací pobyt, ktorého sa 

zúčastnili aj naše redaktorky 

Natália a Majka... 

 
 

CCCeeennnaaa   zzzaaa   čččaaasssooopppiiisss   

Začali sa prázdniny . Každý deň sa 

mi zdal oveľa kratší, ako v 

skutočnosti bol. Deň pred 

odchodom prišli aj obavy. Aké to 

tam bude ? Skamarátim sa s 

ostatnými? Moje obavy sa, 

našťastie, ukázali byť zbytočné. 

Po nástupe do autobusu nás 

privítala milá pani, ktorá nás neskôr 

celým pobytom sprevádzala. Ani 

sme sa nenazdali a už sme boli 

všetci kamaráti. Nasledoval cesta 

do Limanowej (Poľsko), kde sme sa 

zoznámili so zahraničnými 

redaktormi  krpatou angličtinou 

a vyzeralo to asi takto : Do you like 

One Direction ? Do you like Justin 

Bieber ? V lepších prípadoch 

What’s your name ?  

S novými kamarátkami  na plavbe po 

Oravskej priehrade 

Každý deň sme mali program plný 
zaujímavých činností, vypočuli sme si 
prednášky profesionálnych redaktorov 
o žurnalistike, o tom, ako zlepšiť 
školský časopis a ukázali nám, ako 
vystupovať v rádiu a televízii. Veľmi 
zaujímavé boli workshopy s 
markizáckym reportérom Ľubošom 
Chromkom. Okrem toho sme navštívili 
hrady a múzeá u nás i v Poľsku. Večery 
zase patrili diskotékam.  
 Z pobytu sme odchádzali obohatení 
o nové priateľstvá a získali sme nové 
skúsenosti, ktoré, dúfam, využijeme 
pri tvorbe nášho školského časopisu.  

(majka) 
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(andrea, adka) 

          5.ROČNÍK 

5.A – 3 v zahraničí a 6 v SR, 14 doma 

5.B – 5 v zahraničí a 7 v SR, 11 doma 

5.C – 6 v zahraničí a 8 v SR, 11 doma 

  

  6.ROČNÍK 

6.A – 4 v zahraničí a 4 v SR, 17 doma 

6.B -  3 v zahraničí a 4 v SR, 17 doma 

6.C -  8 v zahraničí a 3 v SR, 13 doma 

  

  7.ROČNÍK 

7.A -  5 v zahraničí a 9 v SR, 6 doma 

7.B -  4 v zahraničí a 12 v SR, 5 doma 

7.C -  8 v zahraničí a 5 v SR, 7 doma 

7.D -  2 v zahraničí a 6 v SR, 12 doma 

  

  8.ROČNÍK 

8.A -  6 v zahraničí a 9 v SR, 9 doma 

8.B -  7 v zahraničí a 13 v SR, 4 doma 

8.C -  6 v zahraničí a 10 v SR, 8 doma 

8.D -  4 v zahraničí a 10 v SR, 10 doma 

  

  9.ROČNÍK 

9.A -  2 v zahraničí a 5 v SR, 16 doma 

9.B -  6 v zahraničí a 2 v SR, 16 doma 

9.C -  4 v zahraničí a 4 v SR, 12 doma 

 

Prázdniny sú v nedohľadne (a 

boli vôbec???) a tak sme boli 

zvedaví, ako ste ich trávili. 

Koľkí z vás opustili hranice 

nášho drahého Slovenska, kto 

bol na nejakom peknom mieste 

na Slovensku a kto ostal pekne  

v Zákamennom, aby trávil čas so 

starými rodičmi, kamarátmi na 

ulici či pri sušení sena... 

Zistili sme, že väčšinou ste trávili  

čas doma a na Slovensku. A ktoré 

zahraničné destinácie prevládali?  

1.Česko (13) 

 2.Chorvátsko (9) 

 3.Bulharsko (5) 

 4.Poľsko 

 5.Nemecko 

 6.Taliansko 

 7.Francúzsko 

 8.Rakúsko 

 9.Turecko  

 10.Španielsko 

 11.Bosna a Hercegovina 

 12.Holandsko 

 13.Fínsko 

 14.Slovinsko 

 15.Čierna Hora 

 

 

A na čo ste sa tešili v septembri najviac vy?  

Pýtali sme sa 133 žiakov, odpovedali ste 

nasledovne: 

 68 ž. na kamarátov       9 ž. na zábavu 

21 ž. na prestávky         1 ž. na riaditeľa  

 13 ž. na učiteľov 

 11 ž. na baby 

 10  ž. na učenie 



 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           (lucia, erika) 
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Pravidelne každý rok sa 

uskutočňuje medzinárodná poľsko-  

- slovenská  olympiáda medzi 

školami zo Zákamenného a Kryry-

Suszec . Ani tento rok nebol 

výnimkou. Dňa 25.9.2013 sa 

v areáli našej školy uskutočnil už 

jej  VIII. ročník.  

Súťažilo sa v  disciplínach ako je 

napr. beh, vrh guľou, skok do diaľky, 

ale aj vo vybíjanej, volejbale, 

futbale a  florbale. Zmerať sily sme 

si mohli so susednou obcou Novoť, 

ale aj z dvoma poľskými obcami 

Suszec a Kryry. Súťažilo sa 

v priateľskej atmosfére a obidve 

krajiny si opäť  odniesli veľa 

príjemných zážitkov. Mnohí si určite 

našli aj nových priateľov.  

   

 

Náš zberateľ medailí Andrej Sivčák, 8.A 

Ani my sme nazaháľali a skamarátili sme 

sa s Oľou a Lukaszom, ktorých sme 

narýchlo „vyspovedali“   

 Ako sa vám tu páčilo ?  

 Oľa: Super! 

Lukasz: Bardzo fajne! 

 Do ktorej triedy chodíte ? 

Oľa: 2. ročník gymnázia 

Lukasz: 1. ročník gymnázia 

 Aké máte záľuby ? 

Oľa: Volejbal, gitara                                                            

Lukasz: Begane, dziewczyny 

 Čo si myslíte o zakamenských 

žiakoch ? 

Oľa: Bardzo mili   

 

Vo volejbale sa ešte zdokonaľujeme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOTLIVCI: 

Beh 60 m chlapci: 1. Krzysztof Koczar, 

2. Adrian Król, 3. Andrej Sivčák 

Beh 60 m dievčatá: 1. Krystyna Telok, 

2. Klaudia Belicajová, 3. Klaudia Illge 

Beh 600 m chlapci: 1. Lukasz Jatczak, 

2. Ľuboš Črchlan, 3. Krzysztof 

Modzelewski 

Beh 200 m dievčatá: 1. Krystyna Telok, 

2. Nicola Jankowska, 3. Magdalena 

Vojtasik 

Vrh guľou chlapci: 1. Matej Martaus, 2. 

Andrej Sivčák, 3. Alexander Polťák 

Vrh guľou dievčatá: 1. Erika 

Klimčíková, 2. Agnieszka Malcharek,  

3. Dominika Habor 

Skok do diaľky chlapci: 1. Krzysztof 

Koczar, 2. Andrej Sivčák, 3. 

Martin Belicaj 

Skok do diaľky dievčatá: 1. Edyta 

Świergolik, 2. Weronika Damek, 3. 

Michaela Rypáková. 

 

DRUŽSTVÁ: 

Vybíjaná: 1. Zákamenné, 2. Novoť, 

3. Kryry-Suszec 

Volejbal chlapci: 1. Novoť, 2. 

Kryry-Suszec, 3. Zákamenné 

Volejbal dievčatá: 1. Kryry-

Suszec, 2. Novoť, 3. Zákamenné 

Florbal: 1. Novoť, 2. Zákamenné, 3. 

Kryry-Suszec 

Futbal: 1. Zákamenné, 2. Suszec, 3. 

Novoť. 
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BILANCIA:  

ZÁKAMENNÉ- 4 zlaté medaily 

                  5 strieborných 

                  6 bronzových 

BLAHOŽELÁME! 

Ďakujeme za reprezentáciu našej 

školy. Za prípravu patrí veľké 

ďakujem p.uč. Sekerášovej 

a p.uč. Madleňákovi. 

Športové krúžky 

O tom, že naša škola naozaj žije 

športovým duchom, svedčia aj športové 

krúžky: 

Basketbal- p.Dendys 

Bedminton- p.uč. Madleňáková,  

                  p. Hrčkuľáková  

Cyklistický- p.uč. Vojtaššáková,  

                   p.uč. Smolárová  

 

V našej škole 

Florbal- p.uč. Klimčík 

Futbal- p.uč. Madleňák, p. Beňuš J,. 

            p. Beňuš V., p. Polťák, p.    

            Kľuska, p. Večerek 

Plavecký-p.uč. Dendysová  

Volejbal- p.uč. Madleňák 

Vybíjaná- p.uč. Sekeráčová 
                             

Športu  zdar! 



Helenka, 7.D :  

Bolo nám tam dobre, mali sme 
dobrú sprievodkyňu. 
Dozvedeli sme sa,  ako sa 
stať rytierom alebo pravidlá,  
čo musia dodržiavať rytieri. 
My, baby, sme si pomysleli, 
že dievčatám sa v tom čase 
asi žilo lepšie a určite by sme 
chceli žiť v čase rytierov   

 

 
Čo  vy na to? 
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20.septembra 2013 sa našim siedmakom podarilo to, o čom sa mnohým ani 

nesnívalo. Na Oravskom hrade, kam si ich povolal sám kráľ Žigmund, boli 

pasovaní za rytierov.  

Poprosili sme preto p.uč. Bystričanovú-Mikolajčíkovú, ktorá túto výpravu 

zorganizovala, aby nám niečo o rytieroch prezradila. 

 

  

 

Určite už každý z vás niečo počul o rytieroch, rytierskych rádoch a o Svätej 

zemi. No naši siedmaci mali jedinečnú možnosť spojiť príjemné s užitočným a na 

Oravskom hrade si na vlastné uši vypočuť, vidieť a poniektorí šťastlivci aj na 

vlastnej koži vyskúšať rytiersky chlebíček. Lektori rozprávali veľmi pútavo, 

najmä chlapcom sa páčilo brnenie a zbrane, dievčatá ocenili, že rytier bol 

naozajstným gavalierom, ktorý dámam svojho srdca skladal básne, vyzval ich k 

tancu a bol ochotný položiť aj svoj život k jej nohám. Škoda, že to tým dnešným 

mladíkom chýba. Zaujímavé bolo si vypočuť aj históriu vzniku rodových a 

rytierskych erbov, no niektorí sa veľmi čudovali, že rytier musel ovládať aj 

dvornú etiketu, najmä správanie sa pri stole a v blízkosti dámy. Rytier nebol 

popudlivý bitkár, ale skúsený a prezieravý taktik, ktorý dokázal zužitkovať roky 

tvrdej disciplíny a týmto titulom sa mohol pýšiť len vtedy, ak ho do tohto stavu 

pasoval samotný kráľ. Aj naši siedmaci boli toho hodní a kráľ Žigmund ich 

pasoval za rytierov Dračieho rádu. Gratulujeme! A v kútiku duše dúfame, že 

niečo z tých rytierskych zásad sa na nich nalepilo. (katka) 
                                                                                                                                             



ÔSMACI  NA PIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby sme predišli prípadným 

nedorozumeniam či panike po 

prečítaní titulku,  uvedieme veci na 

pravú mieru. V stredu 2.10 2013 

boli naši ôsmaci skutočne na pive, 

ale iba teoreticky. Znamená to, že 

absolvovali zaujímavú exkurziu do 

pivovaru v Banskej Bystrici. 

Mohli pozorovať  biologicko-

chemické procesy výroby piva. P.uč. 

Mrekajovej T. a Klimčíkovi P. sa 

podaril husársky kúsok a presvedčili 

vedenie pivovaru, aby im ukázali 

proces výroby piva priamo počas 

plnej prevádzky.  
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Soňa, 8.C 

Videli sme sklad pív i prístroje na jeho 

výrobu. Bolo to zaujímavé, len škoda, 

že sme nemohli aj okoštovať  

V jaskyni ma očarili najmä tie zvláštne 

tvarované kamene. Ako v rozprávke! 

Čo  vy na to? 

Po zaujímavej prehliadke navštívíli 

Harmaneckú jaskyňu. Po polhodinovej 

prechádzke očarení krásami Veľkej 

Fatry konečne dorazili pred bránu 

jaskyne, ktorá sa im  ukázala v plnej 

kráse. Počas hodinovej prehliadky 

videli biele pagody, sintrové jazierka, 

nastenné vodopády a veľa iného. Každý 

mohol vidieť podľa svojej fantázie v 

týchto útvaroch niečo vlastné ( od 

zlatej rybky až po Homera Simpsona). 
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V tomto duchu sa niesli 

hodiny sveta práce 

a výchovy umením. 

 P. uč. Chmeľová urobila 

výstavu naaranžovaných 

plodov zeme a p. uč. 

Bareková sypané a lepené 

obrazy, z ktorých tiež 

urobila nádhernú 

výstavku. V piatok na sv. 

omši potom mládež v 

krojoch priniesla svoje 

dielka pred oltár. 
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Tento rok sa učiteľský kolektív našej školy zase rozrástol o nových členov. 

Okrášlila ho nová učiteľka slovenského jazyka a výchovy umením p.uč. Bareková 

Katarína a nízky počet mužského pokolenia v zborovni o trošku zvýšil učiteľ 

telesnej výchovy a fyziky p.uč. Kocúr Ján. Ako to už u nás býva dobrým 

zvykom, nechali sme im chvíľku na udomácnenie a potom šup na otázky  

1. Ako dlho sa venujete 

učiteľskému povolaniu? 

2. Prečo práve učiteľstvo? 

3. Ako hodnotíte (ak sa to už po 2 

mesiacoch dá) úroveň našich 

žiakov? 

4. Keby ste sa mohli vrátiť v čase, 

vybrali by ste si toto povolanie? 

5. Aký bol váš obľúbený predmet, 

a ktorý ste naopak neznášali? 

6. Dostali ste niekedy poznámku? 

Ak áno, akú? 

7. Ako vás prijali vaši kolegovia 

v zborovni? 

8. Aké sú vaše koníčky? 

9. Čo si predstavíte pod pojmom 

POHODA? 
 

1. Štvrtý rok- hneď po ukončení štúdia  

sa mi  podarilo nájsť prácu. 

2. Celú základnú aj strednú školu mi 

učitelia hovorili: „Ty budeš učiteľka!“ 

a akosi mi to prischlo. 

3. S niektorými sa stretávam len raz do 

týždňa a je to skôr o šikovnosti 

a tvorivosti, a sú šikovní a tvoriví. 

4. Neviem si predstaviť, že by som 

vykonávala iné povolanie. Má to svoje 

výhody aj nevýhody, ale učím rada 

a práca s deťmi ma baví. 

5. Obľúbený: dejepis (priam som ho 

hltala) a slovenský jazyk, nemala som 

rada fyziku, matematiku, angličtinu 

a chémiu. 

6. Vyrušovala na hodine  Bola som veľmi 

ukecaná. Mamina hovorila: „Ešte ani 

chodiť nevedela a už kecala“ . 

7. Veľmi dobre- keď potrebujem 

pomôžu, poradia...V zborovni máme 

„dobrú klímu.“ 

8. Spev, tanec, čítanie kníh, hudba, 

zumba a spanie  

9. Leňošenie pod dekou s čajíkom, knihou. 

Klebetenie s kamoškami na návšteve. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Začal som druhý rok. 

2. Pretože to nie je povolanie ale 

poslanie. 

3. Žiaci sa chcú zlepšovať a to je 

hlavné! 

4. Samozrejme! 

5. Obľúbená bola telesná výchova 

a neobľúbený cudzí jazyk. 

6.  Áno, dostal. Za preskakovanie lavíc. 

Na hodine telesnej výchovy sme sa učili 

skákať cez prekážky, tak som si to 

skúšal aj v triede 

7. To sa musíte opýtať ich. 

8. Šport  

9. Bowling v Pohode (Krušetnici). 
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Prečo práve anglické divadlá ? 

Nikto to ešte nerobí, išli sme po 
originalite. Cieľom predstavení je 
atraktívnou a hravou formou umožniť 
žiakom zdokonaľovať si vedomosti z 
cudzieho jazyka 

 Ako dlho už spolu hráte? 

Spolu už hráme 10 rokov. 
 Povedzte nám niečo o sebe. 

Obaja sme vášniví záhradkári, pochádzame 
zo Žiliny, máme krásne  deti. Divadlo je 
naša  práca, ktorá nás živí. 

 Kde všade ste už vystupovali? 

Takmer po celom Slovensku. 

 Je náročné rozosmiať deti ? 

V podstate aj áno, no náročnejšie je deti 
zaujať. 

 Čo pre  vás znamená  „Pohoda“ ? 

Pohoda pre nás znamená dobre si zahrať 

divadlo a vidieť rozjasnené tváre detí. 

 
 

30. septemra 2013 navštívili našu 

školu  dvaja mladí divadelníci 

s anglickým  predstavením The egg 

on the trip. Žiaci 2 stupňa si užili 

spoločnosť nadaných divadelnikov 

Lukyho a  Tomihoa ale aj bábkových 

postavičiek. Priniesli všetkým 

množstvo zábavy a hravou formou 

sa naučili nie čo nové.  

                                  (erika, lucia) 
 

ANGLICKÉ   DIVADLO 
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Dedko, babka, mám vás rád. 
Jedna obyčajná veta, ktorá 

však má  v tomto období  

mimoriadny význam. Október 

je mesiac úcty k starším 

a my by sme si mali viac ako 

inokedy pripomenúť, čo pre 

nás naši starkí znamenajú.  

Naši deviataci si to plne 

uvedomujú a preto pripravili s 

 pomocou p.uč. Chmeľovej  

menšiu oslavu pre svojich 

milovaných starých rodičov. 

Slovami vyjadrili, že starí 

rodičia si vyžadujú náš obdiv a 

úctu. Na stretnutí odovzdávali 

svojim vnúčatám životné 

spomienky, príbehy, vzácne 

skúsenosti a humorné zážitky. 

Pevne veríme, že naši starí 

rodičia sa cítili dobre a budú 

na toto spoločné stretnutie 

radi spomínať.            (natália) 

 

Slávnostný príhovor  

Svojim starkým ukázali zaujímavú 

prezentáciu  

Zábava v plnom prúde 
Školský spevokol zaspieval pár piesní 
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Vedúca školskej jedálne, pani 

Vojtaššáková Gabika, sa rozhodla 

zrealizovať  svoj výborný nápad. 

V dňoch 22.-25. októbra usporiadala 

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Chcela 

tak žiakom ukázať, že aj zdravé jedlá 

môžu byť chutné.  

O tom, že sa jej to podarilo, 

svedčili aj stoly, ktoré už 

o pár minút zívali prázdnotou. 

Pripravila obložené taniere pre 

každú triedu v našej škole, ba 

nezabudla ani na učiteľov, čiže 

dovedna okolo 40 tanierov! 

A keďže pripraviť toľko 

zeleniny do veľkej prestávky 

by nestihla, pomáhali jej aj 

naši deviataci.  

Deň  prvý – ZELENINOVÝ  

Prví zvedavci nesmelo „okukujú“ krásne 

vyzdobené taniere. 

A tak cez veľkú prestávku 

čakali na žiakov na spodnej 

chodbe krásne naaranžované 

dobroty, ktoré potešili nielen 

chuťové kanáliky, ale aj oči. 

Prvý deň patril zelenine, ktorú 

si niektorí pohotovo popridávali 

do svojich chlebov či rožkov ako 

prílohu. Druhý deň bol 

nátierkový.   Prichystané   očká  
Deň druhý- NÁTIERKY 
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so  štyrmi druhmi nátierok zožali veľký 

úspech a viacerí si aj zisťovali recepty. 

Tretí, šalátový deň, milo prekvapil 

pestrosťou šalátov a týždeň zdravej výživy 

skončil pestrým ovocím.                                           

Všetci žiaci a učitelia si tento nápad 

pochvaľovali. Ďakujeme vedúcej školskej 

jedálne za skvelý nápad a dúfame, že takýto 

„zdravý týždeň“ nebol posledný!                                                                 

(natália)  

Niektoré nátierky ochutnali decká prvýkrát 

a veľmi im chutili. Pýtali si recepty, aby 

prekvapili doma rodičov . 

Deň tretí- ŠALÁTY 

Deň štvrtý- OVOCNÝ 

V škol.jedálni sa na 2.stupni stravuje 42 

žiakov dobrovoľne a  15 žiakov 

z „donútenia“ rodičov. 

 Najobľúbenejšie jedlo žiakov: 

rezeň+ kaša,  kurča+ryža,  palacinky 

 Najmenej obľúbené jedlo žiakov: 

1. ryby, mäsové guľky v paradajk. omáčke, 

2. šošovicový prívarok 
 

 Najvysnívanejšie jedlo žiakov: 

1. pizza, hranolky, hamburger                     

 Čo najradšej pripravujú naše 

kuchárky: 

1. rezne, halušky, zemiaky na „kyslo“ 

 Čo neradi pripravujú naše 

kuchárky: ryby, buchty na pare 

1. kapustu 
 

ŠKOLSKÝ  PARLAMENT ZISŤOVAL 
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Január 

Nový začiatok, 

náladou sa rozkvitá 

prvý deň prázdnin 

Február 

Nepravidelný,  

aj srdcia sa topia v nás 

pošlem ti pozdrav 

Marec 

Čas kníh je už tu 

kvety rozvoniavajú 

mrázik je už preč 

Apríl 

Bláznov je to čas  

dáždnik je môj kamarát 

navštívime les 
 

September 

Nastal žatvy čas 

očakávania sú v nás 

čo prinesie rok? 

Október 

Tisícky farieb  

šarkan sa hrá s listami 

mesiac za nami 

November 

Zažínam sviečky  

už napadol prvý sneh 

lúči sa jeseň 

December 

Sú tu Vianoce 

prichádza čas pokoja 

darčeky sú v nás. 
 

HAIKU je najznámejší žáner japonskej krátkej poézie. Skladá sa z 3 veršov, 

ktoré spolu tvoria 17 slabík: 5+7+5. Báseň  Naši ôsmaci sa pod vedením p.uč. 

Vojtaššákovej rozhodli vytvoriť sieť haiku básní na tému  mesiacov v roku. 

Posúďte, či sa im to podarilo.   

Máj 

Lásky je to čas  

čakám kým mi srdce dáš 

lásku mame dám 

Jún 

Škola sa končí, 

dobrodružstvo začína 

smútku je finish 

Júl 

Začiatok prázdnin 

spoznávanie priateľov 

plno voľných dní 

August 

Leto už končí   

počítame zážitky 

čo bude nové? 
 

Siedmaci mali s p.uč. Demkovou na slovenskom jazyku  hodinu tvorivého písania 

na cudzie slová a takto tvorivo ho využili: 

Mýtus o cynickom tyranovi v 

kimone. 

Fiktívny rytier uteká po dvore. 

Zbojník vtedy kradol určite. 

História nám to vraví zložite. 

Keď zbojníka chytili, 

do gilotíny ho strčili. 

A kým sa zbojník nadeje. 

Lup a už je po hlave . 

(Marianna Teluchová,7.D) 

Oči teraz zatvorím 

a začnem zo snívaním. 

Oblečiem sa do kimona, 

budem zasa trošku iná. 

Históriu okúsiť smiem, 

keď s rytierom navštívim 

tajomnú zem. 

Zažijem príbeh fiktívny, 

v tej krajine gilotíny. 

 

V nej žije krutý 

tyran, 

uštedril už mnoho 

rán. 

Oči zrazu otvorím, 

a na mýtus už 

neviem rým. 

(Nikola 

Michalicová,7.D) 
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 -Aký výsledok mala 

vaša cesnaková 

diéta? - spytuje sa 

lekár pacienta.  

- Stratil som 8kg. A 

všetkých známych...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feeling my way through the darkness,  

Guided by a beating heart. 

I can't tell where the journey will end,  

But I know where it starts.                             

                 

They tell me I'm too young to understand  

They say I'm caught up in a dream  

Well life will pass me                                     

by if I don't open up my eyes  

Well that's fine by me  

 

So wake me up when it's all over  

When I'm wiser and I'm older  

All this time I was finding myself and  

I didn't know I was lost 

                                                                     

So wake ... 

I tried carrying the weight of the world  

But I only have two hands  

I hope I get the chance to travel the world  

And I don't have any plans  

 

I wish that I could stay forever this young  

Not afraid to close my eyes  

Life's a game made for every one  

And love is a prize 

So wake ... 

So wake .. 

I didn't know (3x) 

(betka) 

Preciťujem svoju cestu  tmou 

Vedený tlkotom srdca 

Neviem povedať, kde sa cesta skončí 

Ale viem, kde začína 

 

Hovoria mi, že som príliš mladý, aby som 

pochopil, 

Hovoria mi, že len snívam 

Život ma bude míňať ak neotvorím oči 

Ale podľa mňa je to fajn 

 

Tak ma zobuď, keď sa to všetko skončí  

Keď budem múdrejší a starší 

Celú tú dobu som hľadal sám seba 

A nevedel som, že som bol stratený 

 

Tak ma zobuď... 

Snažil som sa niesť celú váhu sveta 

Ale mám len dve ruky 

Dúfam, že dostanem šancu precestovať svet 

Ale nemám žiadne plány 

 

Želám si, aby som mohol zostať navždy 

takto mladý 

Nebáť sa zavrieť oči 

Život je hra vyrobená pre každého 

A láska je jej výhrou 

Tak ma zobuď... 

Nevedel som, že som bol stratený 

Nevedel som.. 


 
 

Jeden pilot hovorí 

druhému:  

- Povedz parašutistom, 

aby prestali 

vyskakovať. Ešte sme 

nevzlietli!  

 

Viac zábavy nájdete na: 

http://www.funny.sk/vtipy/najle

psie/p2/#ixzz2jg5e5100 

 

V Bagdade idú autom 

dvaja členovia Al-Kajdy 

a jeden hovorí druhému:  

- Vieš čo? Vyhoď ma 

pred americkým 

veľvyslanectvom!  

 

 

http://www.funny.sk/vtipy/najlepsie/p2/#ixzz2jg5e5100
http://www.funny.sk/vtipy/najlepsie/p2/#ixzz2jg5e5100
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Na tejto stránke vás budeme 

bližšie zoznamovať s talentami  

našej školy. Budú to žiaci, ktorí sú 

výnimoční v oblasti výtvarnej, 

literárnej, dramatickej, športovej  

či hudobnej. Dnes sme si vybrali 

Erika z 8.B, ktorý rád kreslí a za 

svoje práce už získal nejedno 

ocenenie.  

▪ Kresleniu sa venuje odmalička, ale 

najmä od druhej triedy. 

▪ Na maľovaní má najradšej to, že 

môže tvoriť nové veci. Je pravda, že 

treba mať veľkú trpezlivosť, ale 

výsledok za to stojí. 

▪ Najradšej kreslí/maľuje krajinky 

alebo prírodu. 

▪ Navštevoval Umeleckú školu v 

Zákamennom. 

▪ Dosiahol prvé miesta v rôznych 

okresných, ale i celoslovenských 

súťažiach pod vedením p.uč. 

Fafejtovej.                         (andrej) 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) machuľa                     b) chrobák                  c)roztoč 
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C, je správne!  Na obrázku vidíte asi 0,2 mm živočícha, ktorého zaraďujeme 

medzi roztoče. Objavili ho dve žiačky deviateho ročníka na hodine biológie počas 

laboratórnej práce, keď  s  p.uč. Mrekajovou Táňou skúmali pod mikroskopom 

plesne na rôznych druhoch zeleniny. Nečakaný objav všetkých prekvapil 

a náramne potešil najmä pani učiteľku, ktorá potom žiakom o tomto parazitovi 

porozprávala niekoľko zaujímavostí, napríklad, že spôsobuje alergie. 
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