
 

 

Časopis žiakov 2.stupňa ZŠ s MŠ  J. Vojtaššáka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Do pohody 
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Dvakrát do roka sa zo školy domov veľmi 

neponáhľame.  

Uhádli ste, je to vtedy, keď sa rozdáva 

vysvečko. Naši 16 géniovia sa však domov tešili. 

Čakala ich totiž veľká  pochvala za polročné 

známky, ktoré spolu tvorili priemer 1,0. Je 

potešujúce, že najviac chlapcov bolo práve 

z deviateho ročníka. Len škoda, že šiestakov 

tentokrát jednotky obchádzali.          

ŠIKULKOM  BLAHOŽELÁME!  

5. ročník 

Sára Mária Čičová, 5.A 

Veronika  Sivčáková,5.A 

Erik Beňuš, 5.B 

Lucia Sivčáková, 5.C 

 

 

7.ročník 

Lucia Gonšorová, 7.A 

Andrea Grofčíková, 7.A 

Mária Klimčíková, 7.A 

Mária Straková, 7.B 

Mária Janetová, 7.C 

Lucia Serdelová, 7.C 

Natália Brišová, 7.D 

8. ročník 

Zuzana Dendysová, 8.B 

9.ročník 

Miroslava Sochuľáková, 9.A 

Martin Ovšák, 9.C 

Adam Antušák, 9.C 

Mikuláš Šustek, 9.C 
 

Zľava   hore:  L. 

Gonšorová, M. 

Klimčíková, M. 

Ovšák, M.Šustek, 

A. Grofčíková, L. 

Serdelová. Zľava 

stred: V. Sivčá-

ková, M. Janeto-

vá, M. Straková. 

Zľava dole: L. 

Sivčáková, E. Be-

ňuš, S. M. Čičová 
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20. marca sa do našej školy aspoň na 

chvíľu vrátila atmosféra z poslednej 

olympiády v Soči. Prišiel nás totiž 

navštíviť náš rodák, bežec na lyžiach, 

olympionik  MARTIN BAJČIČÁK. 

Naši žiaci mu pripravili  privítanie vo 

forme koridoru pred školou a na prízemí 

novej školskej budovy potom odpovedal 

na zvedavé otázky žiakov a aj našich 

redaktorov. Po príjemnej hodinke sa 

potom presunul aj s hosťami do 

telocvične, kde ho čakal ďalší program. 

Na záver sa všetci zhodli, že slová, 

ktoré o ňom povedal jeho bývalý učiteľ 

telocviku a tréner Mgr. Albín Bernaťák 

sú pravdivé. Povedal totiž, že Martin je 

„...človek veľmi skromný, charizmatický, 

s veľkým srdcom.“ 

Žiaci vítajú Martina pred školou 

Zvítanie s pánom riaditeľom 

Na úvod mu zaspievali žiaci zo školského spevokolu pod vedením p.uč. Čičovej 
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Ako sa Vám páčilo privítanie v škole? 

Bol to pre mňa veľmi pekný zážitok, veľmi sa 

mi to páčilo, nádherné nástenky, vystúpenia, 

proste ste boli super. 

Kedy ste dostali svoje  prvé lyže?  

Prvé lyže som dostal papučkové  od rodičov, 

keď som mal 6 rokov, na ktorých som mal 

prvý kontakt so snehom, na bežky som sa 

prvýkrát dostal keď som mal 9 rokov a prvé 

bežky som dostal od pána učiteľa Bernaťáka. 

Kedy ste sa rozhodli, že sa budete venovať 

lyžovaniu aj profesionálne?  

V roku 1994 som dostal ponuku do strediska  

štátnej športovej reprezentácie na Štrbské 

Pleso, ktorú som prijal a odvtedy sa venujem 

bežeckému lyžovaniu profesionálne.  

Ktorú medailu si najviac vážite? 

Najviac si cením víťazstvo vo svetovom pohári 

na 15km voľným spôsobom z roku 2005, ktoré 

som dosiahol v nemeckom Reit im Winkl. 

O časoch v škole ste si už zaspomínali, ale 

spomeniete si aj na nejakú školskú lásku?  

Určite si spomínam, ale to neprezradím  

Čo si predstavujete pod slovom pohoda ? 

Keďže som 5-6mesiacov počas roka mimo 

Slovenska na sústredeniach a pretekoch, tak 

pre mňa pohoda je, keď môžem po sezóne 

tráviť čím viacej času s mojou rodinou a užiť 

si voľné chvíľky s nimi. 

 a na záver: 

Všetkým čitateľom časopisu DO POHODY 

prajem  hlavne pevné zdravie a veľa úspechov 

v štúdiu.                                               (majka) 
 

 

Martin podpisuje kartičky 

Mgr. Albín Bernaťák odovzdáva 
Martinovi jeho prvé bežky 

Zľava: riaditeľ školy Mgr. Pavol Dem-

ko, Martin Bajčičák, Mgr. Albín Ber-

naťák – Martinov učiteľ a  tréner 

Žiaci mu pripravili program 
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Deň odovzdávania polročného 

vysvedčenia sa na druhom stupni 

našej základnej školy niesol 

v slávnostnom duchu umenia.   

Žiaci si v tento deň mohli konečne 

pozrieť divadelné predstavenie 

našich Prvosienok -  Za plotom.  

Divadelné predstavenie hrané 

formou pantomímy a tieňa 

„rozprávalo“ príbeh o priateľstve, 

ktoré vzniklo v koncentračnom 

tábore a aj keď nebolo povedané 

ani jedno slovo, každý pocítil 

mrazenie v záverečných  scénach 

a mnohým sa vykotúľali po lícach aj 

slzy dojatia a smútku.  

Za prípravu patrí vďaka p.uč. 

Demkovým. Čo vy na to? 

Február sa okrem dňa venovanému   
zaľúbencom spája každoročne  aj 
s maskami. 
 

Je to čas maškarných plesov. Preto aj 

u nás zaplnilo  kultúrny dom  viac ako  

sto masiek z 2. stupňa, ktoré privítala 

p.uč. Bareková. Prestávky boli vyplnené 

súťažami a porota napokon vybrala      

10 NAJORIGINÁLNEJŠÍCH:  

 

1. Magdaléna Dibdiaková, 7.D – STÔL 

2.Andrea Dibdiaková, 5.B – DOMINOVÁ  

                                            KOCKA 

3. Peter Kolenčík, Dominik Belicaj, 7.B 

                                              - ROBOTY 

4. Lucia Gonšorová, 7.A - SKLÁDKA 

5.Tatiana Bendžáková, 6.B – PÁVIA 

                                               ŽENA 

6.Patrícia Boškajová, Alžbeta 

  Iglárová, 6.B - VODNÍČKY 

7. Richard Beňuš, 6.B - VČELÁR 

8.Martin Oleš, 6.B - ŠPORTOVÝ  

                                  FANÚŠIK 

9.Tatiana a Miroslava Boškajové,  5.A,  

                                         7.C - SMRTKY 

10. Mário Markuliak, Matúš Sivčák, 8.C  

                                        – STRAŠIDLÁ 

  

Masky mohli byť odmenené aj vďaka 

štedrým sponzorom: firme ML-TECH-

MIROSLAV ĽUBA  a firme LUKO. Ďaku-

jeme! Za organizáciu zase ďakujeme 

vyučujúcim spoločenských výchov. 

                                          (lucka&erika) 
 

Bolo to úžasné, mne osobne sa to 

páčilo. Celkovo ten príbeh bol 

krásny, zároveň smutný, ale krásny. 

Ako spojenie dvoch rozličných 

svetov, spojenie čiernej s bielou. Na 

konci bol príbeh najdojímavejší. 

(majka, 8.A) 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

STÔL 
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DOMINO 

SKLÁDKA 

STÔL 

MLADOMANŽELIA 

Zábava v plnom prúde 

STRAŠIDLÁ 

VČELÁR,PIRÁT, FANÚŠIK  
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 BIOLOGICKÁ  

5.februára sa vybrali naši dvaja devia-

taci z 9.C do Námestova otestovať 

svoje vedomosti z biológie v okresnom 

kole. A boli úspešní! Tomáš Kocúr získal 

2.miesto a Betka Florková pekné 4. 

miesto. Pripravovala p.uč. Mrekajová 

Tatiana.                                            

 GEOGRAFICKÁ  

Aj ďalší žiaci z 9.C,  Mikuláš Šustek  

a Dalibor Vrábeľ si šli zmerať sily do 

Námestova už o deň neskôr,    6.feb-

ruára.  Konalo sa tam okresné kolo geo-

grafickej olympiády. Mikuláš si odniesol 

odtiaľ 1.miesto a postup na kraj. Dali-

bor a ďalší mladší účastníci z našej 

školy - Sára Mária Čičová z 5.C 

a Martin Oleš zo 6.B, patrili k úspeš-

ným riešiteľom. Žiakov pripravovala 

p.uč. Horanová Andrea. Mikulášovi dr-

žíme palce na kraji.                           

 dejepisná       

11. februára, sa opäť v Námestove  

stretli tentokrát milovníci histórie. 

Mária Mlichová z 8.C sa zaradila k ús-

pešným  riešiteľom zo 110 súťažiacich  

a statočne  bojovali  aj  ostatní:  Lucia 

Gonšorová, 7.A,  Kristína Ľubová, 

7.B, Anton Durčák,6.C, Matúš Kocúr 

 

 

Február a marec sa v našej škole niesol v znamení OLYMPIÁD, pretože sa 

s  nimi akoby roztrhlo vrece. Biologická, geografická, chemická, dejepisná, 

biblická a niektoré nás ešte len čakajú.                               

VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM I VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 

Pripravovali  ich  p.uč. Vojtaššáková 

Oľga, Chmeľová Agneša, Bystriča-

nová Eva a Jurašková Ľubomíra.  

 BIBLICKÁ  

26.marca nemuseli naši žiaci cesto-

vať nikam, lebo okresné kolo biblickej 

olympiády sa konalo tentokrát v Zá-

kamennom. Olympiádu otváral záka-

menský p.farár Andrej Dulák a pred-

sedom poroty bol p.dekan Milan Pánik. 

Náš dievčenský tím v zložení Terezka 

Čičová,8.D, Veronika Sivčáková 

a Sára Čičová z 5.D sa nedal zahan-

biť a od 1.miesta ich delilo len 1,5 

boda! Ďakujeme za prípravu p.uč. Vl-

žákovej Anne a Smarkoňovej Adria-

ne.                             

CHEMICKÁ 

27.marca prebehol v Námestove 50. 

ročník  chemickej olympiády a skúsiť 

šťastie sa tam vybrali zase naši 

deviataci z céčky – Mikuláš Šustek  

a Natália Vojtaššáková. Svoje 

vedomosti v silnej konkurencii 

budúcich chemikov si overili najprv 

v teoretickej a neskôr v praktickej 

časti. Mikuláš obsadil napokon pekné 

5.miesto a Natália 10.miesto z 19 

súťažiacich. Pripravoval p.uč. Klimčík 

Peter. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                     je látka príjemná na dotyk. My však poznáme aj iný     

                   význam tohto slova.  

ZAkamenský MATematik. Pod týmto názvom sa 27. februára konal 1.ročník 

školskej súťaže, ktorú zorganizovala predmetová komisia matematiky pod 

vedením p.uč. Dendysovej Evy. Titul najlepšieho matematika školy sa pokúsilo 

získať 80 našich žiakov z 2.stupňa. Ocenení boli napokon všetci žiaci a víťazi si 

odniesli medaily a kalkulačky. Dúfame, že o rok sa zvýši počet súťažiacich na 

rovných 100. Tu sú mená víťazov: 

5.ročník- Erik Beňuš, Samuel Mravčák, Tamara Brišová. 6.ročník- Monika 

Kaukičová, Peter Líška, Lívia Murínová.  7.ročník- Michal Lučivňák, Matej 

Sivčák, Lucia Gonšorová. 8.ročník- Zuzana Dendysová, Ján Hurák, Andrej 

Bukna. 9.ročník- Lucia Polťáková, Tomáš Kocúr, Mikuláš Šustek 
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Víťazi takmer po-

kope. Zľava hore:  

T. Kocúr, M. Šus-

tek, L. Polťáková, 

Z. Dendysová,  J. 

Hurák, A. Bukna. 

Zľava dole: M. 

Sivčák, M. Lučiv-

ňák, L. Gonšorová, 

K. Kaukičová, T. 

Brišová, E.Beňuš, 

S. Mravčák 

Ani v ŠPORTE sme nezaháľali a zúčastnili sme sa viacerých súťaží. Našim 

športovcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa elánu a ďalšie víťazstvá. 

BASKETBAL       

24.januára  v okresnom 

kole skončili naše bas-

ketbalistky po tvrdom 

súboji na peknom 

3.mieste. Pripravoval  

p.uč. Kocúr Ján.        

  VYBÍJANÁ 

12.februára si zmerali 

naše dievčatá sily v Kru-

šetnici s družstvami so 

susedných dedín a so 

stratou 1 bodu skončili 

na 2.mieste. Pripravovala 

p.uč. Sekerášová Anna 

   FLORBAL 

Florbalové predkolá vo 

februári: mladšie žiač-

ky-2.miesto, staršie žia-

čky-2.miesto, na obvode 

4.miesto, mladší žiaci-

1.miesto, obvod-3.mies-

to.Pripravoval p.uč. Klim-

čík Peter 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťažilo sa aj v LITERÁRNEJ a DIVADELNEJ oblasti. A veľmi úspešne. 
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ROZPRÁVKOVÉ        

VRETIENKO               

Okresné kolo recitačnej súťaže 

o najkrajšiu rozprávku sa uskutočnilo 

26.februára v Námestove. 

Po medailu sa z našej školy vybrala 

najlepšou rozprávkovou masťou mazaná 

Alžbeta Iglárová zo 6.B. A doniesla si 

veru tú najvzácnejšiu - zlatú! Srdečne 

blahoželáme a prajeme ešte veľa 

úspechov v sprievode p.uč. Demkovej 

Zuzany. 

 

 

šaliansky 

matˇko 

Recitačná súťaž v prednese 

povesti je populárna aj v našej 

škole. 

Na svoju púť so svojimi povesťami, 

a dobrými radami p.uč. Demkovej 

Zuzany,  sa za Maťkom vybrali aj 

dve šiestačky: Natália Laššáková 

zo 6.C a Alžbeta Iglárová zo 6.B. 

Najskôr sa zastavili v okresnom 

mestečku, aby si tam vyzdvihli 

jednu zlatú (Natália) a jednu 

bronzovú medailu (Alžbeta). Potom 

sa ich cesty rozdelili a Natália 

putovala ďalej, až prišla do 

krajského mesta zvaného Žilina. 

Toto mesto si ju ihneď zamilovalo 

a odmenilo ju taktiež zlatou 

medailou.  A tak sa Natália vybrala 

tentokrát už s dvoma zlatými 

medailami priamo do Maťkovej 

domoviny – do Šale, aby si odtiaľ 

odniesla ďalšiu trofej- striebro. 

Našej zberateľke  blahoželáme 

a tešíme sa na ďalšie ocenenia.                            

                                         (natália)  

 

 

 

 

BODOVALI  aj   

PRVOSIENKY 

Na regionálnej divadelnej prehliadke 

O erb mesta Dolný Kubín zaujali porotu 

inscenáciou Do krajiny koní. 

Divadelnú prehliadku svojou inscenáciou 

otvárali a po nich vystúpilo ďalších  14 

detských divadelných súborov. Prvosienky 

však nesklamali  a odniesli si 1.miesto 

a priamy postup do Žiliny na krajskú 

prehliadku. P.uč. Demková Zuzana, 

režisérka súboru, dostala cenu za 

choreografické stvárnenie príbehu. 

Blahoželáme a držíme palce na kraji! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európa  v škole 

12.február patril Európe. A Európa 

bola v školách. 

Vyhodnocoval sa  totiž 61. ročník 

okresného kola súťaže Európa 

v škole. Súťažilo sa v dvoch častiach: 

literárnej a výtvarnej. V obidvoch 

sme mali svojich víťazov. Vo 

výtvarnej zaujali Adam Úradník zo  

7.D a Andrea Dibdiaková z 5.B, ktorí 

získali 2.miesto. Pripravovala p.uč. 

Fafejtová Elena. Adam zaujal aj 

v literárnej časti a v 2.kategórii 

získal 1. miesto za prózu Osmička 

a v 3. kategórii zase zaujala próza 

Čas od Moniky Čičovej z 8.C. 

Pripravovali P.uč. Demková Zuzana 

a Vojtaššáková Oľga.  
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„Ukáž sem ten žiacky! “zakričala mama na 

Andreja.  „Tu máš,“ neochotne podal 

Andrej mame tablet. ,,Čo, prečo tu máš 

osmičku z robotickej výchovy?!“ „Nepr-

iniesol som si  robopsa, ktorého sme s To-

mášom mali skonštruovať,“ priznal sa  

Andrej. Mama sa hnevala až to hučalo, 

a tak sa Andrej  išiel radšej hrať so svojím 

priateľom Tomášom. „Kopni už tú loptu,“  

kričal Andrej. Tomáš dal konečne výkop, 

lebo jeho mozog pracoval pomalšie ako 

inokedy a... prekopol celé ihrisko. „No 

,hurá!“ rezignovane vzdychol  Andrej, 

vyzul si virtuálne kopačky a vypol 

PlayStation 8. „Tak zajtra v školobuse,“ 

rozlúčil sa Andrej. 

Tomáš sa odzdravil svojím typickým 

počítačovým hlasom:  „Čau,“ a dlhodobo 

sa uspal.  

Na druhý deň sa  stretli  v  buse 

a rozprávali sa o tom, čo budú robiť, keď 

prídu zo školy. Bus konečne vzlietol 

a nabral závratnú rýchlosť na MESAČNÚ 

školu. Keď  po pätnástich minútach pristál 

na Mesiaci, študenti sa rozbehli 

rýchlostným tunelom  každý do svojej 

triedy.  

Školy na Mesiaci sú gigantické, 

priehľadné, kupolovité budovy. Všetky  

boli presťahované zo Zeme na Mesiac. 

Zem už bola na pokraji katastrofy. Tu mali 

deti aspoň pokoj. Bol to ich kúsok zeme, 

ich krajina, v ktorej si plnili svoje sny.  

„Konečne v škole. V tom buse mi už bolo 

horúco,“  povedal Tomáš.  „Čo, dobre som 

ťa počul?! Ty sa tešíš do školy?“ spýtal sa 

neveriacky Andrej.  „Čo dnes máme za 

hodinu?“ opýtal sa Tomáš žiackeho . „Máte 

len robotickú,“  povedal čudným 

futuristickým hlasom tablet. „My sme 

doma zabudli toho robopsa!!“ zvolal 

piskľavým tónom Andrej. „Oups.“ vyliezlo 

z Tomáša.  „Rýchlo, ponáhľajme sa možno 

stihneme rýchlolet na Zem.“  

 Len tak-tak stihli prísť do rýchlobusu.  Asi 

o päť minút boli doma, rýchlo schmatli 

robopsa a Andrej navrhol, že naspäť môžu 

poletieť  otcovým  jetpackom, aby stihli 

začiatok vyučovania. „Ok,“ súhlasil Tomáš. 

Keď sa začalo vyučovanie, sedeli už 

v triede a tešili sa na prezentáciu projektov. 

Ich robopes zožal veľký úspech. Bol 

určený pre nevidiace deti. Pomocou neho 

sa mohli voľne pohybovať v celom areáli 

školy. Reagoval na hlasové pokyny a vedel 

aj rozprávať super vtipy.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písali sme, ako každý rok pred Vianocami, čo by sme si priali od Ježiška pod stromček. 

Teda, písali moji piati mladší súrodenci, ja som ich len „krotila“ v želaniach, opravovala 

tvrdky a trpezlivo vysvetľovala, že nový snowboard či lyže tento rok naozaj nebudú 

potrebovať alebo že tablet je fakt hlúposť, pretože sa neustále kazí. Veď, musela som to 

tomu Ježiškovi trošku uľahčiť, kam by zašiel s toľkými výdavkami? Jedným očkom som 

pritom neustále sledovala mamku, ako sústredene s pokrčeným čelom rozmýšľa, čo dnes 

navarí. 

Môj lístok ostával stále prázdny.  

Keď sa mi po hodine podarilo konečne skresať u všetkých želania na prijateľné minimum, 

lístočky sme hodili do obálky, na ktorú som napísala Ježiškovu  adresu a mladší súrodenci sa 

spokojne rozliezli za svojimi hračkami, starší zase k počítaču ponaháňať virtuálne príšery.  

Na mojom papieri nebolo stále nič.  

U mamky napokon po krátkom pohľade do chladničky vyhrali francúzske zemiaky, tak som 

sa ponúkla, že jej pomôžem. Vďačne na mňa pozrela, lebo ju čakalo ešte pranie, šitie 

a poobedňajšia návšteva logopedičky s mojím bratom. V aute bolo treba dať zase vymeniť 

olej a keďže otec bol v práci a k lekárke sa bolo treba nejako dopraviť, vedela, čím začne 

deň. Cestou okolo stola si všimla môj prázdny papier a potmehúdsky  sa zasmiala, pričom si 

neodpustila komentár typu - Brada Pitta ti teraz nikto nezoženie! -  Och, mami, pomyslela 

som si, teraz sa „nosí“  Edward Cullen či One Direction, ale to ty nemáš odkiaľ vedieť, 

keďže na telku naozaj nemáš čas.   

A vtedy mi to napadlo! Zobrala som pero a na lístok napísala jedno slovo. Mamka na mňa 

zvedavo pozrela, a potom len rezignovane mykla plecom.  

Prišli Vianoce. Otec bol konečne doma a bol obvešaný súrodencami ako vianočný stromček 

v obývačke.  Na čele mu, tuším, pribudla ďalšia vráska, ale úsmev mal stále rovnaký. Potom 

sa všetci vrhli na darčeky. Počas radostných výkrikov súrodencov si prisadli rodičia ku mne 

a otec  mi šibalsky šepol do ucha:  - Budem teraz 3 týždne doma, tak si to spoločne všetci 

poriadne užijeme. Čo by si povedala na každodenný doobedňajší aquapark a poobedňajšiu 

nechutne veľkú porciu hranoliek  v posteli pri  všetkých častiach Shreka s celou našou 

bandou? – S láskou som sa mu hodila okolo krku a na perách som zacítila slanú chuť  jeho 

sĺz. Pritom mi pohľad skĺzol do jeho dlane, v ktorej držal môj pokrkvaný papierik s jedným 

slovom. ČAS.  

 
 

No mal tajný program, ktorý chlapci 

učiteľovi nepredviedli. Bol to 

našepkávač. Bolo proti pravidlám 

používať takéto programy v projektoch, 

preto si to nechali pre seba. 

 ,,Vášho robopsa prihlásim do svetovej 

súťaže mladých vedcov,“ vyhlásil učiteľ 

s nadšením, ,,a  samozrejme, osmičky 

máte opravené.“   
 

Doma Andrej akosi nemal pokoj. Vedel, čo 

musí urobiť. Priznať ten tajný program. 

Nevedel ako. Učiteľ bol taký nadšený. 

 Zrazu zatúžil vrátiť sa v čase a zahrať si 

futbal tak, ako mu o tom rozprával starý otec. 

Na mäkkej tráve s vetrom vo vlasoch. Toto 

želanie sa mu však nesplní.  

Iba ak.....raz zostrojí časolet. 
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Na prízemí našej školy sme  

na chvíľu cestovali v čase.  

Zastavili sme v staroveku, 

kde sme si mohli prezrieť 

egyptskú pyramídu, sarkofá-

gy, krásne vyzdobené mú-

mie,  hieroglyfické písmo, 

babylonskú vežu či trójske-

ho koňa. O prehliadku sa nám 

na hodine dejepisu s p.uč. 

Juraškovou postarali žiaci zo 

6.A a 6.C. 

sarkofág – ozdobná rakva, do ktorej pochovávali 

v staroveku významné osobnosti                                         

hieroglyfy- staroveké egyptské obrázkové písmo                        

babylonská veža- známa z Biblie, postavená v Ba-

bylone, v starovekej Mezopotámii, s cieľom vyrov-

nať sa Bohu 

(matúš) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestnosť, v ktorej by sa 
nechcel nikto z nás ocitnúť, 
no i relácia pomerne popu-
lárna v našich domácnos-
tiach. 

Ocitli sa tam aj žiaci ôsmeho 

ročníka, a to konkrétne na 

hodine občianskej náuky, aby 

si na vlastnej koži vyskúšali, 

že so zákonom sa neradno 

zahrávať. P.uč. Mrocková 

ocenila kreativitu žiakov a ich 

maximálne zanietenie .   

Obr. hore: Dievčatá riešia ROZVOD. Obr. dole: 

Chlapci riešia súdny spor: UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ 

Šk. rok 2013/2014                       Do pohody- Aktivity                                              str.12 

Na hodine ruského 

jazyka sa deviataci 

pod vedením uč. 

Fafejtovej zahrali na 

slovenských 

Puškinov..  

Najskôr mali doslovne 

preložiť text, potom 

ho mali prepracovať 

na báseň. A keďže tu 

máme jar, téma bola 

jasná. 

 

Zima sa oprávnene zlostí 
uplynul jej čas,  
jar na okno stále hustí   
a prekvapuje nás. 
 
A všetko pobehuje,  
všetko vyháňa zima preč  
a od vtáčikov na oblohe 
už počuť ich jarný let.  
 
Zima ešte silno bojuje,  
a na jar silno vrčí.  
Tá sa z nej však iba 
smeje 
a ešte viac zimu mučí.    
(Andrej Dibdiak , 9. C) 

Nadarmo sa zima zlostí,  

prišla už jej doba.  

Jar len klope, zve už 

hostí,  

prenasleduje nás znova.  

 

A všetko zasa pobehuje,  

všetko zimu vyháňa,  

Vtáčiky aj modré nebo 

už pustili vyznania.  

 

Zima ešte pracuje  

a na jar len vrčí,  

tá jej hľadí do očí,  

prenáramne kričí. 

(Kristína  

Stančíková, 9. C) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola raz jedna škola, 

v ktorej poškolácka trieda bola. 

Stretávali sa v nej žiaci takí, 

s ktorými učitelia si nevedeli 

rady. 

Jedného dňa k nim zavítala 

Šárka, 

hoci bola šikovná jednotkárka. 

Stále provokovala ju táto banda, 

a preto medzi nimi padla stávka. 

Za týždeň mala dostať päťky tri, 

aby ukázala jak sa frajerí. 

A aby aj Ksicht na odplatu mal, 

za každú päťku tri jednotky 

nazbieral. 

Snažil sa Ksicht, ako len mohol, 

aby bol šťastný, že Šárku 

premohol. 

A ako dopadla Šárka vynaliezavá? 

Na hlúpu stávku sa vykašľala. 

(Michal Lučivňák,  7.B) 
 

V jednej triede poškolákov, 

nikto nemal rád tých žiakov. 

Jedného dňa prišla Šárka, 

bola to triedna jednotkárka. 

Ksicht sa jej stále smial, 

no jednotku sa dostať bál. 

Si bifľoška zbabelá, 

za päťku by si revala. 

Šárka dlho neváhala, 

na stôl hneď stávku ťahala. 

Ksicht neváhal hneď sa 

pustil, 

z matiky a sloviny to šťastie 

skúsil. 

Šárka ťažký kameň na srdci 

mala, 

tie tri päťky sa dostať bála. 

Nakoniec sa tej stávky 

vzdala, 

a povesť dobrej žiačky si 

nechala. 

(Lucia Gonšorová,  7.A)      

V poškoláckej triede ocitla sa 

Šárka, 

a pritom v jej žiackej nebola zlá 

známka. 

Ksicht tvrdil, že je zbabelá, 

tak s ním stávku uzavrela. 

Tri päťky dostať mala, 

aby im opak dokázala. 

Šárka stávku porušila, 

a známky si neskazila. 

(Gabriela Večerková,  7.B) 
 

Šárka, triedna 

jednotkárka, 

prekvapila ju tá 

stávka. 

Vraj má dostať 

tri päťky, 

za Ksichtove 

jednotky. 

Najskôr sa toho 

aj bála, 

nakoniec na to 

pristála. 

Že to bola chyba 

veľká, 

čo by na to 

učiteľka? 

Ksicht sa chváli, 

vychvaľuje, 

jednotky jej 

ukazuje. 

Šárka chodí 

radostná, 

lebo päťky 

nepozná. 

(Andrej Florek, 

7.B) 
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Šárka dobrá žiačka je,  

Ksichtíka to veľmi štve. 

Splieta plány, dúme, húta, 

až z toho stávka kuká. 

Docielil som ha-ha-ha 

bude päťka okrúhla. 

Nevadí mu podmienka,  

že má byť u neho jednotka. 

Už sa Ksichtík nesmeje, 

Šárka stále dobrou žiačkou 

je. 

Predviedla mu taktiky,  

ako lapať jednotky. 

(Kristína Ľubová, 7.B) 
 

Znel názov poviedky v siedmackej lite-
ratúre. P.uč. Bareková Katarína potom 
navrhla žiakom, aby text prerobili na 
krátke básničky. A takéto vydarené 
dielka im vznikli.  

(pripravila andrea) 



Na tému drog sa prišla 14.februára 
s deviatakmi porozprávať MUDr. J. 
Nosková.                                              
Prechovávanie drog je na Slovensku trestným 

činom a vedie k trestnému stíhaniu, ktoré 

môže mať negatívny dopad na našu budúcnosť. 

Pani doktorka porozprávala žiakom príbehy 

z praxe o mladých ľuďoch, ktorí prepadli 

drogám a vysvetlila, ako treba postupovať, 

keď máme podozrenie na drogy vo svojom 

okolí. Stretnutie zorganizovala p.uč. 

Chmeľová Agneša.   
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Strašiak menom monitor je za 

nami. 

Noc pred  12.marcom  určite 

žiaden deviatak nespal.  A po 

príchode  do školy cítil stres 

a očakávania. Nadišla naša pr-

vá ťažká skúška. So stiahnu-

tým žalúdkom sme sa poroz-

deľovali do jednotlivých tried 

a čakali na začiatok. Po prvej 

časti, slovenskom jazyku, sme 

sa všetci presunuli do „zbernej 

triedy“, kde sa  rozprúdila 

búrlivá debata, kto ako napí-

sal. Keď sme sa posilnili, vrá-

tili sme sa späť do tried na 

druhú časť - matematiku. Po 

dopísaní sme všetci unavení, ale  

s radosťou, že je to za nami, 

bežali domov, aby sme 

pokračovali vo vymieňaní 

dojmov na sociálnych sieťach. 

(natália) (Obr. hore: Pán riaditeľ ďakuje Dr. Noskovej za pútavú prednášku) 
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"Voda je všade okolo nás, je tu, 
aby sme prežili, je jemná, 
prítulná, hravá a prekrásna.“  
 

Týmito slovami v piatok 21.marca  

privítala p.uč. Chmeľová žiakov 

siedmeho ročníka na podujatí pri 

príležitosti Svetového dňa vody. 

Žiaci  si zmerali sily v štyroch 

disciplínach:  vedomostnej, literár-

nej, výtvarnej a hudobnej, a každý 

tým vyjadril, čo pre neho znamená 

VODA. Musíme povedať, že žiaci 

boli veľmi kreatívni, a komu to 

nešlo s vedomosťami, ten sa mohol 

vyblázniť pri umení.  

Za prípravu ďakujeme p. uč 
Chmeľovej, Barekovej, Štítovej, 
Sekerášovej, Fafejtovej a tried-
nym učiteľom siedmeho ročníka.  

 

1. miesto: LEKNO     7.B / 92 bodov    
2. miesto: KVAPKA   7.A / 91 bodov   
3. miesto: DELFÍN  7.D / 77 bodov   
4. miesto: RYBA     7.C  / 74 bodov   
 

(erika) 
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Kto zaviedol v slovenčine “Y“?  Hatatitla (Hatala) 
Aké noviny založil Ľudovít Štúr? Noviny pre nás 

(Slovenské národné noviny) 
Krmivé vtáky sú také, ktoré matka kŕmi 

materským mliekom. 

Pohyb stavovcom umožňuje sliz. 

Vymenuj párové plutvy rýb – prsia. 

Živočích – čidlo (šidlo) 
Poranenia svalov môžu byť: natiahnutý sval, 

pritiahnutý sval. 

Horné dýchacie cesty: nos a nosovod. 

Zuby: 2 rezáky, 1 očný, 2 črevové, 3 stoličkové. 

Človek má šijací sval. 

  

 

Učiteľ pred písomkou: 

„A dúfam, že nikoho 

neuvidím odpisovať!“ 

z prostredného radu sa 

ozve: „Tiež dúfame...“ 

Pani poštárka zazvoní pri 

dverách bytu, otvorí jej 

malý chlapček s cigarou v 

ústach a poštárka sa pýta: 

"Chlapče, sú rodičia doma?" 

Chlapček sa na ňu uprene 

pozerá, vyfúkne jej dym z 

cigary do tváre a hovorí: "A 

čo myslíš?" 
 

Polícia: "Nejaké drogy alebo alkohol?" 

Vodič: "Nie, ďakujeme. Všetko máme." 
 

Moja mama ma naučila BYŤ 

OHYBNÝ: „Pozri sa na tú špinu, čo máš 

na chrbte!"  

Moja mama ma naučila BYŤ 

VYTRVALÝ: „Neodídeš odtiaľto, pokiaľ 

nezješ všetok špenát!"  

Moja mama mi vysvetlila POČASIE: 

„Tvoja izba vyzerá, ako keby tu pred 

chvíľou bolo tornádo!"  

Moja mama mi vysvetlila ŽIVOTNÝ 

CYKLUS: „Priviedla som ťa na tento 

svet a môžem ťa z neho zase rýchlo 

dostať!"  

Moja mama ma naučila BYŤ 

VĎAČNÝ: „Na svete sú milióny 

nešťastných detí, ktoré nemajú takých 

dobrých rodičov ako ty!" 

Moja mama ma naučila OCENIŤ 

DOBRE VYKONANÚ PRÁCU: „Ak sa 

chcete navzájom pozabíjať, urobte to 

láskavo na dvore, práve som vyriadila!“ 

Moja mama ma naučila 

NÁBOŽENSTVO: „Modli sa, aby to z 

toho koberca zišlo dole." 

Moja mama ma naučila LOGICKY 

MYSLIEŤ: „Prečo? Pretože som to 

povedala JA!"  

Moja mama ma naučila PREDVÍDAŤ: 

„Skontroluj si, či máš čisté prádlo. Čo 

keby ťa zrazilo auto?"  

Moja mama ma naučila IRÓNIU: 

„Ešte chvíľu plač a ja ti k tomu dám 

skutočný dôvod!"  

Moja mama ma naučila veľa O VEDE 

ZVANEJ OSMÓZA: „Zavri si ústa a 

zjedz tú polievku!"  



 

 

 

 

Pozdravujeme našu super triednu Tatianu Mrekajovú (vaša 6.A) 

Aďko M. z 8.B veľmi ťa ľúbim (tvoja tajná ctiteľka) 

Pozdravujem celú 8.Ba hlavne Mišu Budzeľovú (Andrej Oselský) 

Pozdravujem moju super triedu 6.A (uč. Táňa Mrekajová) 

Pozdravujem našu triednu uč. Janu Mrekajovú (vaša trieda 9.A) 

Pozdravujeme Fedora Hládeka, Klimčíka, Duma, Kľusku (vaše tajné ctiteľky) 

Kamil Balog máš sexy nohy (tvoja “obdivovateľka“) 

Pozdravujem svojho Blažejka..... a Matúško si fajný..... aj chlapcov z 8.C (vaša 

Erička) 

Ľúbim Luciu Smolárovú =* (tvoja Míša)  

Majka milujem ťa (tvoja Tinôčka =*) 

Miška, Tina, Lucia, Táňa, Mária – ľúbim vás (Simonka =D)  

Milujem ťa Tinka (Ha tvoja Majka) 

Milujem ťa Míša (tvoja Lucka =*) 

Pozdravujem Majku a Tinku (Lucka) 

Pozdravujem všetky baby na škole aj učiteľov (Štefan Bernaťák) 

Pozdravujem pani uč.Demkovú (Alžbeta Iglárová) 

Pozdravujem Tadeáša Urbaníka (Erik Chudoba) 

Pozdravujem Aďu R., Tomáša Dopiráka, Miša Janetu, Vlaďu Brandysovú, Aďu 

S.(F 

 

 

 

 

 

Pozdravujeme pána uč. Klimčíka (vaša 8.D) 

Pozdravujem pani uč. Smarkoňovú (Štefan Juriga) 

Pozdravujeme Adama Lučivňáka a Martina Vrábľa (Naty a Tiny) 

Pozdravujeme našu triednu Tatianu Mrekajovú (vaša 6.A) 

Aďko M. z 8.B veľmi ťa ľúbim (tvoja tajná ctiteľka) 

Pozdravujem celú 8.B a hlavne Mišu Budzeľovú (Andrej Oselský) 

Pozdravujem moju super triedu 6.A (uč. Táňa Mrekajová) 

Pozdravujem našu triednu uč. Janu Mrekajovú (vaša trieda 9.A) 

Pozdravujeme Fedora, Hladeka, Klimčíka, Duma, Kľusku (vaše tajné ctiteľky) 

Kamil Balog, máš sexy nohy (tvoja “obdivovateľka“) 

Pozdravujem svojho Blažejka... a Matúško si fajný... aj chlapcov z 8.C (vaša Erička) 

Miška, Tina, Lucia, Táňa, Mária – ľúbim vás (Simonka =D) 

Pozdravujem Majku a Tinku (Lucka) 

Pozdravujem všetky baby v škole aj učiteľov (Štefan Bernaťák) 

Pozdravujem pani uč.Demkovú (Alžbeta Iglárová) 

Pozdravujem Tadeáša Urbaníka (Erik Chudoba) 

Pozdravujem Adri R. z 8.D, Patrika U. z 7.C, Lukáša S. a Lukáša U. z 9.A, Bášu a 

Mišu zo 7.A, Domina a Filipa P. z 8.B, Emily z 8.B, Soničku, Marečka, Vlaďu zo 6.B, 

Vladka a všetkých chalanov z 8.D                                                        (vaša Aďa S.) 

Pozdravujem Miloška Urbana, Marečka, Aďu, Adri, Soňu, Mimu (vaša Báška =D) 

Pozdravujem Máriu Klimčíkovú, Adri, Vlaďu (Marek) 

Pozdravujeme uč. Štítovú. (6. A) 

Pozdravujem Bášu,  HI- však ty vieš čo a Mišu (Mima) 

Pozdravujem Adri z 8. D (Tadeáš)  

Pozdravujem  Daniela Polťáka z 8. A a všetky ženy na svete (Vladko Janeta) 

Pozdravujem všetky baby z 8. D (Emily) 

Pozdravujem Aďku a Aďku z 8. D (jednovaječné dojčatá)  

Pozdravujem Filipa Bielu (Anežka P.) 

Pozdravujem Dávida Majchera (Tatiana) 

Pozdravujem Soňu Prokopovú (Aďa a Táňa) 
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Pozdravujem Jožka Plaskúra (Maťo Žatkuliak) 

Pozdravujem Števa Bystričana (Lucia) 

Pozdravujem Filipa Beňuša (Júlia) 

Pozdravujem Aďu R. (Tomáš Chudjak)  

Zdraví ťa Sagan, pre Sonička (8. D), Aďka (8. D), Baška (7. A). (vaša ADRI)  

(zozbierala andrea) 

 

I don't want to play this game no more 

I don't wanna play it 

I don't want to stay 'round here no more 

I don't wanna stay here 

Like rain on a Monday morning 

Like pain that just keeps on going on 

Look at all the hate they keep on showing 

I don't want to see that 

Look at all the stones they keep on throwing 

I don't want to feel that 

Like Sun that will keep on burning 

I used to be so discerning, oh 

R: In my recovery 

I’m a soldier at war 

I have broken down walls 

I defined 

I designed 

My recovery 

In the sound of the sea 

In the oceans of me 

I defined 

I designed 

My recovery 

Keep soaring, 

Keep song-writing 

My recovery 

And I can hear the choirs keep on singing 

Tell me what they’re saying 

And I can hear the phone 

It keeps on ringing 

I don’t want to answer 

I know that I used to listen 

And I know I’ve become dismissive 

R: 

 

Už ďalej nechcem hrať túto hru 

Už ju nechcem hrať 

Už tu viac nechcem ostať 

Už tu nechcem ostať 

Ako upršané pondelkové ráno 

Ako bolesť, ktorá stále pretrváva 

Pozri na všetku tu neskrývanú nenávisť 

Nechcem ju vidieť 

Pozri na všetky tie kamene, ktoré neustále 

hádžu 

Nechcem to cítiť 

Ako večne rozžeravené slnko 

Príliš som sa tým zaoberal, oh 

R: V mojom zotavení 

Som vojakom vo vojne 

Zbúral som hradby 

Určil som 

naplánoval 

Vlastné zotavenie 

Vo zvuku morských vĺn 

Vo vlastných hlbinách 

Určil som  

naplánoval 

Vlastné zotavenie 

Vznášaj sa 

Skladajúc piesne 

Vlastné zotavenie 
Počujem neutíchajúce zbory 

Povedz mi, o čom spievajú 

A počujem zvoniť telefón 

Neprestáva zvoniť 

Nechcem ho zdvihnúť 

Viem, že som zvykol počúvať 

A viem, že som sa stal odmietavým 

R: 
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Zúčastňuje sa takmer každej súťaže v našej škole. A 

takmer v každej aj vyhráva. Sú to súťaže nielen 

vedomostné, ale aj športové. Je deviatak a ŠKOLA HO 

BAVÍ! Na predmety ako dejepis či geografia dokonca nedá  

ani dopustiť. Zbožňuje filozofické dišputy s učiteľmi 

dejepisu o vojnách v našej  histórii. Nie, nedajte sa pomýliť, 

reč nie je o žiadnom komiksovom sci-fi hrdinovi, ale o našom 

žiakovi z mäsa a kostí, o  MIKULÁŠOVI ŠUSTEKOVI. 

 Svoje prvé ocenenie  dostal na olympiáde z geografie    

    pred dvoma rokmi . 

Najviac ho  baví dejepis a geografia . 

Venuje sa aktívne už 1 rok florbalu, pretože od prvého 

   tréningu si tento šport získal jeho sympatie.  

Chcel by som ísť študovať medicínu a jeho  snom je stať 

   sa zubárom  

 

(andrej) 
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Na hodine fyziky si ôsmaci s p.uč. Mrekajovou Jankou vyskúšali v praxi, ako sa 

mení polohová energia na kinetickú.  A vyskúšali si to veľmi kreatívne. Po celej 

strednej chodbe bol rozložený dlhý dominový had zložený zo 400 kusov domina,  

1000 kusov paličiek, 20 kusov kaziet a knižiek a 30 kusov pohárov. Pokus im 

vyšiel, čo bolo vidieť aj na nadšených tvárach ostatných pozorovateľov. 
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