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Slnečné rána, teplé dni, šaty, 
kraťasy, adrenalínové skúšanie, 
výlety a   zamyslení deviataci sú 
typickými znakmi  pre mesiac jún, 
ktorý je bránou k vytúženým 
prázdninám.  
Zavŕšením tohto mesiaca je však 
dokument, ktorý ukáže našim rodičom, 
či náš čas, ktorý sme trávili v škole od 
septembra, stál za to.  Na vysvedčenie 
sa tento rok teší 14 žiakov.  
Sú to títo: 
5. ROČNÍK                      

Tatiana Boškajová -5.A                  

Sára Mária Čičová-5.A             

Veronika Sivčáková-5.A                 

Lucia Sivčáková- 5.C 

 

7.ROČNÍK                         

Lucia Gonšorová-7.A                      

Mária Janetová-7.C                

Miroslava Boškajová-7.C                  

Lucia Serdeľová-7.C             

8.ROČNÍK                       

Zuzana Dendysová- 8.B                 

Mária Mlichová-8.C               

9.ROČNÍK                                                 

Miroslava Sochuľáková-9.A,       

Mikuláš Šustek-9.C,                    

Dalibor Vrábeľ-9.C                         

Adam Antušák – 9.C             

Blahoželáme a veríme, že o rok už bu-

de zastúpený aspoň jedným adeptom aj 

6.ročník.                              

Zľava: M.Janetová, 

M.Boškajová, 

M.Šustek, 

T.Boškajová, 

M.Sochuľáková, 

V.Sivčáková, 

D.Vrábeľ, 

L.Sivčáková, Lucia 

Serdeľová, Mária 

Mlichová 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šk. rok 2013/2014                              Do pohody- Anketa                                          str.2 

Môj najobľúbenejší 

učiteľ 

Nuž a za ktorým učiteľom nám 

bude najviac smutno?  

Spýtali sme sa 262 žiakov z 

387. Ostatní žiaci sa odmietli 

vyjadriť  alebo nemali 

najobľúbenejšieho učiteľa.  

5.ročník                      

p.uč. Klimčík (20hlasov)       

p.uč. Bystričanová (14hlasov) 

p.uč. Vlžáková (10hlasov) 

6.ročník                      

p.uč. Klimčík (30 hlasov)      

p.uč. Demková (8hlasov)       

p.uč.  Kocúr (5 hlasov) 

7.ročník                               

p.uč. Klimčík (25hlasov)        

p.uč. Bareková (15hlasov)     

p.uč. Dendysová (10hlasov) 

8.ročník                                

p.uč. Vojtaššáková (35hlasov) 

p.uč. Klimčík (30hlasov)       

p.uč. Bareková (10hlasov) 

9.ročník                               

p.uč. Klimčík (30hlasov)       

p.uč. Brtková (12hlasov)       

p.uč. Madleňáková (10hlasov) 

 (aďa & andrea) 

Zápisy a pochvaly 

Keďže čo nevidieť opustíme brány 
školy, dovolili sme si nahliadnuť 
jedným očkom, ktorá trieda 
zanechá za sebou najvýraznejšiu 
stopu  

Zamerali sme sa na klasifikačný 
záznam, a to konkrétne na jeho 
zadnú stranu. Ktorá trieda mala 
najviac zápisov a ktorá, naopak, 
najmenej? A ktorá potešila učiteľa 
tak, že pridal aj pochvalu? 

5.A-  37z + 2p 

5.B-  17z+1p 

5.C-  8z+3p 

6.A- 29z+2p 

6.B- 61z+1p 

6.C- 31z 

7.A- 29z 

7.B- 18z 

7.C- 31z 

7.D- 10z 

8.A- 47z+1p 

8.B- 58z 

8.C- 44z+1p 

8.D-50z 

9.A- 39z+1p 

9.B- 68z+1p 

9.C- 18z 
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Michal Martikán, majster sveta 
v kanoistike, sa jedného rána objavil 
v našej telocvični.  

Bol  pondelok 28. apríla a do našej školy  
zavítali účastníci krajského kola v 
gymnastickom štvorboji dievčat a 
chlapcov. Prišli aj žiaci z Liptovského 
Mikuláša. Jednou z účastníkov bola aj 
Tamara Martikánová, dcéra Michala 
Martikána, ktorej robil slávny otec 
doprovod. Poprosili sme ho o krátky 
rozhovor.  

 

        KTO JE MICHAL MARTIKÁN? 

 Prvý olympijský víťaz v novodobej 

histórii Slovenska, historicky najmladší 

víťaz Majstrovstiev sveta v kanoistike 

na divokej vode.  

 Olympijský  víťaz z Atlanty 

1996 a Pekingu 2008.  

 Dve strieborné olympijské medaily 

získal na Letných olympijských hrách v 

Sydney v roku 2000 a na Letných 

olympijských hrách v Aténach v roku  

2004. 

 7-násobným majstrom sveta 

(1997, 2002, 2003,2007), z toho trikrát 

v kategórii hliadok. 

 9-násobným majstrom Európy (z toho 

šesťkrát v kategórii hliadok). 

 Prvú medailu, bronzovú,  z 

Majstrovstiev sveta získal vo veku 16 

rokov, čím sa stal historicky najmladším 

medailistom svetového šampionátu. 

Odvtedy na každých majstrovstvách 

sveta získal medailu.  

 Na majstrovstvách Európy 2010 v 

Čuňove získal dve zlaté medaily. 

 Je držiteľom štyroch ocenení 

novinárskej ankety  Športovec roka za 

roky 1996, 1997, 2006, 2007. 

 

Poznali ste našu obec aj pred touto 

dnešnou návštevou?                                              

Áno, poznal. Bol som tu už minulý rok na 

tejto súťaži.                                        

Máte tu dnes niekoho blízkeho?            

Áno, moja dcérka tu súťaží.               

Patríte k našim najúspešnejším športovcom, 

ktorú medailu si najviac vážite?              

Vážim si všetky, ale taká naj emotívnejšia 

bola určite tá prvá zlatá olympijská 

z Atlanty.                                                    

Čo vás ešte čaká v budúcnosti v športovej 

oblasti?                                                    

To je ťažko povedať. Veľmi rád by som 

ešte dlho pretekal, ale to ukáže čas. Takže 

momentálne sa sústredím na to, čo je 

teraz, pripravujem sa na každý jeden 

tréning a každé preteky, ktoré ma čakajú 

teraz v blízkej budúcnosti, a čo bude 

ďalej, to sa uvidí.                                   

Ako najradšej trávite voľný čas?    

Najradšej s rodinou, a keď sa dá, tak niek-

de do prírody.                                (natália) 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_1996
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_1996
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2008
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2000
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2000
http://sk.wikipedia.org/wiki/2000
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2004
http://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A9_olympijsk%C3%A9_hry_2004
http://sk.wikipedia.org/wiki/2004
http://sk.wikipedia.org/wiki/1997
http://sk.wikipedia.org/wiki/2002
http://sk.wikipedia.org/wiki/2003
http://sk.wikipedia.org/wiki/2007
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0portovec_roka
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Po minuloročnom úspechu 

súťaže o najkrajší 

veľkonočný stôl sa učitelia 

výchov rozhodli súťaž 

zopakovať a naše chodby 

už čoskoro zaplavila pestrá 

paleta farieb s nápadmi od 

výmyslu sveta. Porota 

napokon vyhodnotila stoly 

za každý ročník a víťazná 

trieda vyhrala koncoročné 

fotenie zadarmo. A kto 

vyhral?                         

5.B, 6.C, 7.A, 8.C, 9.C.   

BLAHOŽELÁME!     (matúš) 

 

5.B 

6.C 

7.A 

8.C 9.C 
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Od 7.4. do 17. 4. 2014 sa mohol každý 

návštevník do vôle pohrať na interaktívnej 

výstave „Hodnoty – vedecká hračka“ v 

Novom kultúrnom dome v Zákamennom. 

Popritom si vyskúšať a overiť svoj odhad 

veľkostí niektorých fyzikálnych veličín 

(hmotnosť, dĺžka, čas, ...) a uvedomiť si 

mnohé všeľudské osobné hodnoty (život, 

človek, zdravie, láska, priateľstvo, rodina...), 

ktoré boli spredmetnené v citátoch a 

reprodukciách umeleckých diel a posteroch.  

Výstava bola určená predovšetkým žiakom a 

pedagógom základných a stredných škôl, 

rodinám s deťmi staršími ako 3 roky.  

Výstavu navštívilo okolo 800 žiakov z 

okolitých škôl (Krušetnica, Or. Lesná, Breza, 

Vavrečka, Ťapešovo, Námestovo, Bobrov, 

Rabča, Or. Polhora) a žiaci našej školy. V 

poobedňajších hodinách na výstavu zavítali aj 

rodinky s deťmi a nielen zo Zákamenného. 

Cieľom výstavy bol prispieť ku kultúre 

hrania u nás a popularizovať hračky ako 

prostriedky školského a mimoškolského 

vzdelávania a výchovy.  

(p.uč. Mrekajová Jana) 
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Naši piataci na hodine biológie 

preberali s p.uč. Mrekajovou T.  

EKOSYSTÉM. O tom, že im táto 

téma prirástla k srdcu, svedčia aj 

nasledovné projekty.  

Ani na svete práce žiaci nezahá-

ľali.  P.uč. Chmeľová navrhla ôs-

makom, aby si vytvorili svoje vlas-

tné miniskalky.  A tak sa onedlho 

stredná chodba zazelenela  priam 

umeleckými výtvormi.  
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Na výtvarnej sa zase, ako inak, 

kreslilo, maľovalo, písalo. Zaujala nás 

téma, ktorú navrhla p.uč. Fafejtová  

v 7.ročníku TAPETA DO DETSKEJ  

IZBY a v 5.ročníku zase téma  

EURÓPA TROCHU INAK, kde žiaci 

dostali prekopírovanú „slepú“ mapu 

Európy a mali ju dokresliť podľa 

svojej fantázie.  
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Určite každý z vás vie, čo je denník. Teda aspoň dievčatá . Denník je aj 

žáner, ktorý sa učia  ôsmaci. P.uč. Vojtaššáková im dala za domácu úlohu, aby 

si taký denník viedli jeden týždeň. Úlohy si splnili poctivo, ale niektorí pridali 

aj niečo navyše – vtipný štýl, ktorý pobavil celú triedu...  

Dnes je 9.4.2014. 

Dožil som sa. 

Včera som si myslel, že zomriem od tej horúčavy (bolo asi -3 °C). Aj spal som slabo. 

Postupne otváram oči. Tento namáhavý proces by som nenazval inak ako trojramenný horor 

nasledujúci rozladeným vreskotom otrokov z ostrova Madagaskar. A čo prišlo potom, to ani 

nechcite počuť. Prišlo iba to, na čo všetky moje vnútorné a vonkajšie bunky čakali ...                      

vôbec nič. 

Spím ďalších 3600 sekúnd. Po uplynutí tejto mrazuvzdornej, poctivo obalenej v troch 

zväzkoch Janka Matušku a pochovanej za mŕtva doby, vtrhla do mojej izby akási postava 

neidentifikovateľného tvaru a vzoru. Jediné, čo som dokázal zistiť, bolo, že mala 2 ruky, 2 

nohy a hlavu. Ak urobí to, čo očakávam, tak sa môže  rovno zbaliť a odísť bývať ku sliepkam. 

On to fakt urobil!  

Podišiel ešte meter, načiahol ruku a ... zasvietil. Môj hrôzostrašný vreskot ho skoro uspal. 

No tak, čo už. Vstal som, prezliekol som sa do mojich nových vecí vypraných v Perwoll-e 

a vošiel som do kuchyne. 

Moje mozgové závity ešte neboli upgradované na takej úrovni, aby som mohol rozlíšiť, aké je 

vonku počasie. V skutočnosti som sa von oknom ani nepozrel, lebo ma to, ale že vôbec, 

nezaujímalo. Jediné, čo ma v tej chvíli zaujímalo, bolo,  čo urobí Tom Jarrymu v dnešnom 

diele. Dal som si zohriať mlieko, urobil 2 chleby s maslom, reďkovkou a syrom a do šálky 

kakaa. Keď sa teplota mlieka T zvýšila na teplotu varu Tv, zistil som, že mi vykypelo. Dymu 

tu bolo jak pri výbuchu Hirošimy. Nevidel som na telku!!! Išiel som otvoriť dvere, aby sa 

vyvetralo, avšak moje oči stále obdivovali Toma & Jerryho. Tak som si aspoň zohrial čaj 

a urobil desiatu. Po výdatných raňajkách som si pozrel počasie, ktoré, ako vždy, nevyšlo 

a išiel do školy.. 

 

Z tohto obdobia chýbajú informácie. 

 
Keď som prišiel domov, pozrel som si Facebook, urobil úlohy, prípadne išiel vonku a zahral si 

na gitare. Keď som toto všetko urobil, zistil som, že sa mi to iba snívalo a ja som iba na 

hodine matematiky. Potom som išiel domov a urobil veci, ktoré som vypísal predtým. Po 

týchto majstrovských úkonoch som išiel spať.    

(Jakub Rončák, 8.B) 
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Hlavnými témami bolo, ako sa správať 

na ceste či už ako chodec alebo 

cyklista.                                          Všetci 

máme vedieť, že vedľa seba po ľavej 

strane môžu ísť maximálne 2 chodci, ale 

cyklisti len za sebou a po pravej strane, 

inak môžeme byť pokutovaní! Pokuta sa 

platí, aj keď pri zníženej viditeľnosti 

zabudneme doma reflexný pásik. Ďalej im 

pán policajt rozprával o trestnej 

zodpovednosti, akú majú 14 a 15 roční.                       

Takže decká, ako vám prizvukoval aj pán 

policajt, pozor na to!           (majka) 

25. apríla si žiaci ôsmeho ročníka 

vypočuli prednášku na tému " Ži pre 

život, nie pre drogy". Prednášku 

viedli študentky strednej odbornej 

školy z Námestova. Najpútavejšie boli 

však živé svedectvá mladých ľudí - 

Jakuba a Lukáša, ktorí boli závislí na 

psychotropných látkach. Najväčším 

prianím týchto chalanov je opäť  

 obnoviť styky s rodinou, posilniť svoju 

vôľu a čeliť droge na každom mieste. 

Opäť sa zaradiť do práce a ušetriť si 

peňažné prostriedky na začatie nového 

života. Na záver prednášky sme im 

popriali, aby sa im túžba po 

plnohodnotnom živote splnila. Za 

sprostredkovanie ďakujeme p.uč. 

Chmeľovej.  
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Mesiace APRÍL, MÁJ, JÚN boli 
mimoriadne plodné na úspechy, medaily 
a ocenenia.  
Žiaci 2.stupňa všetkých ročníkov 
excelovali v rozmanitých súťažiach 
a zbierali všetky trofeje, čo im prišli pod 
ruku   Posúďte sami.  
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 

II. kategória – poézia     

1. miesto - Natália Laššáková, 6.C               

3. miesto - Alžbeta Iglárová, 6.B             

III. kategória – poézia 

1. miesto – Alžbeta Florková, 9.C  

II. kategória – próza 

3.miesto – Mária Straková, 7.B 

III. Kategória - próza 

3. miesto – Eva Glejtková, 8.B 

(p.uč. Demková  a p.uč. Klačanská) 

 

Šachový turnaj O pohár starostu 

kategória žien- 1. miesto – Kristína 

Ľubová, 7.B 

kategória mužov- 1. miesto – Matej 

Sivčák , 7.B                 (p.uč. Kocúr) 

 

Okresné kolo matematickej olympiády 

kategória Z7 : 5. miesto – Michal 

Lučivňák, 7.B 

kategória Z8 : 1. miesto – Zuzana 

Dendysová, 8.B 

(p.uč. Dendysová a p.uč. Mrocková) 

 

Námestovská rybka 

2. miesto – Mária Janetová, 7.C 

4. miesto – Ľudmila Brišová, 5.C 

Michalkov pamätník 

4. miesto – Erika Zvonárová, 8.C 

(p.uč. Fafejtová) 

 

 

Súťaž v anglickom jazyku 

2. miesto – žiačky 5.C : Dorotka 

Sochuľáková, Simona Janetová, 

Lucia Sivčáková                                                

6. miesto – žiačky 5.B : Naďa 

Večerková, Kamila Rypáková 

a Ivana Vojtaššáková 

8. miesto – žiačky 5.A : Tatiana 

Boškajová, Zuzana Florková a Adam 

Lučivňák                                  

(p.uč. Polťáková) 

 

Štúrov Zvolen -okres 

1. miesto – Simona Kovaľová, 8.A 

(p.uč. Vojtaššáková)  

 

Vajanského Martin 

2. miesto – Alžbeta Florková, 9.C 

(p.uč.Demková) 

 

Lit. súťaž DÚHA 

2. miesto – Martin Oleš, 6.B 

(p.uč. Demková) 

 

BIO-D 

1. miesto – Grofčíková Andrea,     

3. miesto – Boškajová Miroslava, 

7.C 

4. miesto – Grofčíková Nicola, 6.A 

a Sochuliaková Nikola, 6.B 

(p.uč. Mrekajová T.) 

 

Kukučínová literárna Revúca-

celoslovenské kolo 

3. miesto – Natália Vojtaššáková, 

9.C 

(p.uč.Čičová a p.uč.Vojtaššáková) 
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Svet okolo nás-celoslov. kolo 

2. miesto – Matúš Vojtaššák,8.A 

(p.uč. Vojtaššáková) 

                                

Malá krajina – Veľké osobnosti-

celoslovenské kolo 

2. miesto – Mária Mlichová,8.C 

3. miesto – Zuzana Vlčáková,6.C 

(p.uč.Vojtaššáková 

a p.uč.Demková) 

 

Dilongova Trstená-celosl.kolo 

2. miesto – Alžbeta Iglárová,6.B 

(p.uč. Demková) 
 

Štúrov Zvolen – celoslovenské 

kolo 

2. miesto – Simona Kovaľová, 8.A 

(p.uč. Vojtaššáková) 

 

Po stopách zveri 

1. miesto – Dávid Janeta,9.C 

4. miesto – Boris Durčák,9.C 

6. miesto – Andrej Brandys,9.C 

( p.uč. Mrekajová T.) 

 

Polícia očami detí 

1.miesto - Andrea Dibdiaková, 5.B 

(p.uč. Fafejtová) 

 

Majstrovstvá okresu v atletike 

ml. žiakov  

3. miesto  – Emil Vrábeľ, 7.C, Dá-

vid Majcher, 6.A,  Dominik Belicaj 

,7.B,   Jakub Vlčák, 7.B,  Peter 

Kolenčík, 7.B,  Peter Líška, Lukáš 

Kovaľ,  Erik Holubčík, Ján Pekný 

(p.uč. Madleňák) 

 
 

Atletika starší žiaci okresné kolo 

1.miesto- Janeta Michal,9.C,  Kušnierik 

Michal,9.A , Dibdiak Andrej,9.C, Ovšák 

Martin, 9.C, Hládek Anton,9.B,  Biela Filip, 

9.B, Martaus Matej, 8.B, Juriga Štefan, 

8.D,  Andrej Sivčák, 8.A, Vojtas Andrej, 

8.B,  Martin Belicaj, 8.A 

                                          

Krajské kolo 

1.miesto, postup na celoslovenské kolo   

(p.uč. Madleňák) 

 

Slávik Slovenska-okres                               

3. miesto- Matej Gruchala, 5.C              

(p.uč. Bareková) 

 

Celoslovenská súťaž DDS-Šaľa           

2.miesto – Prvosienky                             

(p.uč. Demková, p.uč. Demko) 
Naša škola sa rozhodla osláviť Sviatok 

práce  presne tak,  ako by sa očakávalo – 

PRÁCOU. A tak vyslala svojich usilovných 

žiakov do každého kúta Zákamenného, aby 

ho poriadne vyčistili. Tí sa pustili do práce 

ako usilovné mravce. Už čoskoro sa tak celá 

naša obec zaplnila množstvom vriec, ktoré 

obsahovali odpad od výmyslu sveta. Srdcia 

našich deciek sa zase zaplnili úžasným 

pocitom, že svojou troškou pomohli prírode.  



 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna & Karol 

16.4.1977 
Elena & Jozef  

25.10.1979 

Jana & Viktor 

4.1.1986 

Jana & Jozef 

6.9.1986  

Oľga & Milan 

19.11.1994 

Máj  je mesiac, ktorý je najčastej-
šie spájaný s láskou.               

Preto sme zašli za našimi učiteľmi 

a poprosili sme ich, aby sa s nami 

podelili o svoje spomienky na deň, v 

ktorom LÁSKA kraľovala – o svoj 

svadobný deň. Veľmi si vážime 

a ďakujeme, že nám dovolili 

„nahliadnuť“  do svojich  albumov.  

  

A tak sa môžeme spoločne  pokochať 

svadobnými fotografiami našich 

obľúbených učiteľov, ktoré majú viac 

ako 35 rokov, ale aj fotografiami, 

ktoré ešte dýchajú novotou.  

A to, že láska nepatrí len máju, svedčia 

aj dátumy.  Ktovie, či niektorý dátum 

nebude raz aj ten náš- váš ...  
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Veronika & Ladislav 

1.5.2004 

Andriana & Jozef 

31.5.1997    

Eva & Ľubomír 

19.11.2005 

Ivana & Miloš 

6.6.1998 

Anna & Jozef  

26.7.2003 

Blažka & Marek 

30.10.2004 

Ľubomíra & Jaroslav  

8.7.2006 

Jana & Stanislav 

28.8.2010 
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BREPTY 

     Čím sa živí parazit? Tekutinami z parazita.  
Živí sa ulovenou korisťou, má dobre rozvinutý 

čuch a zrak. Jeho korisť sa rýchlo 

rozmnožuje...                   
(tekutinami z hostiteľa) 

Aké poznáme skutky telesného milosrdenstva? 

Svätých naháňať! (smädných napájať) 
Aké poznáme plyny? Oxidy uholčíka           

(oxidy uhlíka) 
Ako delíme návykové látky? Marijuhana 

(marihuana) 
Čím sa živí sova lesná? Dážďovkami.    

(hrabošmi, myšami...) 
Motýľ patrí k hmyzožravcom (cicia nektár) 

Poznáme ropuchu bradatú (bradavičnatú). 
 

 

Pani učiteľka chcela žiaka 

priviesť k tomu, aby sám 

prišiel na to, že hus nám dáva 

perie. A hovorila mu :                    

-Čo nám dáva hus ?                                                                                  

-Oškvarky.                                                                                                    

-Nie. Na čom spíš ?                                                                                   

-Na posteli. 

-Čím sa prikrývaš ? 

-Prešívanou dekou. 

-A čo máš pod hlavou ? 

-Ruky. 

-Čo máš pod rukami ? 

-Podušku. 

-A čo je v tej poduške. 

-Perie. 

-No výborne ! Tak teda čo 

nám dáva tá hus ? 

-Oškvarky. 

 

Otec sa pýta syna : 

-Čo ste robili v škole ? 

-Na hodine chémie sme sa 

zaoberali výbušnými látkami. 

-Fíha. A čo máte na pláne 

zajtra ? 

-Podľa toho, v akej škole. 
 

DEFINÍCIE 

AMULET – vylúčenie poslucháča AMU. 

CYTOPLAZMA – citovo založený plaz. 

DÁŽĎOVKA – motorizovaný makarón. 

FRIZÚRA – vlasová drezúra. 

GLADIÁTOR – človek, ktorý pestuje gladioly. 

JAŠTERIČKA – prekádrovaný krokodíl. 

KALAMAJKA – Majka, ktorá kála drevo. 

MAKARÓNY – rezance s výfukom. 

VEĽKÁ HLUCHOTA – keď niekomu spadne na 

nohu žehlička a on to vôbec nepočuje. 

NEHORÁZNY – rázny v nehe. 

PIVO – skratka vety PI Vodu ! 

ŠPORTOVÉ SPRÁVANIE – keď niekomu 

preskakuje. 

TELCE – hovädzia mládež. 

VIETOR – vzduch, ktorý sa ponáhľa. 

(matúš) 
 

 

Kedy je fajčiar v rozpakoch? 

- Keď je na WC, nevie, či má 

ťahať alebo tlačiť. 
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Písali sme 

MONITOR  

MATEMATIKA  

celoslovenský priemer- 

54,67% naši žiaci – 64,7% 

SLOVENSKÝ JAZYK 

celoslovenský priemer – 62% 

naši žiaci- 68,15% 

Za prípravu žiakov ďakujeme 

p.uč. Madleňákovej,       

p.uč. Dendysovej,          

p.uč. Štítovej,              

p.uč. Čičovej. 

 

 

Navštívili sme            

Osviencim 

Aj keď sme vedeli, kam ideme a na dejepise 

počuli, čo sa na tom strašnom mieste dialo, 

vidieť všetku tú hrôzu  bolo niečo úplne iné 

a zanechalo to v nás  veľkú stopu. Aspoň 

symbolicky sme zažívali to, čo tí úbohí ľudia 

každý deň a zamrazilo nás až kdesi pri srdci. 

Žasli sme vduchu, čo dokázal urobiť človek 

človeku...  

Nech ostane toto miesto navždy tichým 

výkrikom a zároveň prosbou, aby sa  už tieto 

zverstvá nikdy nezopakovali. 

(Barbora Lučivňáková, 9.B)                                   

Deviataci  súťažili (apríl-jún) 

okresné kolo Hviezdoslavov Kubín: Alžbeta 

Florková, 9.C- 1.miesto, krajské kolo 

Vajanského Martin - 2.miesto 

 celoslovenské kolo  Kukučínova literárna 

Revúca: Natália Vojtaššáková, 9.C- 3.miesto 

 okresné, krajské a celoslovenské kolo 

atletika: Anton Hladek,9.B; Michal 

Kušnierik, 9.A; Michal Janeta, 9.C; Martin 

Ovšák, 9.C, Filip Biela, 9.B 

 celoslovenské kolo Zlatá priadka- 

Prvosienky : Alžbeta Florková, 9.C;  Simona 

Florková, 9.C- 2.miesto 

 školské kolo florbal: učitelia vs. deviataci- 

9.C  

Deviataci     

sa školili  v 1.pomoci 

(natália) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši NAJ  DEVIATACI 

V tomto poslednom tohtoročnom čísle nebude rubrika Talentárium. Alebo aspoň 

nebude patriť jednému žiakovi našej školy. Bude totiž patriť viacerým 

deviatakom, ktorí boli výnimoční v nejakej oblasti. Poďme sa s nimi zoznámiť.  

NAJLEPŠIA DOCHÁDZKA (od 1.-9.roč.)                                                  

KATARÍNA  ZVONÁROVÁ, 9.A – 68 hodín                                                               

JANA BUKNOVÁ, 9.C – 75 hodín                                                                       

ZUZANA POLŤÁKOVÁ,-101 hodín     

NAJLEPŠÍ PROSPECH  (priemer)                                                              

MIROSLAVA SOCHUĽÁKOVÁ – 1,0321                                                                   

ADAM ANTUŠÁK – 1,0322                                                                              

NATÁLIA VOJTAŠŠÁKOVÁ – 1,0392 

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC                        ANTON HLADEK, 9.B                                             

NAJ V PRÍRODOVEDNEJ OBLASTI    MIKULÁŠ ŠUSTEK, 9.C                                  

NAJ V HUMANITNEJ OBLASTI         ALŽBETA FLORKOVÁ , 9.C 
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Deviataci  ďakovali   Zemi tancom 

Naša matka Zem nám poskytuje všetko, miesto pre život, vodu, vzduch, jedlo... 

Naším tancom chceme prejaviť, že si ju vážime a že sme jej vďační za dary, 

ktoré nám dáva. (p.uč. Chmeľová)  
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9.A 

Pán učiteľ Klimčík, ďakujeme za vaše 

vzácne rady do života a úžasné hodiny 

s vami.    

Ďakujeme za všetky zážitky a krásne 

chvíle, ktoré sme na tejto škole 

prežili za tak dlhý čas. Každý jeden 

deň tu, nás veľa naučil.   

Milý učiteľský zbor, odchádzame... 

Netešte sa, ešte prídu naše deti :D  

Milé baby z 8.B a spol., mali by ste 

ubrať zo sebavedomia, vieme o čom 

hovoríme ;)  PS: Naprší vám do nosov. 

9.B 

We are the champions, my friends  

Dnes to nekončí, však pred nami je 

veľký svet. A možno schytáme pár 

modrín, no je to lepšie, než sa za ruku 

nechať viesť.  

Pán učiteľ Klimčík, ste sexi ako bebe 

keksy   (holky z 9.B) 

 Bujaj sie  

Simonka K. ľúbim ťa :* (A. Hladek) 

 L. Smolárová si naj....  

 

 9.C 

Milí naši nasledovníci, odchádzame...ha, a vy sa tu ešte 

budete škvariť ďalej ... ale nie, užite si zvyšný čas. Je 

ťažké tomu uveriť, ale bude vám to tu všetko chýbať. 

Naozaj. Držte sa. S láskou 9.C 

Vas happenin´directioners. Najväčšie directionerky 

odchádzajú. Raz directionerky, navždy directionerky. 

Držte sa tu v tejto Narnii. Budeme posileť listy po 

Kevinovi. Vaše sestry z 9.C 

Mačugo, drž sa tu! Adam 

Ďakujeme za prípravu na olympiády! P.S: Ten čaj bol 

chutný. Geografi z 9.C 

P.uč. Klimčík, ľúbime vás a budete nám moc chýbať. 

(girls from 9.C)  
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P.UČ. SEKERÁŠOVÁ- Milí deviataci, strávili sme spolu niekoľko rokov. 

Niekedy sme si "išli na nervy", ale  myslím, že viac bolo tých príjemnejších 

chvíľ. Dúfam, že si zapamätáte práve tie. Prajem vám veľa úspechov pri 

dosiahnutí svojich cieľov. Vaša telocvikárka Anna                                       

P.UČ. MREKAJOVÁ J.- Deti naše, máte život pred sebou a pevne verím, že 

chcete v ňom niečo dokázať. Niečo, hodné ČLOVEKA. Čínske príslovie hovorí: 

"Ten, kto premiestnil horu, začal svoju prácu tak, že zodvihol malé kamienky." 

Tak Vám prajem veľa trpezlivosti.                                                                                                       

P.UČ. ČIČOVÁ- Milí deviataci, prežili ste s nami, niektorými učiteľmi, za 

posledných päť rokov možno viac hodín ako s vlastnými rodičmi...Bolo mi s Vami 

fajn . Ale ako to už býva, prídu ďalší žiaci, a zas ten istý kolotoč, tie isté 

problémy...No  pre Vás boli časy na ZŠ tými najpevnejšími  základmi, na 

ktorých raz niektorí postavíte veľkú budúcnosť. Želám Vám, aby ste mali z 

čoho stavať.....                                                                                                                                                        

 P.UČ. MADLEŇÁKOVÁ Milí deviataci, takto na záver našej 5 ročnej spoločnej 

púte, Vám chcem povedať tri slová: ĎAKUJEM- že ste ma naučili ako učiť, 

PREPÁČTE- ak moje učenie bolo mučenie a ŽITE - život, v ktorom nájdete 

spokojnosť hlavne sami so sebou PS: nehanbím sa za slzy, jednoducho ste mi 

prirástli k srdcu... 
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