
Okolie našej školy patrí k najkrajším na Orave.  
Potvrdila nám to aj každá návšteva, ktorá 
k nám..zavítala.                                            
Zásluhu na tom má najmä naša obľúbená školníčka 

Kurňavková a nemalou mierou prispela k dielu aj 

p.uč.Chmeľová, pre ktoré je ich práca aj 

koníčkom. ĎAKUJEME a už teraz sa tešíme, aké 

palety farieb nás budú vítať v septembri. 
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Čaute,.pohoďáci!                                          
Áno, je to tu: začínajú P.R.Á.Z.D.N.I.N.Y, 
ktorými sa končí školský rok a kedy 
odchádzame MY – deviataci. V tieto posledné  
dni toho bolo naozaj veľa - zaokrúhľovalo sa, 
skúšalo sa v plnom prúde. Okrem toho ste 
navštívili rôzne kultúrne podujatia, exkurzie, 
reprezentovali ste nás na Slovensku i mimo 
a tvorili, kreslili, stavali...  Bolo toho neúrekom. 
Však uvidíte v tomto záverečnom čísle.  
Týmto školským rokom končí aj naša redakčná 
rada, keďže sa všetci „rozliezame“ po rôznych 
stredných školách. Dúfam, že sa nájdu nejakí 
naši nasledovníci, aby tento skvelý časopis 
fungoval ďalej či už v starom  „pohoďáckom 
šate“  alebo v nejakom vynovenom. Držíme vám 
palce a určite si  vyhľadáme na stránke školy 
prvé...číslo.                                                            
Tak vám prajem v mene redakčnej rady krásne 
prázdniny a NEZABUDNITE na  NÁS.  
Váš kapitán "Pohoďák"                            Matúš   
 
 
                                               

Matúš 

 

Zápisy a pochvaly 

O chvíľu každý z nás opustí brány škôl 

s vysvedčením v ruke, so svojou „polročnou 

výplatou.“ 

Ako sme ale fungovali ako triedne kolektívy? 

Spočítali sme v každej triede ZÁPISY (z) 

a POCHVALY (p). Tu sú výsledky: 

PIATACI:                ŠIESTACI: 

5.A-    35z      2p              6.A -    22z   0p 

5.B -    12z   0p              6.B -    16z   3p 

5.C-   12z  2p          6.C-   13z  5p 

 

SIEDMACI: 

7.A-  17z   1p   

7.B -     30z   2p 

7.C-      35z   1p 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÔSMACI: 

8.A-     34z   0p 

8.B -    15z   3p 

8.C-     26z   1p 

8.D-  14z  3p 

 

DEVIATACI: 

9.A-    22z   0p 

9.B -    25z   1p 

9.C-   21z  0p 

9.D -    22z   3p         (majka) 
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Tak a je dobojované. Už sa len rozdajú 

vysvedčenia, rozlúčime sa s deviatakmi  

a potom...  

Ozaj – čo potom? Oddýchnem si od školy 

– asi v tomto duchu by znela väčšina 

odpovedí čitateľov tohto časopisu, 

učiteľov nevynímajúc . Rozlezieme sa 

po svete blízkom i trochu ďalekom, 

spoznáme nové kúty Slovenska alebo 

budeme s nádejou hľadať tie staré, 

možno nájdeme nových priateľov, alebo 

obnovíme zabudnuté priateľstvá...  

Budeme sa tešiť na kopec nových 

zážitkov, na dlhý doobedný spánok 

a prázdninovú benevolenciu rodičov.   

Všetkým prajem veľa slnka (nielen na 

oblohe), príjemné počasie a všetko, čo 

k prázdninám patrí.  

P.S. Dúfam, že budú rásť hríby....  
 

Pár        

slov 

Tento rok je rekordný v počte 
žiakov, ktorí budú mať na konci 
roka samé jednotky.                  
 

Je ich presne 20, teda o 6 viac ako 

minulý rok. Blahoželáme a tešíme sa 

s týmito žiakmi: 
 

5.ROČNÍK 

Ridzoňová Anna, 5.A 

Večerková Barbora, 5.A  

Huráková Terézia, 5.B 

Janík Tadeáš, 5.B 

Vrábľová Romana, 5.C 

6.ROČNÍK 

Čičová Sára Mária, 6.A 

Sivčáková Veronika, 6.A 

Boškajová Tatiana, 6.A                                 

Beňuš Erik, 6.B                       

Sivčáková Lucia, 6.C 

7.ROČNÍK                           

Vlčáková Zuzana, 7.C 

8.ROČNÍK                           

Gonšorová Lucia, 8.A 

Grofčíková Andrea, 8.A 

Klimčíková Mária, 8.A                

Straková Mária, 8.B             

Boškajová Miroslava,  8.C 

Janetová Mária, 8.C 

9.ROČNÍK                            

Mrekajová Eva, 9.A 

Dendysová Zuzana, 9.B                   

Mlichová Mária, 9.C 
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Už tretí rok funguje v našej škole 
spevácka súťaž zahraničných piesní 
SING a SONG.                                  
 

Tretí ročník zorganizovala 17. apríla  

p.uč. Madleňáková a  bol zaujímavý tým, 

že okrem anglických piesní v ňom 

zaznela aj pieseň nemecká a ruská.  

Atmosféra v sále kultúrneho domu bola 

perfektná a súťažiaci podali výborný 

výkon. Zo sedačiek zdvihli nielen žiakov, 

ale aj nadšených učiteľov. 

Tešíme sa, že ste nabrali odvahu 

a zúčastnili sa tejto súťaže, z ktorej sa, 

dúfame, stane každoročná tradícia.                                               

(lucka)  

VÝSLEDKY               

JEDNOTLIVCI 

     1. m.  -  Natália Laššáková, 7.C 

2. m. -  Tatiana Boškajová, 6.A,    

            Miroslava Boškajová,  8.C 

3. m. -  Naďa Večerková  - 6.B 

             

              KOLEKTÍVY 

1. m.  - 9.B          

(pripravovala p. uč. Madleňáková) 

         - ruštinári z 9.A, 9.B, 9.D 

(pripravovala p.uč. Fafejtová) 

2. m. - 6.C –  

(pripravovala p.uč. Polťáková) 

3. m. - dievčatá z 9.A 

BLAHOŽELÁME!            

(andrea) 
 

Víťazi v skupine kolektívy: 9.B 

3.miesto – 9.A 

Víťazky zľava: Naďa Večerková, Mirka 
Boškajová, Táňa Boškajová, Natália 
Laššáková 

Zľava: Vladko Janeta, Andrej Bukna, 
Maťo Martaus, Terezka Čičová,  Aďo 
Kubacka za  6. C  
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Dňa 8.4.2015 do našej 
obce zavítali dvaja mladí 
hudobníci Radko Pažej a 
Jaro Gažo zo skupiny OZ-
Škola života.  

Naše vyučovanie bolo preto  

spestrené výchovným 

koncertom s názvom                        

„MUZIKÁLOVÝ MIX“. 

Vypočuli sme si skladby z 

muzikálových klasík ako 

Spievanie v daždi (Singin in 

the Rain), Pomáda (Grease), 

Vlasy (Hair), Dracula, 

Mamma Mia, Fantóm opery 

(The Phantom of the 

Opera), Cigáni idú do neba, 

Hamlet, a mnohé ďalšie... 

Muzikantom sme položili  

pár otázok, na ktoré nám 

s radosťou odpovedali. 

 

 

Ako dlho už koncertujete ako OZ? 

Radko: Zhruba dva roky, ale táto skupina vznikla 

na základe takýchto výchovných koncertov. 

Niektoré pesničky sa páčili publiku (žiakom zo 

škôl ako ste vy, ale aj na stredných školách), tak 

sme si založili skupinu a zavolali ďalších dvoch 

muzikantov. Celkovo výchovné koncerty, ako ste 

mali šancu vidieť, hráme spolu okolo 7 rokov. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre výchovné 

koncerty? 

Radko: My sa živíme muzikou a toto je vlastne 

jedna z foriem, ktoré môžeme využiť, aby sme sa 

uživili. 

Ako sa vám páčili naše  deti? 

Jaro: Úplne super, ja vás chválim už od začiatku. 

Boli ste úplne skvelí. Budeme sa tešiť, keď sa ešte 

niekedy uvidíme. 

V koľkých školách ste už hrali? 

Radko: Odhadom 5000, ale akože aj opakovanie, 

lebo neviem, koľko je vlastne škôl na Slovensku. 

Skoro každý deň hrávame, len cez prázdniny nie. 

Väčšinou okolo 300 koncertov ročne. 

Povedzte nám nie čo o sebe. 

Jaro:  Tak ja som  ženatý a mám 10-ročného syna 

a kolega Rado je slobodný, ale má frajerku. 

Čo si predstavujete pod slovom POHODA? 

Jaro: Po prvé mi napadol festival hudobný, potom 

sú tie sviatky, kedy máme voľno. Hoci nás to 

veľmi baví, tak aj my si potrebujeme niekedy 

oddýchnuť.                                     (lucka & erika) 
Jaro Gažo 
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Druhá májová nedeľa patrí 
v kalendári  našim mamám.  
 
Aj keď nikdy nenájdeme dostatok slov, 

ktorými by sme im mohli za všetko 

poďakovať, snažili sme sa to dokázať 

aspoň skutkom, teda slávnostnou 

akadémiou, ktorú sme venovali len im. 

Akadémiu režírovali p.uč Klačanská 

a p.uč. Koklesová v spolupráci 

s ostatnými p.uč. prvého stupňa.  

Drahé naše mamy, mamičky, 

mamulienky, ĎAKUJEME! 

Naše Prvosienky už navštívili mnoho 
kútov Slovenska, Európy, ba aj 
sveta.   
 
Tentokrát sa vybrali trošku bližšie, 

ale ich radosť nebola o nič menšia. 

V dňoch 6.-10. mája sa zúčastnili 

divadelného festivalu v meste 

s exotickým názvom Ostrov. Toto 

mestečko sa nenachádza nikde pri 

mori, ale u našich susedov v Čechách. 

Festival si užívali plnými dúškami 

a ich predstavenie o Guliverovi Do 

krajiny koní zožalo standing ovation. 

A tak nás znovu so cťou 

reprezentovali naše divadelníčky pod 

vedením p.uč. Demkovej 

a p.riaditeľa.  

 
(matúš) 

Spieva 

Anika 

Kyrzcová, 

9.B, za 

klavírom ju 

sprevádza 

Maťo 

Martaus, 

9.B. 
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Žiaci 8. ročníka sa pod vedením p.uč. 

Chmeľovej a p.uč.Vlžákovej zahrali 

na záhradných architektov a vytvorili 

miniatúrne skalky, za ktoré by sa 

nemuseli hanbiť ani profesionáli. Pri 

vytváraní museli dodržiavať zásady 

zakladania a umiestnenia kameňov a 

rastliniek v skalke. Ostatní žiaci 

potom hlasovaním vybrali tri 

najkrajšie:  

1. miesto- Erik Holubčík,8.B  

2. miesto Alex Polťák, 8.A 

3. miesto Iveta Večerková,8.D. 

 

Akú úlohu majú pred sebou stavbári, 

statici, architekti, ak ich stavby majú 

byť pevné, stabilné, ale aj pekné?  

Túto otázku položila p.uč. Mrekajová 

Janka siedmakom a oni sa pustili do 

práce... 

(matúš) 
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Aj tento rok pripravili deviataci 
pestrý program všetkým deťom školy 
k Medzinárodnému dňu detí.  
 

Program pozostával z množstva súťaží 

od skákania vo vreci, kohútích zápasov, 

behu cez prekážky, penalty až  po 

dojenie fiktívnych kráv. Mohli si  

vyskúšať aj jazdu na koni, pílenie dreva 

či hasenie požiaru.  Po programe ich 

čakal výborný guláš  a zumba, kde guláš 

vyskákali, aby si mohli dať zase  ďalšiu 

porciu .  Počasie im prialo a už teraz 

sa tešia, čo si pre nich pripravia na 

budúci rok.  
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(majka) 
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Po úspešnom minulom roku sa aj tento 
rok uskutočnil v posledný marcový deň 
2. ročník súťaže o najlepších 
matematikov školy, ktorú zorganizovala 
predmetová komisia matematiky pod 
vedením p.uč. Dendysovej. 
 

Predstavujeme víťazov, ktorí si okrem 

diplomov a medailí prevzali ďalšie pekné 

ceny, ktoré sa im zídu najmä na hodinách 

matematiky.    

5.ROČNÍK: Michaela Verníčková 5.B - 

1.m, Anna Ridzoňová 5.A - 2.m, Šimon 

Janoťák 5.A - 3.m 

6. ROČNÍK: Veronika Sivčáková 6.C - 

1.m, Erik Beňuš 6.B - 2.m, Tatiana 

Boškajová 6.C - 3.m 

7.ROČNÍK: Lívia Murínová 7.A - 1. 

m, Monika Kaukičová 7.C - 2.m, Darina 

Janetová 7.C - 3.m 

8. ROČNÍK: Samuel Straka 8.A - 

1.m, Mária Klimčíková 8.A - 2.m, Adam 

Úradník 8.D - 3.m 

9. ROČNÍK: Andrej Peňák 9.D - 1.m, Ján 

Hurák 9.B - 2.m, Kristián Kolenčík 9.B - 

3.m 
 

Dňa 22.6. 2015 sa stretli 
milovníci geografie a dejepisu 
spomedzi  šiestakov a siedmakov 
na 1. ročníku školskej 
vedomostnej súťaže GEDEon.  
 

Súťažili trojice z každej triedy a 

svojimi vedomosťami  príjemne 

prekvapili p.č. Bystričanovú 

a p.uč. Durčákovú. A ako to 

dopadlo? 

6. ROČNÍK 

6. A: Milan Šeliga, Tatiana 

Boškajová, Veronika Sivčáková - 

1.m 

6.C: Adrián Kubacka, Lucia 

Sivčáková,  Tamara Briššová - 2.m 

6.D: Erik Beňuš, Kmila Rypáková, 

Dárius Godiš - 3.m 

7. ROČNÍK 

7.B: Martin Oleš, Matúš Kocúr, 

Terézia Sivčáková - 1.m 

7.C: Anton Durčák, Zuzana 

Vlčáková, Darina Janetová - 2.m 

7.A: Peter Líška, Darina 

Uradníková, Simona Sochuľáková -

3.m  
 

http://5.ro/
http://7.ro/
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Bolo krásne júnové ráno a pán riaditeľ nám 
oznámil, že sa k nám chystá cyklopelotón  vo 
veľmi zaujímavom zložení, ktorý pôjdeme 
privítať na námestie. 
 
O tom, že mal pravdu, sme sa čoskoro presvedčili 

na vlastné oči. Na námestí sme totiž mohli 

privítať nielen známe osobnosti z televízie, ale aj 

známych športovcov či superstáristu Martina 

Haricha.  Rozhodli  sa, niektorí už po ôsmykrát, 

podporiť  charitatívnu akciu pod názvom: „CEZ 

SLOVENSKO NA BICYKLI ZA 5 DNÍ.“ Musia 

zvládnuť 420 km a pritom navštívia 24 miest 

a obcí, v ktorých pomôžu finančnou čiastkou  

sociálne oslabeným rodinám. Na námestí ich 

čakala hudba a malé pohostenie.  „Celebrity“  

ochotne  a trpezlivo odpovedali na zvedavé 

otázky, pózovali alebo rozdávali autogramy. 

                                                                (andrea) 

Pomohli sme v 

zbierke 

Aj my sme pomohli 

a počas jubilejného 10. 

ročníka celoslovenskej 

verejnej zbierky pod 

názvom TEHLIČKA sme 

prispeli celkovou sumou 

161 eur na pomoc deťom 

ulice v Stredoafrickej 

republike.  Ďakujeme 

všetkým, ktorí pomohli a 

za sprostredkovanie 

p.uč. Vlžákovej a p.uč. 

Smarkoňovej.  
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      MOJA PRVÁ ZABÍJAČKA  

Nepamätám si z nej skoro nič,          
viem len, že som na prasa použil bič. 

Mal som asi štyri roky, 
ale nevedel som urobiť žiadne kroky. 

Nepotreboval som to, vedel som aj bez 
toho žiť, 

lebo som už vedel oškvarky opražiť. 
Chodiť som sa naučil,  

až keď som brúsené nože okúsil.  
S každou svinkou som mal fotku, 

uloženú na  pamiatku. 
Svinkám som chcel držať chvost, 

no bolo to nebezpečné dosť.  
 

Keď som mal desať rokov, 
vedel som už zopár mäsiarskych krokov: 

že keď zmeriam prasaťu pás, 
budem vedieť hrúbku slaniny zas. 

 
Pri každej zabíjačke som mal úraz, 

a pri jednej som nedbal na otcov dôraz. 
Však každý vie, ako som na to doplatil, 

a to tak, že sa mi palec hneď skrátil. 
 

Teraz si už dávam na mlynčeky pozor, 
ale neodradilo ma to, 

tak si dajte, svine, na mňa pozor! 
Pribudli mi ďalšie roky, 

a s nimi aj nové mäsiarske kroky. 
Naučil som sa vykosťovať aj prasačie 

nohy, 
veru, čudovali sa mi mnohí. 
Teraz som si celkom istý, 

úmysel môj je čistý: 
Otec mi je stolárom, 

ja však budem mäsiarom! 
(Andrej Bukna, 9.B) 

 

BEZDOMOVEC je názov práce, 
ktorá bola ocenená vo výtvarnej 
súťaži „Bohúňova paleta.“   
Žiačka p.uč. Fafejtovej,  Monika 

Večerková z 8.C, najskôr nakreslila 

stareckú tvár ceruzou. Doma našla na 

pôjde starý sveter a čiapku, ktoré 

vystrihla, napasovala a prilepila. 

Okraj otlačila látkou, ktorú namáčala 

do hnedej farby. Práca bola veľmi 

pútavá a nápaditá a právom bola 

ocenená.  Bude vystavená 

v Kultúrnom dome Dolnom Kubíne.  

Na hodine slohu dostali deviataci 
od p.uč. Vojtaššákovej za úlohu 
napísať báseň o spomienke, ktorá 
im navždy utkvie v pamäti.  
Nápady nenechali na seba dlho čakať 

a onedlho si vypočula básne o prvej 

triede, o prvých priateľoch, prvých 

láskach. Najviac ju však zaujala 

báseň o veru netradičnej spomienke 

na udalosť, ktorá neskôr prerástla do 

hobby deviataka Andreja Buknu .  
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apríl 

OLYMPIÁDA BIO -okres 

Zuzana Dendysová 9.B - 1.m 

(pripr. p.uč. Mrekajová Tatiana) 
VOLEJBAL - kraj 

Zákamenné - 2.m 

(pripr. p.uč. Kocúr) 
HÁDZANÁ - okres 

Zákamenné, žiačky - 2.m 

Zákamenné, žiaci - 2.m 

(pripr. p.uč. Kocúr) 
VAJANSKÉHO MARTIN - kraj 

Sára Mária Čičová  6.A - 1.m 

(pripr. p.uč. Demková) 
Máj 

OLYMPIÁDA BIO - kraj 

Zuzana Dendysová 9.B - 1.m 

(pripr. p.uč. Mrekajová Tatiana) 
OLYMPIÁDA BIO – D-okres 

Nikola Sochuliaková 7.B - 2.m  

Tatiana Boškajová 6.A - 3.m 

Veronika Sivčáková 6.A - 4.m 

(pripr. p.uč. Mrekajová Tatiana) 
LITERÁRNA SÚŤAŽ DÚHA 

Zuzana Vlčáková 7.C - 2.m 

Nikola Sochuliaková 7.C - Cena 

Ľubovnianskeho osvetového strediska 

Jakub Rončák 9.B - čestné uznanie 

(pripr. p.uč Demková a Vojtaššáková) 
MAJSTROVSTVÁ OKRESU V 

ATLETIKE  

ZŠ Zákamenné - 1.m, 811 bodov 

skok do výšky: Vojtas Andrej 9.B - 1.m 
skok do diaľky: Sivčák Andrej 9.A - 1.m 
vrh guľou: Martaus Matej 9.B - 1.m 

štafeta 4x60m: Sivčák Andrej 9.A, 

Martaus Matej 9.B, Vojtas Andrej 9.B, 

Belicaj Martin 9.A - 1.m 

 

 

hod kriketkou: Vojtas Andrej 9. B - 2.m 

vrh guľou: Majchrák Ľuboš 9.C - 3.m 
beh na 1000m: Belicaj Dominik 8.B - 4.m 

skok do výšky: Belicaj Martin 9.A - 4.m 
beh na 60m: Sivčák Andrej 9.A - 4.m 

(pripr. p.uč. Madleňák) 
 

jún 

ATLETIKA - kraj 

Zákamenné, žiaci 8. a 9. ročníka - 1.m 

(pripr. p.uč. Madleňák) 
OKRESNÁ SÚŤAŽ  MLADÝCH 

PRIATEĽOV POĽOVNÍCTVA KMPP 

Terézia Huráková 5.B, Ema Šimjaková 

5.C, Simona Večerková 6.A - 4.m 

(pripr. p.uč. Mrekajová Tatiana) 
PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, 

PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO-

celoslov.: 

 Nikola Sochuliaková 7.B - Hlavná cena v 

2. kategórii 

Zuzane Vlčákovej 7. C -  Osobitná cena 

poroty v 2. kategórii 

(pripr. p.uč Demková) 
DILONGOVA TRSTENÁ 

Alžbeta Iglárová  7.B -1.m  
(pripr. P.uč Demková) 

MALÁ KRAJINA – VEĽKÉ 

OSOBNOSTI-celoslov. 

Marianna Balúnová 9.A – 3.m 

(pripr. P.uč Vojtaššáková) 
BIO – KATEGÓRIA E –celoslov. kolo  

Zuzana Dendysová 9.B – 6.m 

(pripr. P.uč. Mrekajová Tatiana) 
BOHÚŇOVA PALETA 

Monika Večerková 8.C 

(pripr. p.uč. Fafejtová) 
 
 



Slovník cudzích slov 

dogmatik –  pes vycvičený na matematické úlohy 

fašírka –  príslušníčka írskej fašistickej 

organizácie 

poľovačky –  vrecká polovičnej veľkosti 

Snehurka – zmrazená jaternica 

demisia –  pozdrav Maďara Demi Moorovej 

vendety –  výkrik záhoráckej mamy vyháňajúcej 

deti na dvor 

virgule –  povel obsluhe vírivky v kúpeľoch 

matrika –  po záhorácky “mať hovorí“ 

kongeniálny –  úžasne nadaný kôň 

drbol –  doktor, ktorému odňali titul 

Philips –  upozornenie Filipa, aby bol ticho 

stehno -  prosba Angličana, aby ho nezašívali 

semester –  navigovanie Estery na určité miesto 

štipendista -  zubár. ktorý rád štípe pacientov 
 

Blcha –      gangstęr 

koźuchówy 

Dvojčatá –  parchanti 

dupłowańi 

Holiaci strojček – 

kombajn papułówy 

Ježko –     kaktus 

pochodówy 

Kamzík –  koza 

turystyczną 

Kôň –        samochod  

kopitówy 

Pes –       hułvąt dvorówy 

Rýchlik –  maszyna szałęna 

Stolný ventilátor –  

hełikoptera pokojówą 

Vodovodný kohútik- 

czuratko zabudowąne 
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Čím sa pohybuje meňavka? Parožkami. (panôžkami) 

Vandalizmus: ničenie skromného majetku 

(súkromného) 

Vymenuj vzácne plyny: dym 

Bažant povoľný (poľovný) 

Ktorý plyn potrebujú organizmy na dýchanie? 

Hélium (kyslík) 

Kvasinky sú schopné roznožiť sa (rozmnožiť sa) 

Karanténa: odizolovaný človek 

Príklad na nožného vtáka: netopier 

Vzdychanie prchavých látok (vdychovanie) 

Inkubačná doba: doba, keď je človek tehotný 

Premnožia sa silnice  (sinice) 

Čo tvorí obvodovú nervovú sústavu? Články prstov 

(obvodové nervy) 

Vymenuj 2 zmysly: čuch, chmat (hmat) 

Hladinomilné organizmy (vodné), termomilné 

(tieňomilné) 

Pečeň pomáha pri dýchaní 

Ako vznikajú kyslé dažde: keď vzniká dúha 
 

 

Čo súvisí s lietadlom? - 

terorista 

Na ktorú časť mozgu 

pôsobí alkohol? - pečeň 

Dostať sa do slepačej 

uličky 

Vrana vrane oko 

nevykope 

Kto bol zakladateľom 

fantasy? - Mickey Mouse 

Kedy sa to stalo? V 

decembri - 29. augusta 

 
 

 

Napísali ste na biológii 

Povedali ste... 

(erika) 

Poľsko -

slovenský 

slovník 
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Písali sme 

MONITOR  

MATEMATIKA  

celoslovenský priemer- 

54% naši žiaci – 66% 

SLOVENSKÝ JAZYK 

celoslovenský priemer – 

62% naši žiaci- 66% 

Za prípravu žiakov 

ďakujeme p.uč. 

Madleňákovej,       

p.uč. Vojtaššákovej 

 

 

Čistili sme                          

PRÍRODU 

Za odmenu! Áno, 

niektorí deviataci 

dostali za slušné 

správanie možnosť 

upratať okolie našej  

obce, najmä v okolí 

cesty do Oravskej 

Lesnej.             

Svojej „odmene“ sa 

potešili a s chuťou 

sa pustili do práce.  

 Boli  sme za kultúrou 

 

 

Kultúrne sme sa vzdelávali 5.júna 2015 v mestskom 

divadle v Žiline a bolo to supeeer! Hrali Jánošíka 

v modernom prevedení, nám veľmi blízkom . Aj 

keď sme najskôr váhali a veľmi sa nám nchcelo, 

neoľutovali sme.  Zaujali nás nielen herci, ktorých 

poznáme  z televíznych seriálov, ale aj téma. 

Takmer dve hodiny predstavenia nám ubehli veľmi 

rýchlo a viacerí by pristali aj na pokračovaní. 

Dokonca sa nám potom nechcelo ani nakupovať . 

 

 

Po brigáde, keď nazbie-

rali takmer 60 vriec 

odpadkov,  si   mohli 

s dobrým pocitom oddý-

chnuť pri ohníku a ope-

čených špekáčikoch, kto-

ré im pripravili lesníci 

z lesnej správy. 

(matúš) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MARTIN KOCÚR , 9.A – 16 hodín – ŠKOLSKÝ REKORD!!!                                                               

LUKÁŠ SMOLKA, 9.C – 48 hodín                                                                           

NAJLEPŠÍ PROSPECH  (priemer)                                                              

MÁRIA MLICHOVÁ  – 1,02                                                                    

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC                        ANDREJ SIVČÁK, 9.A                                             

NAJ V PRÍRODOVEDNEJ OBLASTI    JÁN HURÁK , 9.B                                                 

NAJ V HUMANITNEJ OBLASTI         EVA  GLEJTKOVÁ, 9.B 

 

Šk. rok 2014/2015,č.4                Do pohody- Deviataci:Talentárium                strana 16 

 13 medailí a 7 pohárov, 8 diplomov; 

 Najradšej zo športov – skok do diaľky, 

najviac sa mu v ňom darí; 

  Aktívne športuje a súťaží od  7. 

ročníka; 

  Prvý diplom dostal v 7.triede. V skoku 

do výšky získal 3. miesto; 

  Najvzácnejšia cena – celoslovenské 

kolo – 5.miesto v skoku do diaľky; 

 V športe chce pokračovať aj na 

strednej škole; 

 Najvtipnejší zážitok: keď na 

celoslovenskom kole testoval nové tretry, 

ktoré sa mu tesne pred štartom 

„zapichli“ do trate a on sa v celej svojej 

kráse, výške a šírke rozdrapil na zemi.  
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9.A 

Milí učitelia! Ďakujeme vám za zaujímavé 

hodiny. Ďakujeme aj za vaše vykričané 

hlasivky, za bolesti hlavy, ktoré vás pri 

nás určite neminuli.  Nikto vám 

nepreplatí tie kilá kávy, ktoré vám 

pomáhali prebdieť nad našimi 

previerkami, ani tie chvíle oddychu, 

ktoré ste venovali nám. Veríme, že vaše 

úsilie nevyšlo nazmar.   

Ďakujeme triednej za všetko, čo pre nás 

urobila a dúfame, že na nás nikdy 

nezabudne . 

9.B 

Takže... nadišla tá chvíľa, keď sa 

s vami, milí učitelia, musí rozlúčiť 

vaša „ľegendárna“  9.B. Aj keď sme 

boli niekedy neskrotní, vedzte, že 

sme vás mali v láske. Ďakujeme za 

všetky vedomosti a váš čas, ktorý 

ste nám venovali. Ďakujeme aj za 

všetky prúsery, ktoré ste nám 

odpustili a dúfame, že sme ako 

deviataci splnili vaše očakávania . 

Ďakujeme aj našim triednym 

učiteľkám Blažkám a Janke. 

             9.C                                              

Drahí učitelia, celá naša milovaná škola. 

Navždy vás opúšťame. Lúčime sa so 

školou, ale nie so spomienkami. V srdci 

nám stále ostanú naše dve druhé mamy – 

Olinka Vojtaššáková a Majka Gruchalová, 

ktoré nás aj so všetkými učiteľmi 

pripravovali, vychovávali a obetovali nám 

svoj voľný čas. 

Veľké ospravedlnenie patrí všetkým 

učiteľom, ktorí s nami zažívali muky. 

A hlavne vám, p.uč. Mrekajová Janka.  

P.uč. Peťko Klimčík, vy náš keksíček... 

Ľúbime vás – dievčatá (možno aj niektorí 

chlapci) 

A naši chlapci sa lúčia najmä so svojimi 

vernými školníčkami Gitkou a Aničkou a s 

 p.uč. Aškou Chmeľovou. 

Oli, si navždy v našom .  

Zbohom ... 9.C 

 

9.D 

Pozdravujeme p.uč. Klimčíka (nášho 

ocka). Ďakujeme vám za 4 najkrajšie 

roky. Nikdy na vás nezabudneme. 

Ďakujeme vám za vaše pochopenie, 

váš čas a trpezlivosť. Vždy budeme 

s úsmevom spomínať na naše 

spoločné výlety, opekačky, zážitky a 

selfie.   

Nezabudneme ani na našich super 

učiteľov, hlavne na učiteľku 

slovenčiny Olinku a učiteľku 

matematiky Blažku, ktoré s nami 

prežívali stresy z monitoru.  

Ďakujeme Vám všetkým. Lúči sa s 

Vami legendárna 9.D. MEXIKO 

forever. 

 

                                               (aďa) 
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Na záver... 

DJ BUGY a 

deviatacký 

večierok 

mailto:do_pohody@centrum.sk

