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Takto nádherne bola ozdobená chodba našej školy cez veľkonočné sviatky. 

Postarali sa o to žiaci 8. a 9.ročníka na svete práce. Pohoďáci oceňujú najmä 

kreativitu chlapcov a ich estetické cítenie, pretože z ich rúk vzišli výrobky, 

ktoré by s hrdosťou vystavila nejedna gazdinka vo svojom dome.        (str.2) 

 



OBSAH 

Okom riaditeľa .................  3 

Plesali sme    ....................... 4 

Maškarný ples ... ................ 6 

Lyžiarsky výcvik   .............. 8 

Vlastná tvorba  ................... 9 

Byť či nebyť  ....................  10 

Brána cudzích jazykov ....  12 

Súťažíme   .........................  14 

Školské akcie  ...................  16 

Osvienčim  .........................  18 

Hudba    ..............................  19 

Zábava   ..............................  20 

Odkazovka  ........................  22 

Hobby   ..............................   23 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

Šk. rok 2015/2016,č.3               Do pohody- Veľkonočné aranžovanie             strana 2 

14. február patril aj u nás 

všetkým zaľúbeným.  

 
Školský parlament pod dohľadom 

p.uč. Ivany Čičovej   pripravil na 

každom poschodí valentínske  kra-

bičky, do ktorých si hádzali zaľú-

benci odkazy. Najviac odkazov si 

poslali žiaci z 8.B a 6.C. Pár lístoč-

kov potešilo aj niektorých našich 

učiteľov . 

Pracovali s rôznym materiálom od prútia 

po konáre a slamu.   Dohliadala na nich a 

správnym smerom ich  motivovala  p.uč. 

Agneša Chmeľová.                     Natália 

Zľava: Marián Bernaťák, Peter Konkoľ z 
9.A a ich pokus o akvarelové vajcia  

Zľava: Tomáš Janeta, Štefan Bystričan z 9.C  
a ich „omotávacia“ technika 

Alexander Polťák, Dominik Brandys, Samuel 

Straka,9.A: „Ja držím, ty maľuj!“ 

V a l e n t í n 



 

 

 

 

 

 

 

 

Naši najlepší 

Prvý polrok školského roka 

2015/2016 úspešne zavŕšili 

17 žiaci s priemerom 1,00. 

  

5. ročník 

ANDREJ SMOLÁR,5.B 

ADAM VEČEREK,5.B 

LAURA STRAKOVÁ, 5.C 

ANETA SIVČÁKOVÁ, 5.D 

6.ročník 

BARBORA VEČERKOVÁ, 

6.A 

TADEÁŠ JANÍK,6.B 

7.ročník 

TATIANA BOŠKAJOVÁ, 

7.A 

SÁRA MÁRIA ČIČOVÁ, 

7.A 

VERONIKA SIVČÁKOVÁ, 

7.A 

ERIK BEŇUŠ, 7.B 

LUCIA SIVČÁKOVÁ, 7.C 

9.ročník 

LUCIA GONŠOROVÁ, 9.A 

ANDREA GROFČÍKOVÁ, 

9.A 

MÁRIA KLIMČÍKOVÁ, 9.A 

MÁRIA STRAKOVÁ, 9.B 

MIROSLAVA BOŠKAJOVÁ, 

9.C 

MÁRIA JANETOVÁ, 9.C 

 

 

Gabriela 
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V uplynulých dňoch a týždňoch sme mali 
viacero dôvodov na radosť z výsledkov našich 
žiakov a ich prezentácie na verejnosti. 
Recitátorky uchmatli všetky prvé miesta na 
celoslovenskom kole v Šali, deviataci boli 
celkom dobrí v Osvienčime, dobre som sa 
zabavil na Noci so Shakespearom a bolo toho 
omnoho viac – všetky úspechy našich žiakov si 
môžete pozrieť na ďalších stránkach. Za 
všetkými je tvrdá práca žiakov  a ich učiteľov, 
snaha niečo dokázať a možno aj ukázať, v čom 
som dobrý (a iný). 
Máme ale aj iných žiakov – a vy o nich viete asi 
viac ako my, učitelia. Sú to tí, ktorí pravidelne 
opľúvajú steny a znečisťujú okolie WC misy 
na chlapčenských záchodoch, ktorí namiesto 
zanesenia smetí do koša vyhodia ich von 
oknom, ničia školský majetok a zariadenie... Je 
toto cesta, ktorou sa chcete uberať? Každé 
ráno prídete do čistej školy, ale niekto musel 
po vás poupratovať, vyčistiť záchody a opľuté 
steny. Nevážite si prácu druhých. Nabudúce si 
skúste  predtým pomyslieť, či by ste to 
urobili, keby to upratovala vaša mama.  
Verím, že takýchto žiakov nie je veľa. Ale vy 
ostatní nemôžete mlčať a tváriť sa, že vás sa 
to netýka. Škola je náš spoločný priestor 
a nemôžeme byť ľahostajní, keď ho niekto 
ničí. Takýto postoj sa nám všetkým skôr alebo 
neskôr vypomstí. A nezabudnite – Božie mlyny 
melú pomaly (niekedy až veľmi ), ale isto. 
 

Iní... 
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Tento rok sa 31.januára v našej škole 

konal 2.ročník žiackeho fašiangového 

plesu pre ôsmy a deviaty ročník. 

  

Predchádzala mu dôkladná príprava, 

najmä tanečných krokov. Ples  otvorili 

slávnostným príhovorom naše dve 

spolužiačky a pán riaditeľ, ktorí okrem 

iného spomenuli veľa zábavy, tanca, 

šťastia pri žrebovaní tomboly a voľbu 

kráľa a kráľovnej plesu. Úvodnú časť 

zavŕšili  Natália Polťáková a Zuzana 

Vlčáková peknou piesňou. Konečne 

nasledovalo prvé tanečné kolo a po ňom 

nás zabavili žiačky z tanečného krúžku 

p.uč. Kľačanskej. Po chutnej večeri 

pokračoval program v réžii Vladka 

Janetu aj jeho tanečnej skupiny 

a napokon  vystúpili naši folkloristi. 

A potom bol už len tanec a tanec, 

a tanec...  

Keď sa ples schyľoval ku koncu, 

nasledovala tombola, na ktorú sa všetci 

veľmi tešili, lebo cien bolo neúrekom 

a prispeli aj naši milí učitelia.  Hlavnou 

cenou bol tablet, ktorý potešil Darinku 

Janetovú z 8.C.  No a na záver sme 

vyhlásili kráľa a kráľovnú plesu. Tu sa 

ukázalo, akí boli naši chlapci gentlemani a 

aké boli naše dievčatá pôvabné. Kráľom 

plesu sa stal Peter Kolenčík a kráľovnou 

Magdalénka Dibdiaková.  

Lucka 
 

Ako sme plesali 

Posledný nácvik „tanečkov“ 

Niet nad spokojný úsmev našich milých 
hostí 

Čakáme na  mňamky...  

Úsmev prosím: Marek  Holubčík, Tomáš 
Dopirák, Natálka Polťáková, Bianka 
Ondrigová, Zuzka Vlčáková  
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Magdalénka Dibdiaková, 9.B, kráľovná 
plesu: Na plese sa mi veľmi páčilo. Páčil sa mi 
hlavne program a aj jedlo bolo výborné. Užili 
sme si kopec zábavy. Naši chalani boli 
džentlmeni a pozvali do tanca aj pani 
učiteľky. Bol to nezabudnuteľný večer, za 
ktorý vďačíme p.uč. Čičovej. Je mi veľmi 
ľúto, že sa už nebudem môcť zúčastniť, ale 
prajem to budúcim ôsmakom. 
Peter Kolenčík,9.B, kráľ plesu : Bol som 
veľmi prekvapený a šťastný, nečakal som to, 
na plese bolo výborne 
P.uč. Dendysová Eva:  Na plese som sa cítila 
vynikajúco, už dávno som sa tak dobre 
nezabavila a musím pochváliť aj chlapcov, aj 
dievčatá, akí boli slušní a ako sa dokázali 
pekne zabávať. Klobúk dolu pred 
"ľudovkármi", čo vedeli perfektne polku aj 
valčík. Najviac sa mi páčilo však to, že hneď, 
ako začala hrať hudba, sa všetci zdvihli a išli 
tancovať, to bolo naozaj pre mňa úplne nové. 
Myslím si, že na tento ples tak rýchlo 
nezabudnem, bola vynikajúca zábava.  
P.uč. Čičová Ivana: Na plese som najskôr 
prežívala obrovské napätie z toho, ako to 
všetko dopadne, ale po krátkom úvode som už 
videla, že to ide správnym smerom a cítila 
som sa fajn, pretože som videla, že žiaci 
správne porozumeli hlavnej myšlienke plesu. 

Žijeme len raz, hej, hej, hej... 

Len nezabudnúť: raz -dva -tri, 
dva -dva .tri... 

Kráľ a kráľovná plesu 

Jakub Čič, 

8.A a Gabika 

Polťáková, 

8.C: Jaaaj, 

dobre nám 

je! 
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Masky ako umelecké diela 

Aj tento rok prebiehal 5. februára 2016 v našej škole 

maškarný ples. Bol to maškarný ako každý iný a predsa 

trošku iný. Objavili sa tu totiž masky podobné 

umeleckým dielam, ktoré by ohúrili hádam aj  

svetových módnych návrhárov. 

Opýtali sme sa mamičky detí, ktorých masky patrili 

k najkrajším, pani družinárky Viktórie Dibdiakovej, ako 

sa im „vymýšľalo“:  

Odkiaľ ste čerpali nápady na konkrétne tohtoročné 
masky? 
Deti majú vždy veľkú fantáziu, tak sa vždy opýtam svojich 

detí, akou maskou chcú byť a vždy trpnem, čo im  

napadne. Tak  nápady sa rodia u mojich detí. 

S ktorou maskou ste sa najviac natrápili? 
Každá maska  nám trvala približne  dva dni, ale mozole sme 

dostali pri maske" ksicht", slušnejšie tvár. 

Existuje maska, na ktorú by ste si netrúfli, pri ktorej by 
ste si povedali: tak to nedáme? :) 
Zatiaľ nie, čím zaujímavejšia maska, tým sa viacej teším 

na jej výrobu.  

 

  

ROZPRÁVKOVÁ TVÁR 
Ľubko Dibdiak 

MONA LISA 
Magdalénka Dibdiaková 

BREZA 
Andreja Dibdiaková 

PAPAGÁJ V KLIETKE 
Terezka Dibdiaková 
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LUNA-Anežka Brišová 

VODNÍK A MNÍCH- Natálka 
Florková, Štefan  Bernaťák 

MYŠ V PASCI  
Benjamín Belicaj  

RAŤAFÁK PLACHTA 
Martin Briš, Samo Florek 

HRANOLKY - Šimon Vrábeľ 

MUFINA-  
Alenka Srogoňová 

BÚTĽAVÝ STROM 
Dominik  Kubizna   

KADIBÚDKA 
Adam Večerek   

VEĽRYBA 
Alenka Kocúrová  

PALMA 
Lucka Iglárová   
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Výsledky: 

Dievčatá  

(lyže 1.kateg.): 1.Vojtasová Anežka,  

2. Rypáková  Kamila,3.Sivčáková Lucia 

    (lyže2.kateg.):1.Kovalíková Simona, 

2.Večerková Naďa, 3.Vojtaššáková Iva 

          (snowbord): 1.Magdiaková Silvia, 

2.Brandysová Vanesa,  

3. Majchráková Patrícia 

Chlapci  

(lyže 1.kateg.): 1.Žatkuliak Matej,  

2.Briš Ján, 3.Florek Marek 

         (lyže 2.kateg.): 1.Večerek Dávid,  

2.Mrekaj Ľubomír, 3.Kojda Erik 

            (snowbord): 1.Vrábeľ Matej, 

2.Straka Ivan, 3.Lučivňák Adam 
 

Aj tento rok sme sa my - 

siedmaci- zúčastnili  lyžiarskeho 

výcviku. 

 

 Konal sa v dňoch 27. januára - 3.feb-

ruára.  Lyžiari boli zoradení do 5 

skupín a ich vedúci boli: p.uč. Dem-

ková, p.uč. Martausová, p.uč. Kocúr, 

p.uč. Madleňák a pán riaditeľ Demko. 

Ani snowboardistov nebolo málo, boli 

zoradení do 2 skupín: začiatočníci - 

p.uč. Klimčík a pokročilí- p.uč. Madle-

ňák. Po vyčerpávajúcom lyžovaní 

a snowboardovaní padli vhod výborné 

obedy v Pohode. Počasie ukázalo 

všetky podoby: pršalo, snežilo a svie-

tilo slnko, slovom zábava. Napriek pár 

škrabancom a pádom sme si to užili 

a výcvik splnil svoj účel.  

Ako to už býva zvykom, na konci nás  

čakala súťaž. Tí najlepší vyhrali 

pekné ceny. Ani učitelia sa nedali 

zahanbiť. P.uč. Klimčík, ktorý 

nelyžoval od základnej školy,  si to 

vymenil s p.uč. Kocúrom, ktorý zatiaľ 

nestál na snowboarde. Nuž, bol to 

zaujímavý pohľad .  

Odišli sme s myšlienkami, že sme sa 

niečo naučili a svoje schopnosti si 

určite ešte overíme na nejakom 

svahu.                 Jessica & Veronika 

AKO SME LYŽOVALI... 
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Óda na priateľstvo  
Ó, priateľstvo, 

to sme len ja a ty, 

je to problém jak vyšitý. 

Keď sme spolu, ide karta naša,  

každý z nás len rozum stráca.  

Ó priateľ, 

bez teba ani úsmev nie je, 

bez teba vždy len zle je.  

Preto, ak máš niekoho, 

 kto ťa počúva vždy a všade,  

nepusti ťa ani na tenkom  ľade. 

Kamarát mi deň vždy zlepší,  

pri ňom čas ide rýchlo  

a deň nespí.                                                                                     

Mária Klimčíková, 9.A 
 

Óda na mobil  
Ó, mobil môj milovaný, 

za vysvedčenie si mi bol darovaný. 

Si základom surového života,  

bez teba ide na mňa clivota. 

Pomáhaš mi v každej tiesni,  

ukážeš mi tvoj čas presný. 

Keď ma niekto rýchlo potrebuje,  

ó, tvoj signál ma vždy varuje.  

Do školy ja musím stavať,  

zobudíš ma ty, ó,  kamarát.  

Esemeska zavibruje,  

tvoj displej ma vždy varuje.  

Ó, skvelú hudbu v sebe skrývaš 

keď baterka zomiera, hneď ma 

upomínaš.  

Bez teba by som bola stratená, 

ó, nikdy ti nebudem neverná. 

 

Lucia Gonšorová, 9.A   

 

 

Óda na Históriu  
  

Ó, História, to je úžasná vec, 

o chybách ľudí pred tebou  

sa dozvieš hneď. 

Čo ľudia v minulosti pokazili, 

teba o tom z kníh poučili.  

 

Svoje skúsenosti do kníh zapísali, 

A ľudia, čo si históriu vážia, 

 si ich prečítali. 

Ó,  ty, História, moja drahá, 

ty si mi toho osobne veľa dala . 

 

Mam vďaka tebe  

veľa rád a skúseností, 

dozvedám sa o tebe aj z bájí  

a  povestí.  

Spoznala som aj veľa historických 

osobností.  

Nevieme si predstaviť,  

koľko prežili zákerností. 

 

Ó,  história moja drahá, 

 dúfam, že budeš vždy taká, 

aby si nás formovala, 

poúčala 

a za dobrom iba hnala.  

 
Kristína Ľubová, 9.B 

 
 

Tentokrát sa na poetky zahrali 

deviatačky, ktoré spestrili hodinu 

literatúry p.uč. Kataríne Florekovej 

svojimi modernými ódami. 



Byť či nebyť... 
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...to je otázka  – pýtal sa 
kedysi dávno Hamlet 
v jednej zo Shakespearo-
vých hier.  
 
My sme  v tejto otázke mali 

jasno: BYŤ dňa 23.3. večer 

o 19:00 v našej škole, NEBYŤ 

hanblivý a ospalý – ťahali sme 

predsa do rána. Dôvod? 

Tento rok si pripomíname 

400 výročie smrti velikána 

svetového divadla Williama 

Shakespeara. Preto sme na 

našej škole zorganizovali 

akciu s názvom- SEN NOCI 

ZAKAMENSKEJ, ktorej 

cieľom bolo priblížiť si život 

a dielo tohto majstra, 

podrobnejšie nahliadnuť do 

tajov lásky Rómea a Júlie 

a nechať sa unášať do ríše 

snov počas filmového 

spracovania tohto veľdiela. 

20 žiakov 8. a 9. ročníka pod 

vedením p. uč Madleňákovej, 

vybavení spacákmi, paštékami 

a náhradnými ponožkami, sa 

na pár hodín preniesli do 

obdobia 16. storočia, 

a napriek hodinovému spánku  

si ráno mohli hrdo povedať – 

oplatilo sa – zase sme  o čosi 

múdrejší. Najpozitívnejšie 

hodnotíme krátke divadelné 

ukážky,   ktoré   predviedli  
 

zúčastnení žiaci. O vtipné situácie nebola 

núdza a náš pán riaditeľ odchádzal so 

svalovicou na bruchu. Za spomenutie stojí 

heroický výkon Matúša Beňuša (8.C) v úlohe 

dojky, ktorý vyvolal také záchvaty smiechu, 

že sa scénka musela opakovať až trikrát. 

Chudák Rómeo v podaní Tona Durčáka (8.C) 

musel  teda Júliu (Natáliu Laššákovú, 8.C)  

pobozkať až trikrát (tváril sa, že mu to 

prekáža... ale my vieme svoje ). 

Samozrejme, každá scénka bola jedinečná 

a výnimočná. Však sa o tom môžete 

presvedčiť sami na našej školskej stránke, 

kde sú odkazy na videá.  

A ak je pravda, čo povedal Shakespeare, že 

veselé srdce dlho žije,  tak táto „ekšň“ nám 

prihodila minimálne 5 rokov života. 

(p.uč.  Madleňáková) 

Zľava: Rišo Beňuš -radca, komorník, uvádzač, komen-
tátor v jednom, Anton Durčák- Rómeo, Natália 
Laššáková- Júlia, Matúš Beňuš - dojka 
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* mal sedem súrodencov 

* z rodiny bol jediný  

gramotný (vedel čítať a písať) 

* zomrel na svoje narodeniny 

23.4.1564 -1616 

*oženil sa ako 18 ročný s 26 ročnou 

ženou, ktorá už bola v 3. mesiaci 

tehotenstva*mal tri deti 

* bol bohatým mužom – vlastnil druhý 

najvyšší dom v meste 

* v ľavom uchu nosil zlatú náušnicu 

*počas svojej kariéry napísal 37 hier, 

154 sonetov a básní. (1,5 diela za rok) 

 
 

   * je autorom vlastného epitafu 

(nápis na náhrobnom kameni) 

 * po Biblii je druhým  

najcitovanejším  

a najprekladanejším autorom 

*V jeho hrách je až 600 odkazov na 

rôzne druhy vtákov.  

* slovo láska, sa v jeho tvorbe 

vyskytuje 2 191 – krát. 

* jeho najdlhšia  hra Hamlet  má 

4 042 riadkov. 

*mal vplyv na rozvoj angličtiny – 

predstavil až 3 000 nových slov 

* v jeho hrách je až 13 samovrážd 

* jeho hry tvoria námet vyše 250 

filmov 
 

 Shakespeare  

zaujímavosti z jeho 

života 
 

Alenka Kocúrová – kňaz, Peter Kolenčík- 
Rómeo, Magdalénka Dibdiaková - Júlia 

Po duchovnom pokrme je čas na ten telesný... 
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Milí pohoďáci, 

dovoľujeme si Vám predstaviť 

novú rubriku s názvom Brána 
cudzích jazykov otvorená. Na 

tejto dvojstrane nájdete vždy 3 

úlohy z každého cudzieho jazyka 

vyučovaného na našej škole – ANJ, 

NEJ a RUJ. Ako viete, časopisy 

sú doručované do každej triedy 

a vždy sa po nich len tak „zapráši“ 

– čomu sa, samozrejme, tešíme. 

Vyučujúci cudzích jazykov sa 

preto rozhodli využiť tento Váš 

záujem a dať Vám možnosť 

prejsť bránou cudzích jazykov. Čo 

to znamená v praxi? Z troch 

cudzích jazykov ponúknutých na 

tejto strane, si vyberiete ten svoj 

naj alebo dokonca všetky tri. Pri 

každej úlohe je stanovený ročník, 

pre ktorú je úloha určená (môžete 

spraviť aj úlohu pre vyšší ročník, 

ako je ten Váš). Priamo do 

časopisu vyplníte úlohu a na 

hodine cudzieho jazyka ju ukážete 

vyučujúcemu, ktorý Vašu prácu 

ohodnotí a odmení známkou. Tak 

čo poviete? Myslíme si, že je to 

super možnosť, ako si zlepšiť 

svoje vedomosti a ukázať svoju  

snahu a aktivitu. Lebo ako sa 

hovorí: ,,Učiteľ ti môže ukázať 
bránu, ale vstúpiť do nej musíš 
ty sám!“. Tak teda – nech sa páči, 

VOJDITE!    (p.uč. Madleňáková) 
 

SPRING CROSSWORD 

 

Across  

4. Spring weather. 

6. An animal that wakes up after a long 

winter nap. 

8. Begin to grow. 

10. Somebody who plants crops. 

14. White or pink tree flowers that 

bloom in spring.  

18. Something that can grow into a tree 

or a plant. 

19. The middle month of spring. 
 

Down  

1. These begin to bloom in 

spring. 

2. Farmers _______ crops. 

3. A day for playing tricks. 

5. A day to thank mom. 
 

Brána cudzích jazykov otvorená 

 

1. English (7.,8.,9. ročník) 
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7. Mother birds lay these in their nests. 

9. Go to the country and have lunch. 

11. What snow does in the mountains. 

12. Some of these return from their 

winter homes. 
 

13. The last month of spring. 

15. Baby birds __________ from their 

eggs. 

16. A flower before it blossoms. 

17. The first month of spring. 
 

 
2. Deutsche (8.,9. ročník) Das Kreuzworträtsel 

 
1. Ich fahre mit dem 

............... zur Schule. 

                    2. Die Leute gehen im .............. spazieren. 

3. Alles in der Natur hat eine Farbe. 

4. Wir sehen oft einen ........... laufen. 

5. Im Garten sind schöne ............. . 

6. Martina kauft ein neues ......... . 

7. Die ............... scheint. 

8. Ich arbeite im .................... . 

3.  Pусский язык (8.,9. класс) 

      Кроссворд 

1.            __ __ __ __ __ __ __  _Б_                                              šatník, šatňa     

2.                                __ __ __  _р_  __ __ __ __                          byt 

3.                                     __ __  _а_  __ __ __                               záchod, WC 

4.                                __ __ __  _т_  __ __ __ __                          obývačka 

5.                                     __ __  _и_  __ __ __ __ __                    predsieň 

6.                                     __ __  _с_  __ __                                     smeti 

7.                                          __  _л_  __ __ __                            sporák 

8.                 __ __ __ __ __ __  _а_                                               nákup 

9.                                                _в_  __ __ __ __ __                    kúpeľňa 

10.                                     __ __  _а_  __                                       skriňa 

 



 

 

  

 

 

 

 

,  
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JANUÁR 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA-OK        

1.m - Adam Večerek, 5.B                                                                                 

2.m- Michal Sivčák, 5.D 

(priprav. p.uč. Janka Mrocková) 
 
ŠALIANSKY MAŤKO-OK-                   

1.m - Terezka    Dibdiaková, 5.B,2.kat.                       

1.m- Anna Durčáková, 6.C, 3.kat.        

Cena poroty- Sára Mária Čičová, 7.A 

(priprav. p.uč. Zuzana Demková) 
 
FEBRUÁR 

FLORBAL-PREDKOLO                  

3.miesto- staršie žiačky 

(priprav. p.uč. Ján Kocúr)  
 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA-OK 

Fkat.-6.roč.-1.m-Daniel Majchrák, 6.B 

3.m- Alena Srogoňová, 6.A 

Ekat.-7.roč.-2.m-Veronika Sivčáková, 7.A  

3.m- Tatiana Boškajová, 7.A 

Dkat.-8.roč.- 1.m-Anton Durčák, 8.C 

Ckat.-9.roč.-6.m-Kristína Ľubová, 9.B 

(priprav. p.uč. Oľga Vojtaššáková, Eva 
Bystričanová, Andrea Durčáková) 
 
VYBÍJANÁ-PREDKOLO 

1.m-staršie žiačky 

(priprav. p.uč. Anna Sekerášová) 
 
EURÓPA V ŠKOLE-OK 

1.m- Natália Florková, 5.C 

1.m- Zuzana Vlčáková, 8.C 

1.m- Nikola Sochuliaková, 8.B 

2.m- Peter Kovaľ, 5.B-výtv.časť   

 

 

(priprav. p.uč. Zuzana Demková,  
Oľga Vojtaššáková, Elena 

Fafejtová) 
 

 ŠALIANSKY MAŤKO-KK                     

1.m - Terezka    Dibdiaková, 5.B,           

1.m- Anna Durčáková, 6.C 

 (priprav. p.uč. Zuzana Demková) 
 

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO-OK        

1.m-Alžbeta Iglárová, 8.B    

(priprav. p.uč. Zuzana Demková) 

Marec 

VYBÍJANÁ-OK 

2.m-staršie žiačky 

(priprav. p.uč. Anna Sekerášová) 
 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA-

DEKANÁTNE KOLO 

1.m- Mirka Boškajová, 9.C,    

Tatiana Boškajová, 7.A,                             

Sára Mária Čičová, 7.A 

(priprav. p.uč.Anna Vlžáková) 
 

PYTAGORIÁDA-OK 

1.m-Erik Beňuš, 7.B,                       

3.m-Adam Večerek, 5.B 

úspešní- Barbora Večerková, 6.A 

Romana Vrábľová, 6.C 

(priprav.p.uč. Jana Mrocková, 
Andrea Durčáková, Blažena 

Madleňáková) 
 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA-OK 

2.m- Andrea Grofčíková, 9.A 

3.m- Mirka Boškajová, 9.C 



  

  

 

 

 

 

  

 

ZAkamenský MATematik 2016  

(utorok 16.2. 2016)   

Pripravila: predmetová komisia 

matematiky.  

Účasť: 80 žiakov.  

Každý zúčastnený dostal odmenu . 

Výsledky:              5. ročník:  

1. m: Adam Večerek, 5.B 

2. m: Michal Sivčák, 5.D 

3. m: Dávid Grofčík, 5.C 

6. ročník:  

1. m: Michaela Verníčková, 6.B 

2. m: Romana Vrábľová, 6.C 

3. m: Terézia Huráková, 6.B 

7. ročník:  

1. m: Tatiana Boškajová, 7.A 

2. m: Erik Beňuš, 7.B 

3. m: Andrea Dibdiaková, 7.B 

8. ročník:  

1. m: Monika Kaukičová, 8.C 

2. m: Terézia Sivčáková, 8.B 

3. m: Zuzana Vlčáková, 8.C 

9. ročník:  

1. m: Mária Klimčíková, 9.A 

2. m: Andrea Grofčíková, 9.A 

3. m: Michal Lučivňák, 9.B 

Bianka 
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(pripr. p.uč. Veronika Murínová) 
 
ŠALIANSKY MAŤKO-CK 

1.m - Terezka    Dibdiaková, 5.B,  

1.m- Anna Durčáková, 6.C        

(priprav. p.uč. Zuzana Demková) 
 
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA-OK 

3.m - Martin Oleš, 8.B 

(priprav. p.uč. Janka Mrekajová)  
 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN-OK 

1.m- Alenka Vlčáková, 5.B 

             Terezka Dibdiaková, 5.B 

              Sára Mária Čičová, 7.A 

              Natálka Laššáková, 8.C 

(priprav. p.uč. Zuzana Demková,  
Oľga Vojtaššáková) 
 
O ERB MESTA DOLNÝ KUBÍN 

1.m- Prvosienky+ chlapci  z DSS                                   

(priprav. p.uč. Zuzana Demková) 
 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA-KK 

1.m – Anton Durčák, 8.C 

(pripr. p.uč. Oľga Vojtaššáková) 
 

Najlepší zákamenskí matematici 



 

  

 

 

 

   

 

 

Pri príležitosti svetového dňa vody si p.uč. 
Anna Vlžáková, Agneša Chmeľová a Elena 
Fafejtová pripravili pre žiakov projekt 
KVAPKA VODY, v ktorej si žiaci zmerali 
sily v troch disciplínach:  výtvarnej, 
hudobnej a prírodovednej. 
 
Vo výtvarnej disciplíne kreslili obrázky k 

básni „Rosa“ od Eleny Čepčekovej. Báseň mali 

obrázkom zvýrazniť tak, aby z neho vedel 

„čítať“ nepočujúci chlapec, ktorý navyše 

nevie čítať.  

V hudobnej disciplíne dievčatá mali napísať 

názov piesní, v ktorých sa spomína voda a do 

textov piesní dopĺňali „odplavené“ slová.  

V prírodovednej disciplíne sa žiaci popasovali 

s úlohami, ktoré súviseli s problematikou 

vody. Takýmto spôsobom si zopakovali 

vedomosti v oblasti geografie, biológie  

a vyskúšali rôzne fyzikálne pokusy.  

Anička  
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KVAPKA VODY- 22.MAREC 

 

Anna Vrábľová, 9.C a Mária 
Straková, 9.B - plagát 

Vpravo: Nataša Florková, 7.B so 
svojou kresbou 
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Soľ nad zlato- 5.A, hrané divadlo 

ROZPRÁVKOVÝ DEŇ  prežila p.uč. Oľga Vojtaššáková  piatom ročníku 

na hodinách literatúry. Kreatívni piatačikovia jej v každej triede zahrali 4 

divadielka v rôznom prevedení: maňuškové, javajkové, marionetové a hrané.   

 

Perinbaba- 5.B, maňuškové divadlo 

Zlatá  rybka- 5.B, marionetové divadlo Pinocchio- 5.B, javajkové divadlo 

NOC S KNIHOU  

... sa rozhodli stráviť žiaci v našej 

škole v piatok 1.apríla, aby sa aspoň 

symbolicky rozlúčili S MARCOM - 

MESIACOM KNIHY. 

 

O 7 večer sa zišlo 70 nadšencov a milov-

níkov kníh pred školou, aby vo svojom 

druhom domove strávili noc . Rozložili 

si svoje spacáky, vankúšiky a mňamky po 

triedach a až do rána bieleho čítali, čí-

tali (šantili, tancovali, strašili) a číta-

li...Ráno potom odchádzali spolu s p.uč.    

Vojtaššákovou, Bystričanovou- 

Mikolajčíkovou, Čičovou, Florekovou 

plní nezabudnuteľných dojmov.   
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Bála som sa toho, čo tam uvidím. Všetky tie obrázky z učebníc či internetu 
som teraz o pár hodín mala vidieť naživo. Je hrozné o koncentračných 
táboroch sa učiť a počúvať o tom, nieto ešte prechádzať sa po miestach, kde 
pred pár rokmi trpeli a umierali nevinní ľudia...   Lucia S., 9.C 
 
Bol to silný zážitok z toho, čo dokázal urobiť človek človeku, aké zverstvá sa 
páchali na ľuďoch rozdielnych iba v náboženstve. Bezcitné správanie aj voči 
malým deťom je už vrcholne strašné správanie sa ľudstva, ktoré sa nesmie 
nikdy opakovať... Dávid G., 9.C 
 
Bolo veľmi zaujímavé, že sme sa dozvedeli, čo sa tam robilo, ale zároveň to vo 
mne vyvolalo otázky, prečo boli títo ľudia zabití takýmto krutým spôsobom. 
Najhoršie bolo vidieť vlasy, z ktorých sa vyrábala látka...Som veľmi rada, že 
som sa nenarodila v tej dobe... Mária J., 9.C 
 
Hneď, keď som tam prišla, sa ma zmocnil pocit, že by som na tomto mieste 
nechcela zomrieť. Vidieť plynové komory a spaľovacie pece vo mne vyvolávalo 
hrôzu a otázky,  ako dokáže niekto niečo takéto spraviť. Veľmi smutné bolo 
vidieť tú krutosť, s akou bolo s ľuďmi zaobchádzané, pozerať sa na osobné 
veci, vlasy, fotografie... Anna V., 9.C 
 
Stále som myslel na to, že sme kráčali po tej zemi, po ktorej kráčali tí ľudia 
možno poslednýkrát...A najhoršia bola tá kopa vlasov a protéz...Tomáš J., 9.C 
 
Ja keď som počul o koncentračných táboroch, tak som si nemyslel, že je to až 
také hrozné. Nemilo som sa prekvapil. Keď som videl tie fotky, dokumenty, 
vlasy, topánky, kufre, tak mi prebehol mráz po chrbte a zamyslel som sa nad 
tým, ako je to vôbec možné... Emil V., 9.C 
 
Zarazila má rozloha, aké to bolo obrovské. Bolo zarážajúce, vidieť tú kopu 
vlasov a topánok, mal som zmiešané pocity a trochu som sa bál... Patrik U., 9.C 

 

Bolo mi nesmierne smutno z predstavy, že ľudia tam prichádzali s nádejou, že 
idú za prácou a oni im  zobrali celý ich majetok a potom aj to najcennejšie- 
životy.  Jedna celá miestnosť bola plná kufrov...   Mária K., 9.A 
 

 
 

Osvienčim vašimi očami... 
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Raz príde ta chvíľa  

Kedy zastaví sa čas  

A ty sa márne budeš pýtať  

Čo všetko mohlo zachrániť 

nás  

Zbytočné je vravieť prepáč  

Keď už nepočuť tvoj hlas  

 

Príde k nám  

Nebo bude otvorené  

Príde k nám 

Nedokážeš povedať nie  

Príde k nám  

Anjel ktorý vezme si nás  

Príde k nám 

 

Raz príde silný moment  

Pred tebou bude stáť  

Tichým hlasom sa ťa spýta  

Čo všetko si mal na svete rád  

Aký pocit chceš si nechať  

Čo so sebou chceš si vziať  

Príde k nám  

Nebo bude otvorené  

Príde k nám 

Nedokážeš povedať nie 

Príde k nám 

Anjel ktorý vezme si nás  

Ty ruku mu dáš  

Keď príde tvoj čas  

 
 

 

Príde k nám  

Nebo bude otvorené  

Príde k nám 

Nedokážeš povedať nie 

Príde k nám 

Anjel ktorý vezme si nás 

Príde k nám 
 

Príde k nám  

Nebo bude otvorené  

Príde k nám 

Nedokážeš povedať nie 

Príde k nám 

Anjel ktorý vezme si nás 

Ty ruku mu dáš  

Keď príde tvoj čas  

Príde k nám  

Nebo bude otvorené  

Príde k nám 

Nedokážeš povedať nie  

Príde k nám  

Anjel ktorý vezme si nás  

Príde k nám 
 

 

Romanka 



 

 

 

  

  

  

 

 

 najkratšia „vojna“ sa odohrala v roku 1896. 

Zanzibar sa vzdal Británii po 38 minútach? 

 počas druhej svetovej vojny trénovali 

Američania netopiere na zhadzovanie bômb? 

 najznámejšie slovo na planéte je OK, 

druhé je Coca-cola? 

 Eskimáci používajú chladničku na to, aby 

im nezamrzli potraviny? 

 jediné jedlo, ktoré švábom nechutí je 

uhorka? 

 grécka hymna má 158 sloh, slovenská iba 

4? 

 vo Švajčiarsku je trestné, keď hlasno 

zavriete dvere od auta? 

 leňochod lezie rýchlosťou 3cm za minútu. 

Ak sa ponáhľa? 

 delfíny spia s jedným okom otvoreným? 

 prvým výrobkom s čiarovým kódom bola 

žuvačka Wrigley's? 

 pred rokom 1800 sa topánky nevyrábali 

špeciálne na ľavú a pravú nohu, ale boli 

rovnaké? 

 žirafy si dokážu čistiť uši vlastným 

jazykom? 

 najstarší žiak základnej školy mal 84 

rokov? 

 priemerná dĺžka života vážky je 24 hodín? 

 tráviace šťavy krokodíla dokážu rozložiť i 

oceľový klinec? 

 autá ako Opel Corsa, Ford Ka, sú veľké ako 

srdce veľryby? 

 mucha žije iba 14 dní? 

 zapaľovač bol vynájdený skôr ako zápalky? 

 u nás sa pred 2. svetovou vojnou jazdilo 

vľavo? 

(zdroj:net)  
 

Vedeli ste, že... 
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Chlapec myslí A, povie A, chce 

A. 

Dievča myslí A, povie B, chce 

C, dúfa v D, ale uvažuje aj nad 

E a F. Nie je dôležité, či 

dostala A, B, C, D, E alebo F, 

pretože v tejto chvíli už chce 

G.  

Netreba sa potom čudovať, 

keď pri takomto prístupe 

väčšinou dostane akurát tak 

veľké H....  
 

Chlapec sh dievča 
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Zadajte nové heslo: 

kapusta 
Heslo musí obsahovať viac ako 8 znakov: 

kyslá kapusta 
Heslo musí obsahovať aspoň jedno číslo: 

3 kyslé kapusty 
Heslo nesmie obsahovať diakritiku: 

3 kysle kapusty 
Heslo nesmie obsahovať medzery: 

3blbekyslekapusty 
Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké 

písmeno: 

3BLBEkyslekapusty 
Heslo nesmie obsahovať viac veľkých písmen 

idúcich po sebe: 

3BlbeKysleKapusty,DajMiTenBlbyPristup 
Heslo nesmie obsahovať interpunkciu: 

TakTerazSomSaAleUzFaktNasral3BlbeKysle
KapustyDajMiTenBlbyPristup 

Ospravedlňujeme sa, ale toto heslo už niekto 

používa. Vymyslite iné! 
 

Zmena hesla... 

Anička & Mária 

 Žil, až kým mu odleteli vlasy..... obeleli 
Stúpil na poľský kameň....ploský 

 Na oblohe sa objavili divé mačky....kačky 
Hríb tvorí: klobúk a telíčko... hlúbik 
Bielkoviny sú v stružlinách... strukovinách 
Pohybuje sa býčkom.... bičíkom 
Mimotelové roznožovanie... rozmnožovanie 
Prasničky sa dostali... prasličky 
Máme napísať aj kyklopa?... cyklopa 
Srdce je vyživované kŕčovými 

žilami...vencovitými 
 

Napísali a povedali ste na 

biológii a literatúre ... 
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Pozdravujem Vlaďu (tajná ctiteľka)  

Ľúbim Paľa zo 6.A (Rosaldo) 

Pozdravujem Mišku z 9.A (anonym) 

Ľúbim ťa, Peter z  9.B(tvoja Andrejka) :) 

Pozdravujem Vojtecha Teľucha (kamoška z 9.A) 

Milujem Aleninho brata :D (Md) 

Milujem ťa, Erik (tvoj milovaný Peťko)  

Pozdravujeme p.uč. Dendysovú (vaša 9.B) 

Deťúrence z 5.ročníka pozdravujú svoju p.uč. Olinočku. 

Ľúbime Olivera z 8.B (anonym) 

Pozdravujem Janku z 8.C (anonym)   

Pozdravujem N. P. z 8.C--si krásna  

Pozdravujem Bianku (tvoja sestra)  

Milujem Andreja z 8.A(J from C)  

Pozdravujeme všetky sexi baby z 8.A (anonymovia)  

Pozdravujem Simonu z 8.C  

Pozdravujeme Aďku z 8.C (ty vieš) 

Všetci pozdravujeme Malfoja z 8.A  

Pozdravujem Nikolu Sochuľákovu z 8.B (tvoj ex)  

Pozdravujem Jožku (tvoja Justa) 

Pozdravujeme našu triednu - p.uč. Demkovú (8.B)  

Pozravujeme našu naj triednu Táničku Mrekajovú  (vaša najčistejšia 8.A) 

 

 

Patrícia 
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Do našej HOBBY rubriky 

pribudol ďalší piatak so 

zaujímavým koníčkom- 

ADAM VEČEREK z 5.B.  

Vyrába so svojím otcom 

zvieratká v skutočnej veľ-

kosti zo zaujímavého 

materiálu. 

 

Zvieratá sú vyrobené   

z plastových bandasiek 

a drôtu.  

Najviac ich minuli na 

žirafu. Bolo ich okolo 40. 

Nápad dostal jeho otec 

a on mu aj pomáha. 

Svoje výtvory majú 

vystavené  na dvore okolo 

altánku. 

Zatiaľ vyrobili  7 zvie-

ratiek. 

Takého koňa napríklad 

vyrábali 3 dni. 

Momentálne pracujú na 

ľadovom medveďovi. 

 

 

Natálka 
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Simona Večerková, 7.A- Biblická  

Martin Briš, 5.C- UFO Mário Murín, 5.C- UFO 

Samuel Vrábeľ, 5.A- U zubára 

Tatiana Boškajová, 7.A-Biblická 

Víťazné práce našich žiakov 

z rôznych súťaží, pod vedením 

p.uč. Eleny Fafejtovej 

Lukáš Gura, 5.A- UFO 


