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Najlepšia deviatačka Zuzka 

Super kvarteto z osmičiek: zľava Táňa, Sára Mária, Tamara a Lucka 

Dve duetá: zľava najlepšie šiestačky Nikolka a Anetka + 
siedmačky Romanka a Alenka 

Fantastická 
štvorka: 

piatačky-  
Sofia, 
Laura, 
Emka, 

Darinka       

Kráľ piatakov: Riško 

Našich úspešných žiakov úprimne obdivujeme a len tak 

pre zaujímavosť sme sa ich opýtali, koľko času doma  

obetujú učeniu. Ich odpovede nájdete na ďalšej 

strane. Tu sú naši šikovníci: 
 

... a 14 žiaci ho zvládli na 

jednotku. Doslova. 

  

Ako jediný s chlapcov sa 

„pochlapil“ jednotkami 

piatak Riško, tak dúfame, že 

mu to vydrží až do deviatky!  
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 POLROK  úspešne Z A NAMI 

 

5.ročník 

Bystričanová Sofia, 5.A 

Drunek Richard, 5.A 

Holubčíková Laura, 5.A 

Janoťáková Darina, 5,A 

Urbanová Ema, 5.A 

6.ročník 

Mikolajčíková Nikola, 6.D 

Sivčáková Aneta, 6.D 

7.ročník 

Srogoňová Alena, 7.A 

Vrábľová Romana, 7.C 

8.ročník 

Boškajová Tatiana, 8.A 

Čičová Sára Mária, 8.A 

Brišová Tamara, 8.C 

Sivčáková Lucia, 8.C 

9.ročník 

Vlčáková Zuzana, 9.C 
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Pochvaly a zápisy v 1.polroku 

Prvý polrok je za nami a každý z nás si 

odniesol domov vysvedčenie. Ako sme ale 

dopadli ako triedy? (p=pochvaly, z=zápisy) 

 

Ako dlho sa doma učíte??? 
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Práve som sa vrátil z besedy, ktorú 
organizovali  mládežníci zo združenia 
Kapce. Možno ich niektorí poznáte – sú 
to tí, ktorí organizujú trhy na Vianoce 
a rôzne akcie – besedy, premietania 
filmov... Na 1. apríla zorganizovali 
besedu o extrémizme a pozvali na ňu aj 
mňa. Bol som zvedavý, koľko a akých 
ľudí príde do Facky nielen za pizzou 
a pivom . Prekvapilo ma, že veľkú časť 
obecenstva tvorili mladí ľudia – moji 
bývalí a sem – tam aj terajší žiaci. My 
starší máme  iný pohľad na mladšiu 
generáciu – tvrdíme, že je ľahostajná, 
nezaujíma sa o dianie v spoločnosti 
a hľadí len do mobilov a na monitory 
počítačov... Preto ma potešila nielen 
účasť, ale aj vystupovanie a názory 
žiakov, ktorých som kedysi učil. Celá 
debata sa viedla v pokojnej atmosfére 
a nedochádzalo ani prekrikovaniu ani 
primitívnym útokom či na jednu alebo 
druhú stranu.  
A to je odkaz aj pre Vás – našich 
terajších žiakov: Môžeme mať rôzne 
názory, ale len vzájomným rozhovorom 
ich môžeme priblížiť tomu, kto je 
ochotný vypočuť si nás. Nemusíme 
s nimi súhlasiť, ale môžeme pochopiť. 
A potom aj odmietnuť... 
 

Po besede 

Sofia- Ja sa učím 1 – 1,5 hodiny, ale len 
keď máme písomky, inak pol hodiny... 
Rišo- Učím sa asi hodinu denne. 
Anetka – Približne hodinu. 
Táňa- Tak ja sa učím aj 2-2,5 hodiny... 
Zuzka – Ja sa doma neučím...iba pred pre-
vierkou. Stačí, čo počúvam na hodine  ;)  

spracovali Natálka & Adam 
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 Vo februári pre-

behla na druhom 

stupni súťaž o naj-

krajší valentínsky 

pozdrav. 

 

Porota v zložení p. 
uč. Janky Mroc-
kovej, Moniky Ku-
rekovej, Eleny Fa-
fejtovej a Evy Den-
dysovej udelila 9 

cien: 3 prvé, 3 druhé 

a  3tretie miesta. 

Každý ocenený dostal 

pekný  darček. Medzi 

ocenenými boli aj 

dvaja chlapci. 

CHVÁLIME! 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VALENTIN 

Aj tento rok mohli naši zaľúbenci využiť valentínsku  

poštu, aby nechali odkaz svojmu milovanému alebo 

dobrému priateľovi, priateľke.  

Túto možnosť využilo mnohí z vás, o čom svedčia stovky 

lístočkov, odkazov.  

1.m.- Marek Čič, 9.C 

1.m.- Terezka 
Sivčáková, 9.B 

1.m.-Barborka  
Večerková, 7.A 

2.m. zľava dole  -  Gabika Polťáková, 9.C, Romanka 
Vrábľová, 7.C, Terezka Huráková, 7.B 

3.m. zľava hore: Natálka Srogoňová, 6.A, Miška 

Sivčáková, 5.B, Adam Zlatoš, 6.A 
Valentínska pošta 

Preto sme do tohto čísla nezaradili ani 

odkazovku, keďže odkazov bolo 

habadej.  Lístočky na stole si našli aj 

niektorí učitelia, čo ich určite 

potešilo. Najviac odkazov dostala 9.B 

a po nej 9.C trieda. Adrián Kubacka 
z 8.C  sa stal zase „najobdarovanejším“ 

žiakom, pretože  dostal najviac 

zaľúbených odkazov (ticho závidíme  ). 
Alenka 

Agi 
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Najskôr poriadny nácvik 

...a zábava môže začať! 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Žiacky fašiangový ples 

V poslednú januárovú sobotu sme sa zúčastnili 

zaujímavej akcie – bol to žiacky fašiangový ples 

pre našich ôsmakov a deviatakov. 

 

Prípravy začínali už ráno, keď sme sa stretli v KD 

a pripravili krásnu výzdobu. Potom sme sa rozišli 

domov, aby sme stihli všetky skrášľovacie úpravy. 

A veruže to stálo za to. Dievčatá prišli ako 

dokonalé dámy a chlapci zas v sebe objavili 

pozorných gentlemanov.  

Po prvom tanci sa všetci trocha osmelili, a potom už 

nikoho nebolo treba do tanca dvakrát prehovárať. 

Ľudové piesne sa striedali s modernými a zábava 

bola výborná. Niektorí dokonca neváhali a do tanca 

pozvali aj nás učiteľov, aby sme na chvíľu zabudli 

na školské starosti. 

Medzi jednotlivými kolami sa žrebovala tombola, 

ktorej tento rok bolo neúrekom, za čo samozrejme 

všetkým sponzorom veľmi pekne ďakujeme. 

Niektorí žiaci mali v tombole šťastie a podarilo sa 

im získať aj viac cien, niektorí toho šťastia mali 

menej.  Najšťastnejší však bol jednoznačne Tomáš 

Dopirák z 9.C, ktorému sa podarilo vyhrať 

špeciálnu tombolu od pána riaditeľa – deň 

riaditeľského voľna. 
 

Na ples je všetko pripravené, ešte rýchlo vlasy, mejkap, nechty, lodičky, 
šaty, chalani vyžehliť košele, naučiť sa viazať kravaty a  ide sa! 
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Nesmieme zabudnúť ani na nášho 

nového kráľa plesu, ktorým sa stal 

Matúš Beňuš z 9.C a kráľovnú, ktorou 

sa stala Júlia Polťáková z 9.C. 

Ako to tak píšem, zdá sa mi, že 9.C sa na 

plese mimoriadne darilo . 

Ples ubehol rýchlo a ani sme sa 

nenazdali, bola polnoc a koniec. 

S miernymi bolesťami nôh sme ešte 

zvládli poupratovať a plní nových 

zážitkov sme sa rozišli domov. 

Za tento krásny večer by som sa chcela 

poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa 

podieľali na jeho príprave a samozrejme 

aj žiakom za to, že sa postarali o takú 

skvelú atmosféru a zábavu. 

(P. uč. Andrea Durčáková) 
 

domov niečo doniesol. DJ hral skvelé 
pesničky, na  ktoré sme  si  popri tanci aj 
spievali. Program bol zaujímavý a krásny. 
Tanečníčky a speváčky boli super. 
Dôchodkyne skvelý program podčiarkli. Som 
rada, že som sa ho mohla zúčastniť. Škoda 
len, že sme tam nemohli ostať dlhšie. Super 
je aj video a fotky, na ktorých som sa 
poriadne nasmiala.  
Simonka 9.C: Na našom školskom plese bolo 
skvelo. Zábava, jedlo, hudba, výborná 
spoločnosť kamarátov a samozrejme 
nesmela chýbať ani tombola. Atmosféra 
bola veľmi uvoľnená a príjemná. Skvelo sme 
sa zabavili, zatancovali, napapali , 
poniektorí aj niečo vyhrali už v spomínanej 
tombole a predovšetkým sme sa na jeden 
deň všetci spoločne skamarátili, bez ohľadu 
na to, kto má aký problém, všetci sme boli 
šťastní, usmievali sme sa. Ja som si ples 
užila naplno a bol to veľmi pekný a 
predovšetkým príjemný zážitok. Dokonca 
vznikol nový párik na plese , takže určite 
neváhajte a prihláste sa budúci rok aj vy  

Zuzka, 9.C: Na našom školskom plese 
bolo super. Výborné jedlo, program, 
tombola, dobrý DJ... Všetko, čo na taký 
ples patrí. Všetci sme si to tam užívali, 
čo je aj vidieť na DVD, ktoré sme 
dostali. Ples nás všetkých tak viac spojil. 
Zabávali sme sa, čo najviac to šlo, ale 
škoda, že to bolo len do polnoci. Bol to 
super večer, so super ľuďmi. Nesmel 
chýbať ani kráľ a kráľovná plesu Matúš 
a Júlia, ktorým to svedčilo . Keby sa 
naskytla takáto šanca ešte raz, bez 
váhania by som šla znova. Lebo zážitky a 
spomienky budeme mať všetci dlho v 
pamäti.  
Darinka 9.C: Na plese bolo úžasne! 
Všetci sme sa skvelo zabávali a poriadne 
vytancovali. Jedlo bolo výborné. 
Tomboly bola bohatá. Takmer každý si  

Čo vy na to? 

Tomáš Dopirák: Som 
vyhral! Voľnoooooo! 

 
Vpravo: kráľ 

a kráľovná plesu 
Matúš  & Júlia 

Alenka 
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Boh na teba nezabudol 
Ak si myslíš, že sa ti nedarí preto, lebo Boh je ďaleko od teba a zabudol na tvoj 
život, mýliš sa. Všetci musíme prejsť aj neúspechom, ktorým nás Pán vedie k pokore 
a pochopeniu, ako veľmi ho potrebujeme. Len sa snaž plniť si povinnosti najlepšie ako 
vieš, s dobrým úmyslom. To bude stačiť. A prosím ťa, nikdy nezabudni ty na Neho! 
Eucharistia sa slávi aj po birmovke každý deň. 
Modli sa srdcom 
Ak si si myslel, že modlitba je recitovanie Otčenáša či Zdravasu, naprav svoje 
zmýšľanie. Neexistuje nič, čo by si nemohol použiť v rozhovore s Nebeským Otcom. 
Hovor len to, čo skutočne prežívaš. Vyumelkované slová ti nepristanú. Pán ti za 
úprimnosť dá svoj pokoj a silu. Pocítiš jeho priateľstvo. 
Pozor na zlých ľudí 
Dúfam, že si pochopil, že svet a ľudia nie sú ideálni. Buď opatrný v kamarátstvach 
a nedávaj svoj voľný čas takým, ktorí si to nezaslúžia. Ak ťa kamarát zvádza na zlé 
veci, ak ti je negatívnym príkladom, je tvojím nepriateľom, hoci si to sám 
neuvedomuje. Ak nemáš silu odmietnuť hriech, radšej ho opusti. 
Pozor na médiá 
Nepozeraj často televíziu a nestrácaj čas na internete. Program si starostlivo 
vyberaj, aby si prijímal len to, čo ti neuškodí. Väčšina mediálnej produkcie je lož 
a manipulácia. Pozeraj len povzbudivé relácie a filmy, ktoré ťa vedú k pokoju 
a dobru. Ži svoj život, nie život iných! 
Neriskuj zdravie 
Zabudni na to, že tebe sa nič nestane, že si dieťaťom šťasteny. Váž si život ako 
najcennejší dar. Primerane sa obliekaj, móda a trendy ti zdravie nikdy nevrátia. 
Mysli na to, že s každým pohárikom, cigaretou alebo drogou si skracuješ svoj pobyt 
na zemi a ničíš svoje šťastie. Všetko je otázkou tvojej voľby. 

 

 

Láska, priateľstvo, dôvera, sklamanie... to sú slová, 

ktoré sa skloňujú najmä v súvislosti s nami mladými 

a nielen vo februári... 

 

Náš  pán farár Cyril Hamrák nám k tejto téme povedal pár  

krásnych  a užitočných rád. Veľmi si to ceníme a sľubujeme, 

že padnú na úrodnú pôdu. Určite pomôžu nejednému z nás (aj 
našim birmovancom), keď nebudeme vedieť ako ďalej.  

C  BOH NA TEBA NEZABUDOL C 
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Nauč sa úcte 
Zapamätaj si, že keď prejavíš blížnemu úctu, nech je akýkoľvek, získaš si jeho 
srdce. Odmietni pýchu a vulgárnosť, tie sú pre slabochov. S dobrým slovom 
a slušnosťou všetko ľahko dosiahneš. Mnohokrát ty sám rozhoduješ ako ťa prijímajú 
iní. Stačí sa naučiť zdvorilému správaniu a máš to vyhraté. 
Usmievaj sa 
Nikdy sa na nikoho nemrač a aj na chyby upozorňuj s priateľským úsmevom. Nikoho 
nezraníš a tvoje názory budú viac pochopené a prijaté. Ak dávaš úsmev, dávaš 
radosť a život. Ak sa usmievaš, ľudom je s tebou skutočne dobre. Nezabudni, že 
úsmev je dar, ktorý sa nemôže minúť a máš ho pre všetkých. 
Prijmi svoje chyby 
Zmier sa s tým, že nebudeš vo všetkom vynikať a občas sa aj poriadne pomýliš. 

Nikto nie je dokonalý, k dokonalosti smerujeme dobrým životom a s Božou pomocou. 
Nezabudni takto vnímať aj tvojich blízkych a všetkých ľudí. Odpusť sebe aj 
ostatným, zhodíš zo seba bremeno nespokojnosti a trápenia.   
Nauč sa dávať len dobro 
Nikdy nechci vedome zlo alebo ublížiť! To je to najstrašnejšie, čoho sa môžeš 
v živote dopustiť. Ak si niekomu ublížil nevedome, veľmi rýchlo to napravíš. Pán 
Ježiš ti s tým pomôže, nech by to bolo čokoľvek. Z každého človeka sa dá vycítiť 
dobrota alebo zlomyseľnosť. Nedá sa to utajiť.  
Neostávaj sám 
Samotu využívaj len na  seriózne štúdium a Božiu blízkosť. Nezabudni, že si a budeš 
pokúšaný. Kontroluj svoje myšlienky a pohľady, tie ťa vedú ku skutkom, ktoré robíš. 
Kontrolovať sa musí každý, nauč sa to, čo najskôr. V problémoch vyhľadaj pomoc. 
Si človek a človeku nie je dobre samotnému. 
Zabávaj sa čisto 
Mladosť je radosť. Aj zábava s rovesníkmi má mať u teba svoje dôležité miesto. 
Ak sa chceš zabávať čisto, nevtieraj sa do neprimeranej spoločnosti, vždy 
zohľadňuj svoj vek, aby si správne rozlišoval. Nepotrebuješ žiadne prostriedky na 
povzbudenie. Ak máš čisté srdce, budeš sa vedieť energicky radovať. Opiáty 
zabíjajú tvoje ja, ak ich berieš, nie si to ty a ukazuješ druhým masky. 
Cti si svoje telo 
Si cenný viac než si myslíš. Chráň svoju dušu aj dušu ostatných pre nebo úctou 
k telu. Dbaj na slušné oblečenie, tým sa uchrániš pred zneuctením pohľadmi. 
Pamätaj, že príťažlivejší si vtedy, keď z teba žiari tvoja mladícka nevinnosť a čistý 
pohľad. Vyhneš sa zraneniam a sklamaniam. Nechaj to dozrieť!  
 

Anetka 
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 4.deň 

Hoci s miernou bolesťou, ale išla som. 
Na tento deň bola naplánovaná 
lanovka. Nevedela som, čo si mám 
myslieť, či  sa báť alebo tešiť.  
Pri nástupe som začala trochu 
zmätkovať, ale našťastie sa nestalo 
to, čo som si myslela. Jazda na 
lanovke bola úžasná. No zjazd z toho 
kopca, na ktorý nás vyviezla, už nebol 
taký úžasný. Keď som sa napokon 
dostala dole, bola som na seba 
nesmierne hrdá. Po náročnom dni nám 
oznámili, že posledný deň budeme 
mať súťaže. 
5.deň 

Na súťaže som sa tešila. Úlohou bolo 
slalom medzi kužeľmi. Po súťaži 
nastalo vyhodnotenie. Vyhrali tí 
najlepší. Na záver nám dovolili 
lyžovať tak, ako sa nám zachcelo. 
Nuž a posledné chvíle sme strávili 
hľadaním strateného mobilu. Po 
odchode z Kubínskej hole som bola 
presvedčená, že raz sa tu vrátim, ale 
aj s rodinou. V autobuse som 
spomínala na všetky dni strávené na 
zasneženom kopci tejto nádhernej 
hory. 

Janka Iglárová, 7.C 

 

Denník lyžiara 

 

1.deň 

Začína sa cesta na 
Kubínsku hoľu. Ne-
uveriteľne sa teším.  
Cesta bola dosť 
dlhá, ale nakoniec 
som ju uvidela –  
krásnu, ale zároveň 
tajomnú Hoľu! 

Moje nadšenie vystriedal strach a neistota. 
Zaradili ma do 4. skupiny... Na lyžiach mi to 
celkom „šlo“. Prvý kopec bol niečo ako  rovina 
(haha) a skončili sme  na väčšom kopci. Celý 
deň bol úžasný, okrem jedného trapasu - 
spadla som na rovine (celá ja)! 
2.deň 

Tentokrát sme sa posunuli vyššie. Už to 
nebol ten kopec, ktorý som už zvládla ľavou 
zadnou, toto bolo „iné kafe“. Začali sme 
používať kotvu. To čudo som najskôr 
neznášala, neskôr sme sa skamarátili 
a uzavreli sme tajnú Zmluvu o nepadaní. Aby 
však nebol ani tento deň nudný, zavŕšila som 
ho malou nehodou. Precenila som svoje sily 
a najmä rýchlosť, ktorú som pri poslednom 
zjazde nezvládla a ako spôsob  brzdenia som 
zvolila hod o zem... Pri páde som si vykrútia 
koleno. Tvárila som sa však hrdinsky a v 
autobuse som takmer úplne zabudla na 
bolesť. No keď som vystupovala, bolesť sa 
vrátila. 
3.deň 

Kvôli vykrútenému kolenu som dnes nešla 
lyžovať, fňuk... Tak som pre obrovskú bolesť 
skoro celý deň preležala, och joj.  
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Lyže (A kat.) : 1.Terézia Huráková 7.B, 2. Mária Ovšáková 7.C, 3.Simona Sivčáková 7.C 

Lyže (B) : 1.Denisa Vojtaššáková 7.A, 2. Aneta Sivčáková 7.B, 3.Klaudia Polťáková 7.A 

Snowboard: 1. Aneta Budzeľová 7.C, 2. Michaela Verníčková 7.B, 3. Alena Bajová 7.A 
 

Lyže (A kat.): 1. Samuel Sochuliak 7.A, 2. Marek Lučivňák 7.A, 3. Tomáš Brisuda 7.B 

Lyže (B kategória): 1. Dávid Franek 7.B, 2.Nikolas Šulc 7.B, 3. Ľubomír Dibdiak 7.C 

Snowboard: 1. Benjamin Belicaj 7.B , 2. Ján Michalica 7.A, 3. Alex Čič 7.C 
 

VÍŤAZI  dievčatá   

VÍŤAZI  chlapci   

Lyže A Snowboard Lyže B 

Lyže A Lyže B Snowboard 
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Vľavo víťazné masky: Sofia 
Bystričanová – Gejša, Terez-
ka Huráková – Srdcová krá-
ľovná, Romanka Vrábľová – 
Klobučník, Janka a  Lucka 
Iglárová- Bob a Bobek , Ni-
kolka Revajová - Striga, Na-
tália Mordáčová- Pirátka , 
Anka Ridzoňová-Chobonička 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maškarný 

ples 

23.február 2017. Ďalší ročník šalenia 

sa je za nami. Aj tento bol poriadne 

pestrý a bláznivý. 

 

Svoje o tom vie pani družinárka 

Dibdiaková Viktória, ktorá je jeho 

každoročnou neodmysliteľnou súčasťou. 

Tento rok ako Klobučníková  Vikina: 

Každý rok sa mi zdá, že  maškarný sa 
posúva čoraz vyššie, čo sa týka rebríčka, 
originality masiek, aj materiálu, z 
ktorého sú vyrobené. Ja osobne mám 
rada, keď sú masky  robené doma, vtedy 
sú od výmyslu sveta ako  napr. kukučkové 
hodiny, tie už v obchode nezoženiete 
alebo vianočný stromček, ten sa mi páčil  
aj kvôli kolekciám, ktoré som mala tu 
česť aj ochutnať.  

Boli stále čerstvé a najmä nám 
pripomenuli najkrajšie sviatky v roku, 
ktoré boli len nedávno. Tento rok som sa 
zasmiala nad maskou, policajta  zo seriálu 
Kobra 11, ale aj nad maskou,  ktorá sa 
vyrábala určite aj týždeň - Darth Vader. 
Aj hudba bola perfektná! Teda dídžej, 
ktorý vie, aké hity  sú teraz v kurze 
a roztancuje aj toho najzarytejšieho 
netanečníka... Učitelia zase môžu 
nachvíľu odhodiť učiteľskú škrobenosť a 
vrátia sa do detských čias, sem-tam 
podskočia  zvýsknu a majú iskričku v 
očiach. Jediné, čo im nezávidím,  je 
vyhodnotenie.  Už sa teším  na ďalší 
maškarný a nie som jediná. Jediný deň, 
kedy ste  skutočne tým, čím chcete byť 
alebo kedy sme všetci "normálni". 
 

Anežka Jane-
tová-Srnka, 
Timea Hujčá-
ková-Pipi,Adam 
Večerek-2v1, 
Dominik Kubiz-
na- Šalát, Na-
tálka Sumiho-
rová-Obelix, 
Dominik Sub-
jak-Dedo,Adam 
Belicaj-šašo 

Alenka 
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Tvorím, tvoríš, tvoríme 

Priletela včera zrána 
lastovička uplakaná, 
že jej ktosi neznámy 

zhodil hniezdo zo slamy. 
 

Ej, smutní sú veru všetci, 
že sa stali také veci. 

Veru každý, kto mal síl 
lastovičku zachránil. 

 
Pomohli jej v ťažkej 

chvíli, 
nový domček postavili. 
Keď sa deň ku nôcke 

skláňa, 
lastovička natešená 
lieta, krúži dookola, 

na každého z diaľky volá: 
 

Kamaráti moji milí 
krásny domček postavili. 
Preto si vás uctiť chcem, 

na párty vás všetkých 
zvem. 

(Adam Belicaj 5.A) 

Lastovička je malý 
vtáčik, 

čierne má nohy aj 
zobáčik. 

Jej chvost sťa 
vidlicovitý, 

nádherne svetlo-
škvrnitý. 

Obýva Európu, severnú 
Afriku, 

ďalej Áziu aj Severnú 
Ameriku. 

Je to sťahovavý vtáčik, 
má ju rád slovenský 

človiečik. 
Priletia k nám každú jar, 
je to pre nás veľký dar! 

V maštaliach nám 
prebýva, 

v srdciach radosť 
odkrýva. 

( Kevin Hujčák 5.A) 
 

Lastovička maličká 
našla štyri vajíčka. 
Rozhodla sa práve 
vysedieť tie malé. 
 
Jedna bude Tánička, 
bude z nej panička. 
Ďalší bude chlapček, 
dá mu meno 
Adamček. 
 
A tú tretia, šinter 
veľký, 
šupne vždycky do 
postieľky. 
A ten štvrtý 
nezbedník 
bude spievať ako 
nik. 
 
Na druhý deň zrána 
vyhnala ju vrana. 
Sadla na tie vajíčka, 
ona je ich mamička. 
 
Lastovička maličká 
vyletela 
z hniezdočka. 
Zas je smutná 
trošku, 
slzičku má v očku. 
(Mária Priechodská 
5.C) 

Aký je rozdiel medzi 

umeleckým a vecným tex-

tom? Tak to si vyskúšali 

piatačikovia s p.uč. Katkou 

Florekovou. Na hodine 

slovenčiny si prečítali 

informácie o lastovičke 

a potom mali text prerobiť 

na umelecký. Čo myslíte, 

podarilo sa im to? 

Natálka 
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Aj tento rok k nám zavítal „pravý 

Angličan“ - pán Ray Sikorski. 

 

Týždeň vyučoval anglický jazyk našich 

žiakov, preto pre niektorých ubehol ako 

voda. Žiaci si zdokonalili svoje vedomosti 

anglického jazyka a niektorí možno aj 

vytvárali priateľstvá či už s ostatnými 

žiakmi, alebo so samotnou angličtinou. 

Vedomosti si overovali i zdokonaľovali 

rôznymi spôsobmi: spoznávaním rodokmeňa 

pána Sikorskeho, detektívnymi prípadmi, 

vypočúvaním zločincov, vytváraním svojej 

vlastnej planéty, ideálneho partnera, 

života, rozhovormi v dvojiciach alebo 

zábavnými hrami. A to všetko - v 

angličtine! A tak sme sa poriadne zapotili a 

prevetrali mozgové závity. Ako skupinky 

sme vytvorili výborný kolektív a pomáhali 

sme si. Na záver po odovzdaní diplomov 

nikto neľutoval takto prežitý čas. 

A možno niektorí i príjemne prekvapili na 

hodinách angličtiny svoje pani učiteľky... 
 

Tamara Brišová, 8.C 

 
 

AKO  SME SPEAKOVALI... Divadlo trošku inak 

7. februára 2017 sme v si 

v kultúrnom dome pozreli zaujímavé, 

trošku netradične divadlo. Čím bolo 

netradičné? Bolo v angličtine.  

 

Na predstavenie sme sa vybrali so 

zmiešanými pocitmi a otázkou, čomu 

z toho všetkého budeme rozumieť. 

Boli sme ale milo prekvapení, pretože 

divadlo bolo v podaní Michala Rosíka 

a Andreja Šoltésa humorné 

a zaujímavé. Dozvedeli sme sa nové 

informácie o niektorých krajinách 

a upevnili si ich. Na záver naše 

redaktorky položili hercom niekoľko 

otázok:  

 

1. Ako a kedy vo Vás skrsla myšlienka 
urobiť anglické predstavenie? 
2. Ako dlho ste ho nacvičovali? 
3. Kto vám vyrába kulisy? 
4. Kde všade ste už účinkovali s týmto 
predstavením? 
5. Ako sa vám páčilo v Zákamennom? 
6. Aké máte plány do budúcnosti? 
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1. Divadelné centrum Martin sa venuje 
produkcii anglických predstavení už 
niekoľko rokov. Na slovenskom trhu bol 
dopyt po takejto forme predstavení, kedy 
je návšteva divadla spojená s prehĺbením si 
vedomostí z anglického jazyka. 
2. Predstavenie sme nacvičovali tri týždne. 
3. Kulisy nám vyrába vyštudovaná 
scénografka, takže profesionalita je 
zachovaná vo všetkých sférach. Týka sa to 
pravdaže aj skomponovania hudby a výroby 
kostýmov. 
4. S predstavením sme už účinkovali v 
mnohých obciach, najmä na Orave a v okolí 
Bratislavy a na mnohých miestach 
stredného i západného Slovenska.  
5. Radi hrávame na Orave, nielen kvôli 
výbornému publiku, ale aj krásnej prírode 
a naozaj dobrosrdečným ľuďom. Viem, 
znie to ako všeobecné klišé, ale naozaj je 
to tak. 
6. Určite sa venovať divadlu, či už v rámci 
Divadelného centra alebo inde. Pretože, ak 
raz človek pričuchne k tomuto remeslu, 
len veľmi ťažko sa mu robí niečo iné. 
Bezprostredný kontakt herec - divák je 
pre nás nesmierne obohacujúci a aj 
napriek množstvu odohratých predstavení 
stále veľmi príťažlivý. 
 

 

 

 

1. Ako by si ohodnotil divadlo na 

stupnici známok? 

2. Čo sa ti tam najviac páčilo? 

3. Pamätáš si nejaké AJ slovíčko? 

4. Chcel by si také divadlo aj o rok? 

5. Rozumel si, keď hovorili po AJ? 

6.Vyber: anglické/slovenské divadlo, 

prečo? 

7.Bolo  divadlo pre teba prínosom? 

8. Aká bola hlavná myšlienka? 

 
 

ANKETA 

5.B - Andrea:  
1.- 1/2   2.-angličtina  3.-water,country    
4.-Áno  5.-Aj áno  6.-SK, lebo som trochu 
nerozumela. 7.-áno, výslovnosť. 8.-aby sme 
pomáhali. 
Peter:  
1,-2.  2.-ako sa premieňali 3.-hot,backpack  
4.-áno  5.-skoro 6.-AJ,zaujímavejšie 7.-nie 
8.-neviem 
6.C -  Michal: 
1.-1/2   2.-že zavreli Trumpa do pivnice 
3.-shower,tree 4.-áno.  5.- áno, každé slovo.   
6.-AJ,rád to počúvam    7.-áno     8.-netuším 
Natália: 
1.-1,1.   2.-Trump.  3.-tree,water 

4.-jasné. 5.-hej.  6.-AJ, lebo sa učím AJ      

7.-jasné.   8.-pomáhať druhým 

7.A Sára: 
1.-1,3.  2.-ako hľadal draka. 3.-dragon, water    

4.-aj hej 5.-väčšinu  6.-SK, dá sa viac 

rozumieť 7.-áno, nové slovká. 8.-máme 

pomáhať druhým aj bez odmeny 

Pavol: 
1.-3,   2.-Trump. 3.-nie.  4.-No hej. 5.-Trocha. 

6.-Aj, SK je nudné. 7.-Nie 8.-Pomáhať 

ľuďom. 

8.B Lucia: 
1.-1   2.-Trump   3.-water, rain, dance 4.-hej 

5.-polovicu 6.-Aj,učím sa pritom. 7.-áno. 

8.-pomáhanie ľuďom. 

 

Anetka 
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MAREC – - keď  je kniha priateľom 

Mesiac marec sa už tradične niesol 

v znamení kníh. P.uč. Oľga Vojtaššá-ková 

a Katka Floreková pripravili preto  pre 

všetkých svojich  knihomoľov z  5. a 6. 

ročníka dve pekné akcie.  

 

Vo štvrtok  9. marca prebehla SÚŤAŽ 

MILOVNÍKOV KNÍH. V nej si žiaci formou 

testu preverili, ako hlboko sa do ich sŕdc 

zapísali hrdinovia a ich osudy z dvoch kníh, 

ktoré si mali prečítať.   

Druhá súťaž  s názvom LITERÁRNY KVÍZ 

bola určená skôr  vytrvalcom, pretože 

prebiehala  celý mesiac a žiaci počas neho 

absolvovali  8 kvízových kôl, v ktorých 

postupne zbierali bodíky. Žiaci riešili rôzne 

rébusy, hádali hádanky, hľadali odpovede na 

otázky, ktoré sa týkali spisovateľov a ich diel, 

literárnych postáv, významných udalostí, atď. 

A ako to vlastne celé dopadlo? 

 SÚŤAŽ MILOVNÍKOV KNÍH 
5. ročník   

1. miesto  Katka Srogoňová, 5. A 

2. miesto   Jurko Kováč, 5. A 

3. miesto  Darinka Janoťáková, 5. A 

6. ročník 

1. miesto Laura Straková, 6.C 

2. miesto    Dominik Kubizna, 6. C 

3. miesto Peter Kovaľ, 6. B 
 

LITERÁRNY KVÍZ 

5. ročník 

  1. miesto Sofia Kormaňáková, 5. B 

  2. miesto Mária Priechodská, 5. C 

    3.miesto  Karin  Sivčáková,   5. C 

6. ročník:    

1. miesto    Dominik Urban, 6. B 

2. miesto Agátka Sivčáková, 6. A 

     3.  miesto Laura Straková, 6. 

C 
 

Víťazi oboch súťaží si domov 

odniesli diplomy a , ako inak, krásne 

knihy. Všetkým srdečne blaho-

želáme a veríme, že láskou ku knihám 

zahorí čoraz viac žiakov našej školy. 

(p.uč. Katka Floreková) 
 Andrej 
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Bojovala som s démonmi, ktorí ma 

nenechali spať 

Povolaná do mora ale ona ma opustila. 

 

R1: Ale nebudem sa nikdy vzdávať, nie, 
nikdy vzdávať, nie, nie 

Nie, nebudem sa nikdy vzdávať, nie, nikdy 
vzdávať, nie, nie 

 
R2: A nenechám Ťa stiahnuť ma dole 

Stále budem vstávať keď spadnem 
Oh, nikdy sa nevzdať, nie, nikdy sa 

nevzdať, nie, nie, oh 
A nenechám Ťa stiahnuť ma dole 

Stále budem vstávať keď spadnem 
Oh, nikdy sa nevzdať, nie, nikdy sa 

nevzdať, nie, nie, oh 
 

4x- Nájdem si svoju cestu, nájdem si 

svoju cestu domov, oh, oh, oh 

 

Oh, som prenasledovaná dávnou 

minulosťou 

Povolaná do neba ale bolo zatiahnuté. 

 

R1+R2 

4x- Nájdem si svoju cestu, nájdem si 

svoju cestu domov, oh, oh, oh 

 

Nikdy sa nevzdať, nikdy sa nevzdať 

Nikdy sa nevzdať, nikdy sa nevzdať 

Nie, nie, oooh 

 

R2 

4x- Nájdem si svoju cestu, nájdem si 

svoju cestu domov, oh, oh, oh 

 
 

SIA  

Never give up 

I've battled demons that won't let me 

sleep 

Called to the sea but she abandoned me 

 

R1: But I won't never give up, no, never 
give up, no, no 
No, I won't never give up, no, never give 
up, no, no 
 
R2: And I won't let you get me down 
I'll keep gettin' up when I hit the ground 
Oh, never give up, no, never give up no, no, 
oh 
I won't let you get me down 
I'll keep gettin' up when I hit the ground 
Oh, never give up, no, never give up no, no, 
oh 
 

4x- I'll find my way, find my way home, 

oh, oh, oh 

 

Oh yeah, I'm haunted by the distant past 

Called to the skies but she was she 

overcast 

 

R1+R2 

4x- I'll find my way, find my way home, 

oh, oh, oh 

 

Never give up, never give up 

Never give up, never give up 

No, no, oooh 

 

R2 

4x- I'll find my way, find my way home, 

oh, oh, oh 
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má výšku priemernú svojmu vlasu – veku 

hektárlitre – hektár 

má anorganické schopnosti – organizačné 

list má želatínu – žilnatinu 

z hlavy mu vyčnievali dve nohy –  dva 
rohy 

pánovičný – panovačný 

plebejci a pobehajci – patricijovia 

majonéza a šampón – marsejéza a šansón  

o zelenej Kikimore – zlej 
Kikimorin syr – syn 

zákony 10 kameňov – zákony 12 tabúľ 

mama zomrela jahody – zomlela 

železná ropa – ruda 

nerastné rastliny – suroviny 

Vymenuj jednotky hmotnosti: gram, 
meter, kilogram... 

Autorka niečo pomenila?- Áno. Čo?-Nič. 

Samec husi-husiar/gunár 

Krvavá plazma/krvná 

Poruchy zems.kôry-poklus.../pokles 

Baktérie vyvolávajú titus/týfus 

Zlepenec patrí medzi polepené usadené 

horniny/ spevnené 

Ktoré obojživelníky žijú v lese?-jelene 

Kto bol Mendel? Britský pán/brnenský 
opát 

Vymenuj dužinaté plody-

bôbovice/kôstkovice 

Podmet a predsudok / prísudok 
 
 

Povedali, napísali ste... 

Citát dňa:  
Múdrosť neprichádza vždy s vekom. Niekedy vek prichádza 

sám. 

Lucka 
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slovné hračky 

dva matematické 

Múdrosť dňa: Aj pád na hubu je pohyb vpred 

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky 

poznámku:  

,,Váš  syn nič nevie." 

Otec dopísal: 

,,Práve preto ho posielam do školy." 

Žiaci sú prvýkrát v škole. Učiteľka im hovorí: 

- Nebojte sa deti, budeme spolu dobre 

vychádzať .Na druhý deň ide Marek do školy , 

stretne pani učiteľku a hovorí: 

- Sérus,  Maruška... 

Pán farár sa pýta žiakov: 

- Kto mi povie, akého 

hriechu sa dopustili 

Jozefovi bratia, keď ho 

predali? Napokon sa 

prihlási syn riaditeľa 

daňového úradu: 

- Podľa mňa nemali 

oprávnenie na obchodnú 

činnosť. 
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So všetkou úctou vypotené na hodinách 

náboženstva                                         

Nezvyčajné ružencové tajomstvá:  

 Ktorého si, Panna, v chráme obedovala. /obetovala/ 

 Ktorého si, Panna, v Asissi nechala. 

 Ktorého si, Panna, 24. 12. počala. 

 Ktorá svätú Alžbetu v chráme obetovala. 

 Ktorého si, Panna, v chráme stratila. 

Neexistujúce prikázania: 

 Neukradneš manželke blížneho svojho ani ničoho čo 

jeho je! 

 Chci otca svojho i matku svoju! 

 Pamätaj, že máš navštíviť svätý dom! 

 Neopustíš manželku blížneho svojho! 

 Nepožiadaš milého svojho! 

 Nezabudneš! 

 Nepokŕmiš! 

 Neprepiješ! 

 Nezaprieš svojho otca a nezabiješ! 

 Nepožiadaš manželku krivému svojmu! 

 Nepokúšaj manželku suseda svojho! 

 Nevezmeš blížneho svojho! 

 Ani nepožiadaš manželku a jej majetok! 

A odpovede zo Starého zákona za každú cenu: 

 Abrahámova manželka sa volala Sahara. /Sára/ 

 Jozef poradil faraónovi, aby postavil osýpky na obilie. 

/sýpky/ 

 Izraeliti jedli na púšti prepelice a many. /mannu/ 

 Noemi a Rút odišli z Moabska do Moskvy. /Betlehema/ 

 Prví ľudia v raji sa dopustili hriechu pažravosti. 

/neposlušnosti/ 

 Filištínka, ktorej Samson prezradil, v čom je jeho sila, 

sa volala Detva. /Dalila/ 

 Synovia Adama a Evy sa volali Ain a Kábel. /Kain a 

Ábel/ 

 

Suverénne vsunuté 

medzi 7 hlavných 

hriechov: 

 Svojstvo.  

 Prežratie. 

 Sebesť. 

 Svinstvo. 

Neznáme sviatosti: 

 Poškvrnenie 

chorých. 

 Posvietenie 

kňazstva. 

Tajomní apoštoli: 

 Jakub 

Zebedejovič. 

/Zebedej/ 

 Šimon 

Horolezec. 

/Horlivec/ 
 

Na hodinách 

náboženstva 

poctivo zozbierala, 

aby naše srdcia  

rozosmiala 

 p.uč. Anka 

Vlžáková.  

ĎAKUJEME!  D 
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Ďakujeme, milí učitelia! 

28. marec 2017 

Milí naši učitelia, 

sme veľmi radi že Vás máme 

(aj keď na to občas 
zabúdame). Bez Vás by sme 

nevedeli písať, čítať či 

počítať. Bez Vás by tento 

svet hádam ani nevedel 

existovať. Ďakujeme, že 

máte s nami takú veľkú 

trpezlivosť. Prepáčte nám, že 

Vás občas hneváme, my to 

vážne nechceme. Veľa 

problémov v škole niekedy 

nazbierame, do Vašich rúk sa 

potom v beznádeji odov-

zdáme. A tak dúfame, že nás 

budete učiť ešte veľmi dlho 

a že Vám bude zdravie priať. 

Keď vyjdeme poslednýkrát 

z dverí zo základnej školy, 

v dobrom budeme na Vás 

vždy a s láskou spomínať. 

Tento skromný program bol 
od nás pre Vás z lásky.  

o 
Agi 

Matúš  Polťák - saxofón, Andrej 
Laššák- O škole 

Kamilka Rypáková - 
husle 

Barborka Večerková, 
Adrianka Kuchťáková- spev 

Anička Durčáková, Karolínka Plas-
kúrová- klavír a spev 

Samo Chromek, Matej Kondela- 
harmonika 

Zľava: tanečná skupina, spev - Barborka Večerková, gitara - Adrián Kubacka, spev- Betka Sivčáková 
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WetljhfdscvbmWetljhfdscvbmWetweljhfdscvbm

e 

 

David Sivčák, žiak 5.C triedy sa rád túla po svojom okolí a rád pomáha svojim 

rodičom. A vyplatilo sa mu to. Pri kopaní kanalizácie v našej obci na Vyšnom 

konci našiel vo výkopoch skamenelinu AMONIT. Tento vodný živočích, 

hlavonožec, žil v období druhohôr, je ich vedúcou skamenelinou. To naznačuje, 

že na našom území bolo druhohorné more! Názov amonit, vznikol podľa 

pohanského boha slnka Amóna, keďže ich schránka pripomínala kotúč. 

 

Vzácny objav 

a 

j d 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Am%C3%B3n

