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QWETZIOwPxLKJHFDSzAYVBNMQWERTZUIOyOKJA 

DO POHODY 

Naši NAJ  5a 

Bystričanová Sofia 

Drunek Richard 

Holubčíková Laura 

Janoťáková Darina 

Urbanová Ema 

5b 

Belicajová Veronika 

6d 

Mikolajčíková Nikola 

Sivčáková Aneta 

7a 

Srogoňová Alena 

Večerková Barbora 

7b 

Huráková Terézia 

Janík Tadeáš 

Pálešová Alexandra 

7c 

Vrábľová Romana 

8a 

Boškajová Tatiana 

Čičová Sára Mária 

Sivčáková Veronika 

8c 

Sivčáková Lucia 

9.c 

Zuzana Vlčáková 

7.ročník: zľava Tadeáš, Alenka, Alexandra, 
Terezka, Barborka, Romanka 

8.ročník: zľava Tánička, Veronika,  
Sára Mária, Lucka 

6.ročník: zľava: Anetka 
a  Nikolka 

9.ročník: Zuzka 

5.ročník:zľava Riško, Darinka, Sofia, 
Laura, Ema, Veronika 

V 2.polroku si domov odnesie samé jednotky 19 

žiakov. Je výborné, že k piatakovi Riškovi pribudol 

ďalší chlapec Tadeáš. STE SUPER!  
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A našli sme aj zápis, ktorý redakčnú radu  mimoriadne potešil: 
Balún - drzo si na hodine číta školský časopis...-  

5.A- 28 zápisov/ 4 pochvaly 

5.B- 31 zápisov/ 1 pochvala 

5.C- 22 zápisov/ 2 pochvaly 

6.A- 12 zápisov/ 3pochvaly 

6.B- 2 zápisy/ 7 pochvál 

6.C- 5 zápisov/ 0 pochvál 

6.D-6 zápisov/ 9 pochvál 

7.A- 24 zápisov/5 pochvál 

7.B- 13 zápisov/ 4 pochvaly 

7.C- 6 zápisov/ 1 pochvala 

8.A- 33 zápisov/ 1 pochvala 

8.B- 60 zápisov/ 3 pochvaly 

8.C- 8 zápisov/4 pochvaly 

9.A- 9 zápisov/0 pochvál 

9.B-  22 zápisov /0 pochvál 

9.C-  25 zápisov/0 pochvál 
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Zápisy a pochvaly-2.polrok 
 

Ďalší školský rok je za nami. Sme o čosi múdrejší, 

skúsenejší. Začína sa obdobie oddychu, prázdnin, 

dovoleniek. Možno budeme dlhšie spať, možno viac 

ponocovať s vedomím, že zajtra nemusíme ísť do 

školy.  Dobehneme zameškané predsavzatia, 

uskutočníme odsúvané plány, konečne zájdeme za 

vzdialenou rodinou alebo kamarátmi. Užijeme si 

slnečné dni  - niekto pri dome v záhrade, iný na 

horách a tí šťastnejší aj v dovolenkových 

destináciách mimo Slovenska. 

Všetkým čitateľom želám pekné a príjemné 

prázdniny, kopec zážitkov a hlavne – prežite ich 

bez problémov a v zdraví. 
 

UČITEĽSKÁ ANKETA: V ktorej triede sa vám vyučovalo najlepšie? 
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FATIMA 

27.júna, 3dni pred zavŕšením  

školského roka sme si pozreli 

posledné divadelné predsta-

venie našich Prvosienok o fa-

timskej Panne Márii a jej 

posolstve. 

 

Zaujímali nás vaše prvé dojmy:  

Žiadna kniha alebo počúvanie 
by nám nepriniesli taký hlboký 
zážitok ako dramatické 
spracovanie udalostí vo Fatime. 
Je úžasné, ako sa podarilo 
dostať takým zaujímavým 
spôsobom podstatné fakty, 
ktoré sa udiali pred rokmi 
v Portugalsku. Predstavenie 
bolo bravúrne zvládnuté, 
vyvolávalo hlboké emócie. Je 
umením pripraviť divadlo, 
ktoré zaujme rovnako 
dospelých ako aj deti. 
Predstavenie je nádhernou 
bodkou tohto školského roka 
i práce divadelného súboru 
Prvosienka.  
Ďakujeme divadelníčkam, ale 
hlavne p.uč. Zuzane Demkovej, 
ktorá nám dozrieva ako vzácne 
víno .   

         (p.uč.Janka Polťáková) 
Divadlo bolo nádherné, krásne 
zachytili celý príbeh, jeho 
podstatu. Najkrajšia bola 
Panna Mária, bolo to až 
dojemné.  

(p.uč. Andrea Durčáková) 

Samo, 6.A –  
Predstavenie sa mi veľmi 
páčilo, ohúrila ma najmä 
postava Panny Márie, 
ktorej som sa spočiatku 
naľakal, lebo som si 
myslel, že je to socha 
a ona potom prehovori-
la... veľmi milé bolo aj 
stvárnenie ovečiek.  
Alenka, 6.B - Divadlo o 
Fatime sa mi veľmi 
páčilo. Divadelníčky to 
krásne precítili. Najviac 
sa mi páčilo zjavenie 
Márie, ale aj samotná 
Mária, pretože bola tak 
skutočná.  
 

Váš názor 

Alenka 
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1. Zožeň si šikovnú babičku, ktorá ti 
ukáže postup 

AKO SI NA SEBA 

UPLIESŤ BIČ KORBÁČ... 

2. Zožeň si šikovnú babičku, ktorá ho na 
tebe otestuje 

3. Zožeň si dievčatá, ktoré ti nafarbia 
vajíčka 

4. Vyber si len jedno, ktoré sa ti najviac 
páči a utekaaaj pred ostatnými! 

AKO POSTAVIŤ MÁJ 

1. Nájdi spevácky zbor, ktorý ťa s nadšením podporí 
tým správnym repertoárom pri tvojej práci 

2. Vyhľadaj aktivistov, ktorí ti máj krásne vyzdobia 

3. Vzápätí vyhľadaj driečnych,  moc-
ných a udatných junákov, ktorí  s na-
sadením vlastných životov máj zod-
vihnú do výšin  

4. Pravidelne kon-
troluj(do 31.mája), 
či máj stojí  
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Lucka a Janka 6. a 7.roč.- Bolo 
to mega zaujímavé. Dozvedeli sme 
sa nielen ako to v Peru vyzerá, ale 
aj o ich kultúre a zvykoch. 
Najlepšie bolo to, že sme dostali 
priestor na otázky. Mňa osobne 
zaujali zvláštne jedlá a to milé, 
malé autíčko :D. Veľmi zaujímavé 
boli aj ich osobné zážitky v tejto 
krajine. Dúfam, že na budúci rok 
prídu zas a povedia nám niečo 
zaujímavé o Vietname. 
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Darinka Janetová, Zuzka Vlčáková, 
Simonka Šimjaková  9.C 

Darinka Uradníková 9.A  Ivanka Sochuľáková 9.C 
Nikolka Grofčíková  9.A 

Dievčatá – skvelé stavbárky 

To, že naše baby sa nestratia ani v takom povolaní, 

ako je projektovanie rodinných domov, dokázali aj 

svojimi prácami na technickej výchove. 

 

Keď p.uč. Anna Sekerášová zadala žiakom úlohu, mys-

lela si, že osloví najmä chlapcov. Aké bolo jej prekvape-

nie, keď zistila, že najkrajšie projekty zrealizovali diev-

čatá, s ktorými sa tie chlapčenské nedali ani porovnať...  

Váš názor 

6. júna sa žiaci 5., 6. a 7. roč. vďaka dvom 

kreatívnym a zanieteným cestovateľom z Mar-

tina: Ivanovi Panákovi a Martinovi Hríbovi ocitli 

v Južnej Amerike a to v krajine Inkov - Peru.  
 

P.uč. Monika Kureková: Je to krajina nádher-
ných hôr, tajomných miest a nevysvetliteľných 
záhad. Prostredníctvom komentovaného filmu sme 
prešli krížom krážom od vyprahnutých púští 
tichomorského pobrežia až k vlhkým dažďovým 
pralesom Amazónie, od najvyššie položeného 
splavného jazera na svete až po majestátne hre-
bene Ánd. Cieľom vzdelávacieho projektu Svet 
okolo nás: Peru - štyri strany sveta  bolo prestaviť 
žiakom krajinu, ktorú oni sami precestovali trochu 
inou, zaujímavou formou. To, že sa im to naozaj 
podarilo, potvrdil potlesk žiakov a záverečná 
diskusia. A už v novembri sa na nás tešia, aby nám 
predstavili ďalšiu krajinu a to Vietnam. 
 

 

Svet okolo nás - peru 
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Bolo to veľmi dojímavé. Mali sme dobrého 
sprievodcu, ktorý nám povedal veľa 
informácií. Ľudia cestovali vo vagónoch pre 
dobytok, kde boli uzavretí. Mali zlé 
podmienky a mysleli si, že idú za lepším 
životom. Pustili na nich psov. Psy sa mali 
lepšie než ľudia. Dvom sa podarilo ujsť, ale 
nik im neveril!                                     Julka 9.C 

 
Keď sme prišli do Osvienčima, najskôr nič 
neukazovalo na to, že sa tu udiali takéto 
zverstvá. Najviac nás dostali miestnosti z 
vlasmi a inými osobnými vecami. Počet bol 
obrovský. Najviac nás dojala chodba s 
fotkami tých, ktorí tam boli. Mali by sme si 
vážiť ostatných a nevyvyšovať sa nad nimi. 
Nič nie je cennejšie než ľudský život. 
                                  Natália a Darina 9.C  
 
 Bol som zhrozený, ako sa vojaci správali k 

ľuďom. Ako je možné, že sa psy mali 
lepšie než ľudia? Nemohol som uveriť, že 
tam ľudí bili už aj za to, že nestihli 
potrebu za určitý čas. Bol som zhrozený 
z veľkej kopy vlasov.                   Števo 9.C 
 

Keď sme prekročili bránu 
koncentračného tábora, zasiahli nás silné 
emócie. Blok čo blok to bolo 
zaujímavejšie a pocit úzkosti sa 
zväčšoval. Ako mohol človek človeku 
takto ubližovať? „Najlepšia“ smrť bola 
udusiť sa v plyne, ako sa zodrieť od 
roboty do smrti. Ženy, ktoré chceli 
umrieť, si počas noci ľahli na chladnú 
zem, kde ich ožierali hlodavce a podľahli 
podchladeniu. Som rada, že som tam bola,  
no viac by som na toto miesto hrôzy 
nešla.                                             Monika 9.C 
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Mama... 

Trošku úsmevu na mamičkovskú tému  

Predstavili sa aj zvieratká a to mačky a 

myši. Prišli k nám aj Španielky so 

španielskym tancom. Pesničku Hotel 

mama zaspievala Agátka Sivčáková zo 

6.A a roztočili to baby, ktoré tancovali 

na známeho Ega. Ďalej sa predstavili 

dievčatá, ktoré zatancovali mix českých 

moderných piesní. Recitátorky 

zarecitovali nádherné básne a  program 

sa pomaly chýlil ku koncu. Nasledovala 

Balada, ktorú zatancovali Nataša 

Florková a Andrea Dibdiaková z 8.B a na 

záver zaznela francúzska pieseň 

v podaní všetkých účinkujúcich tanečníc.   

                       (Timejka Hujčáková, 6.A) 

Aj tento rok sme sa rozhodli 

poďakovať našim mamkám, mamičkám, 

mamulienkam. 

  

Pod réžiou p.uč. Zdenky Klačanskej 

pripravili pre ne deti pestrý program. Bol 

veľmi zábavný no zároveň smutný. 

Niektoré mamičky  si poplakali, pretože 

ich dojali prosté, no úprimné slová zo 

srdca, ktoré povedali deti na konci 

programu: -Mami, ďakujem, že si ma 
porodila, ďakujem ti, že sa o mňa staráš. -
Predstavilo sa nám 3-ročné dievčatko 

menom Anna Sivčáková, ktorá nám 

zaspievala. Po nej hneď na pódium 

nastúpili motýle. Niektoré dievčatá sa 

zahrali aj na mamičky. Ukázali nám ako sa 

vedia o svoje detičky postarať samy. 
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AĎKA R. 
Peniaze na svete nie sú 
všetko, k šťastiu ich 
potrebuje len niekto. 
Každá minca či bankovka 
má inú hodnotu, môžeme 
si za ne kúpiť nejakú 
dobrotu. 
Načo je človek bohatý, 
keď vôbec nie je 
usmiaty?! 
 
DARINKA K.  
Sporím si  
peniažky, príjmov mám 
dosť, nechcem byť 
chudobná sťa holá kosť. 
Sporím si do budúcna, 
nech nemám pôžičky, na 
úrokoch budú veliké 
tisícky. 
 
MAGDALÉNKA D. 
Pokladničku doma mám, 
eurá si do nej ukladám. 
Ešte síce nezarábam, no 
to čo dostanem si 
odkladám. 
Bankovky len každý rieši, 
no mňa aj minca vždy  
poteší. 
Každá svoju cenu má, na 
nákup je potrebná. 
V obchode nás všeličím 
lákajú, peniažky sa hneď 
odkotúľajú. 
Bicykel však nový chcem, 
preto zvážim, či hlúposti 
nekupujem. 
 

SOFIA K. 
Chcem si splniť veľký sen, na 
Big Ben sa pozrieť chcem. 
Chýba mi však toho dosť, 
200 eur hotovosť. 
Tohto sna sa nechcem vzdať, 
musím začať zarábať. 
Po dvore si pobehám, starý 
odpad pozbieram. 
Odnesiem ho do zberu, za 10 
ho zoberú. 
Rozmýšľam, kde zarobiť, aha 
– hríby môžu byť. 
Zájdem na ne zaránky, čo 
dostanem, šup do banky. 
O 10 eurovú sumičku 
poprosím aj babičku. 
Dosť som si už nasporila, 
teraz je tá správna chvíľa 
zabezpečiť letenku a naplniť 
peňaženku. 
Londýn, tras sa, už som tu, 
sláva môjmu výletu. 
Vyšiel mi môj prvý sen, druhý 
si už plánujem a peniaze 
šanujem. 
 

EMA U. 
V peňaženke 100 eur mám, 
kdeže ich ja len dám. 
Nakúpim len to, čo treba: 
ryžu, maslo a aj chleba. 
A to, čo nám ostane, to si 
niekde schováme. 
Keď si budem odkladať, 
veľa eur budem mať. 
našetrím na dovolenku, 
budeme mať radosť 
veľkú. 
Budú pekné prázdniny 
s členmi našej rodiny. 
    
ADAM B. 
Euríčká, eurá, centy, tie 
má veru rád každý. 
Vždy sa mi rozkotúľajú, 
pokladničku nezahrejú. 
Aj keď sporiť veľmi 
chcem, zachrániť ich 
nestihnem, 
a tak zajtra znovu asi 
začnem sporiť na zlé 
časy. 
Zoženiem si zajtra malú 
pokladničku oceľovú, 
kľúčik od nej odovzdám 
do rúk mojej mamky sám. 
Už sa teším na tie časy, 
keď zas eurá našetrím si. 
A keď bude eur veľa, 
kúpim za ne pekné teľa. 
A z teliatka bude krava, 
čo nám dobré mliečko 
dáva. 
Predám mlieko po pár eur 
a zbohatnem, namôjveru. 
 

Finančná gramotnosť je 

pojem, o ktorom si bližšie 

rozprávali piataci na 

hodine matematiky s p.uč. 

Evou Dendysovou.  

 

Téma ich natoľko zaujala, 

že na ňu napokon vymýšľali 

rôzne básničky. A tie sa im 

skutočne vydarili. Veď 

posúďte sami.  
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JASMINKA V. 
Pri prechádzke očím vpred, 
kde euríčko nájdem hneď. 
Treba mi ho ušetriť, 
zbytočnosti nekúpiť. 
Zhasnem svetlo, hneď aj 
telku, ušetrím tak sumu veľkú. 
 
DÁVID S. 
Za každú prácu dostal som 
plácu. 
Našetril som eur pár, 
v pokladničke som ich mal. 
Rodičia sa rozhodli, do banky 
ich odniesli. 
Banka to je veľký dom, veľa 
eur býva v ňom. 
Sporí si tam skoro každý, 
peniažky tam nie sú navždy. 
Veľa som si našetril, rozpočet 
si urobil. 
Kúpil som si bicykel, taký aký 
som vždy chcel. 
Sporiť sa mi oplatilo, aj keď 
účet prázdny je,  
keď sa pozriem na bicykel, pri 
srdci ma zahreje. 
 
ERIKA K. 
Sporenie je pekný zvyk, nemal 
by na to zabudnúť nik. 
Ušetriť sa dá vždy, bude sa 
nám dobre žiť. 
 

JULKA  
Sporenie je dobrá vec,  
mincí bude za hrniec. 
Šetríme na nový dom,  
vedľa neho bude 
strom. 
Každé euro odložíme, 
aj na bazén našetríme. 
Hrdí sme my na náš 
dom, 
dobre sa nám býva 
v ňom. 
A tu zrazu veľká beda 
- zobudiť sa nám už 
treba! 
Krásny dom je zrazu 
preč,  
tak to je nemilá vec. 
Do banky choď 
rýchlym krokom 
po pôžičku aj 
s úrokom. 
 
MAJKA P. 
Šetrím si ja korunky, 
neminiem ich na 
sponky. 
Nechám si ich do 
zásoby, pre nemilé 
náhody. 
Šetriť to je veda 
veľká, vraví pani 
učiteľka. 
Rozumne si premysli 
a nekupuj nezmysly. 
 

 

 

VERONIKA B. 
Náš sused má ženu 
Hanku, pre ňu chcel 
vykradnúť banku. 
Na splátky si stavia dom, 
len či bude bývať v ňom. 
Na dome je veľký komín, 
či ho splatí, už sa bojím. 
Na výdavky chudák nemá, 
nestačí mu naša mena. 
Sporenie to sranda nie je, 
exekútor sa mu smeje. 
 

MARIKA J. 
Prosila som o pôžičku, 
chcem si kúpiť 
jašteričku, 
peniaze mi požičali, 
jašteričku mi zohnali. 
jašteričku rada mám, 
banky – za to ďakujem 
vám. 
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Dňa 28.5 sa v našej škole uskutočnil 

anglický večer.  

 

Všetko začalo  tradičným sladkým 

Apple Crumble. Tímy označené prísluš-

nou farbou tričiek si ho podľa anglic-

kého receptu pripravili a piekli sami. 

Naši žiaci doslova hviezdili v pekárskom 

umení a s pridanou zmrzlinou, šľahač-

kou a pravým anglickým čajom – chutil 

výborne. Pohostili sme aj našich cte-

ných hostí. Chorvátka z Bosny a Herce-

goviny, ktorá študuje cudzie jazyky, 

nás napriek únave po dlhej ceste na-

učila tradičný chorvátsky tanec Linču. 

Potom sme si vychutnali video o misiách 

a prišli sme na to, aký je cudzí jazyk 

dôležitý. Večer bol spestrený hrami, 

anglickými hádankami, pexesom, dopl-

ňovačkami, kvízmi a rôznymi súťažami, 

ktoré boli napokon aj vyhodnotené. 

Zabavili sme sa aj na vlastnej dis-

kotéke. O polnoci sme sa všetci stíšili 

pri modlitbe ruženca, ako inak s desiat-

kom po anglicky, slovensky ale aj chor-

vátsky. Niektorým potom došla energia 

a s radosťou zaspali. My ostatní sme si 

spestrili noc anglickým filmom Miracles 

from heaven a spoločenskými hrami. V 

ranných hodinách si naše žiačky na 

tvárach sedmispáčov vyskúšali 

vizážistické schopnosti. Preukázali sa 

ako skutočné umelkyne. Po prebdenej 

noci všetkých ráno čakalo upratovanie 

a návrat domov. Veríme, že takýchto 

skvelých tímov a akcií bude 

v budúcnosti oveľa viac.   

 

Ďakujeme za organizáciu p.uč. Belicajovej, 

a za pomoc a spoluprácu pani učiteľkám: 

Chmeľovej, Durčákovej, Smarkoňovej ale 

aj všetkým, ktorí sa s radosťou, chuťou 

a úsmevom zapojili.                             Agi 
     

Anglická noc 
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Víťazné práce  

z celoslovenskej súťaže  

 PREČO MÁM RÁD 

SLOVENČINU, PREČO 

MÁM RÁD SLOVENSKO 

na tému                

ANTON BERNOLÁK 

A.B. 

Voda obmýva brehy, 

spomíname... 

Cez bubnovanie vĺn 

počuť hlas minulosti, 

,,vždy tak ako počul písal 

som“ 

zabúdame..... 

V povetrí počuť smiech 

siedmich detí. 

Hádajú sa... 

hľadajú sa... 

Zrnko po zrnku 

sype matka 

slovenské slovo do  sŕdc 

svojich detí. 

Čas letí... 

Zvoní školský zvonec- 

Ružomberok, Trnava, 

Viedeň... 

koniec. 

A  litery z  učených úst 

leteli- 

ďe, ťe, ňe, ľe.ďi, ťi, ňi, ľi.. 

Rytieri pod Sitnom spozorneli 

Slovák o slovo spoločné sa 

delí 

so Slovákom 

a píše po slovensky... 

 
 

No život končí sa 

rýchlejšie 

a nie vždy sme v cieli. 

Slanica nedýcha, 

kytica zvädla.... 

Mŕtve telo zamknuté 

na tisíc osemsto trinásť 

 nových zámkov. 

Pamätník vytesať mu 

domov príde 

kŕdeľ bronzových 

vtákov. 

Socha už stojí. 

Ľud sa ňou pýši. 

Bernolák Anton. 

Stroskotanec? 

Nie. 

Víťaz v sladkozvučnej 

ríši 

SLOVENČINY. 

(Nikolka Sochuliaková, 
9.B) 
 

Sú hviezdy 
Sú hviezdy, ktoré nikdy 

nezhasnú 

a neskončia svoju púť 

dočasnú 

na tejto  

Zemi. 

Orava. 

Síce na pohľad malá, 

no  Slovensku svojmu  

velikánov dala: 

Hattala, Hviezdoslav, 

Figuli, Kukučín, 

Matúškove verše každý 

sa naučil. 
 

Tieto riadky nemohla by som 

písať však, 

keby na svet nebol prišiel  

Anton Bernolák. 

 

On prvý zhmotnil svoju túžbu, 

čím urobil  Slovákom veľkú 

službu. 

Daroval im najvzácnejší dar -  

spisovnú slovenčinu 

kodifikoval. 

 

Život svoj zasvätil jedinému 

cieľu, 

aby mohol otec osloviť 

v rodnej reči dcéru, 

aby sme mohli písať i 

rozprávať 

a ďalej sa všetci vzdelávať. 

Ani pánom Bajzom nedal sa 

odradiť, 

dobrými priateľmi nechal sa 

obklopiť. 

Fándly aj Ján Hollý verne pri 

ňom stáli 

a svoje diela v jeho jazyku 

písali. 

Písmenká do slov, 

v slovách písmenká, 

písali, ako počuli 

tie  milé znamienka... 

Sú hviezdy, ktoré nikdy 

nezhasnú 

a neskončia svoju púť 

dočasnú 

na tejto  

Zemi. 

(Anetka Sivčáková, 6.D) 
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JANUÁR 

ŠALIANSKY MAŤKO- OK 

2.m, 2.kat. - Veronika Belicajová 5.B 

1.m, 3.kat.-  Terezka Dibdiaková 6.B 

Cena poroty– Alenka Vlčáková 6.B 

(pripr. p. uč. Demková,  
Vojtaššáková) 
 
OLYMPIÁDA ANGLICKÝ JAZYK- OK 

3.m – Daniel Majchrák 7.B  

(pripr. p. uč. Murínová) 
 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA- OK 

1.m – Laura Holubčíková 5.A 

(pripr. p. uč. Dendysová) 
 
FEBRUÁR 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA- OK 

1.m kat. C9 – Anton Durčák 9.C 

2.m kat. D8 – Veronika Sivčáková 8.A 

(pripr. p uč. Durčáková,Vojtaššáková) 
 
BIO OLYMPIÁDA – OK 

2.m – Nikola Sochuliakova 9.B 

3.m – Veronika Sivčáková 8.A 

(pripr. p. uč. T. Mrekajová) 
 
ŠALIANSKY MAŤKO- KK 

1.m – Terezka Dibdiakova 6.B 

(pripr. p. uč. Demková) 
 
MAREC 

FLORBAL MLADŠÍ  ŽIACI  - OK 

2.m – (pripr. p. uč. Klimčík) 
 
KUBÍNSKE DIVADELNÉ DNI- OK 

1.m – Prvosienky  

(pripr. p. uč. Demková, V. Florková) 

 

FLORBAL STARŠIE ŽIAČKY- 

OK 

1.m – (pripr. p. uč. Klimčík) 
 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA- OK 

2.m – Andrea Holubčíková 9.C 

2.m – Martin Oleš 9.B 

(pripr. p. uč. Klimčík) 
 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN- OK 

1.m – Alžbeta Iglárová 9.B 

1.m – Veronika Belicajová 5.B 

1.m – Terezka Dibdiaková 6.B 

1.m – Natália Laššáková 9.C 

Cena poroty – Anna Durčáková 

7.C 

(pripr. p. uč. Demková) 

APRÍL 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA- 

OK 

1.m- Michal Sivčák 6.D 

(pripr. p. uč. Dendysová) 
 
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ-KK 

2.m – Valéria Kľusková 6.A 

3.m – Sofia Kormańáková 5.A         

(pripr. p. Monika Belicajová) 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN- KK 

1.m – Terezka Dibdiaková 6.B 

3.m – Veronika Belicajová 5.B 

3.m – Natália Laššáková 9.C 

2.m – Alžbeta Iglárová 9.B            

(pripr. p. uč.Demková) 
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MÁJ 

DÚHA-CELOSL.K 

2.m-Dávid Kžendzuľák 5.B 

3.m-Rasťo Gruchala 6.D 

(pripr. p. uč. Demková, Vojtaššáková) 
 

ŠACH-GPX 

1.m- U13-Radovan Priechodský 6.B 

1.m-D13-Nikola Kurňavková 6.C 

1.m-D14-Jana Iglárová 7.C 

2.m-D11-Marianna Vrábľová 5.B 

2.m-D12-Rebeka Janetová 6.A 

2.m-D14-Huráková Terézia 7.B 

3.m-D12-Laura Straková 6.C 

3.m-D13-Barbora Večerková 7.A 

3.m-D14-Ľubomír Dibdiak 7.C 

3.m-D14-Alexandra Pálešová  7.B 

(pripr.p.uč.Kocúr) 
 
ARCHIMEDIÁDA-OK 

3.m-Barbora Večerková, 7.A 

Terézia Huráková, 7.B 

Romana Vrábľová, 7.C 

(pripr.p.uč.Mrekajová J.) 
 

KLASIFIKÁCIA DO KK-FUTBAL 

2.m-staršie žiačky 

(pripr.p.uč.Kovaľová) 
 

ATLETIKA-OK-ST. ŽIACI 

1.m-družstvo štafeta 

1.m- Simona Kovalíková-beh 

2.m-Ivana Vojtaššáková, Samuel Vavriňák-guľa 

3.m-Anežka Vojtasová-beh, Marek Florek-

kriket, Patrik Rončák-skok 

(pripr.p.uč.Kovaľová, Madleňák) 
 
JÚN 

 

 

DILONGOVA TRSTENÁ-CELOSL.K 

2.m-Alžbeta Iglárová 9.B 

(pripr. p. uč. Demková) 
 

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU...-

CELOSL.K 

Osobitná cena poroty- 

Aneta Sivčáková 6.D 

Nikola Sochuliaková 9.B 

(pripr. p. uč. Demková, Vojtaššáková) 
 

SLOVENSKÝ POHÁR-FLORBAL 

2.m-starší žiaci 

(pripr. p. uč. Klimčík) 
 

ATLETIKA-KK-STARŠIE ŽIAČKY 

2. m-Simona Kovalíková-beh 

(pripr.p.uč.Kovaľová) 
 

ATLETIKA-OK-ML.ŽIACI 

1.m-Adriána Kuchťáková, Ján       

                                Sochuľák-kriket 

2.m-Július Skokan-guľa, Benjamín  

                                      Belicaj-beh 

2.m-družstvo chlapcov 

3.m-Samuel Sochuliak-kriket,   

        Terézia Huráková-guľa  

 (pripr.p.uč.Kovaľová, Madleňák) 
 

DETSKÝ LIT. MAJÁČIK-REG. 

3.m.- Adam Večerek 6.B 

(pripr. p.uč. Vojtaššáková) 
 
 

Agi 



Zábava                                                 Do pohody č.4, šk. r. 2016/2017   14 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -Mirko, čo povedal ocko na 

tvoje vysvedčenie?  

- Nič, len krútil hlavou.  

- Takže to nebolo tak strašné, 

nie?  

- No, on krútil mojou hlavou... 

 

Na Sicílii sa koná zraz 

mafiánov. Taliani 

zisťujú, či sú Rusi 

poriadni mafiáni:  

Taliani: - Zlaté retiazky 

máte?  

Rusi: - Nemáme.  

Taliani: - A 

dvojposchodové vily 

máte?  

Rusi: -Nemáme.  

Taliani: - A mercedesy 

máte?  

Rusi: -Nemáme.  

Taliani ich strašne 

vysmejú. Príde ruský 

bos rozúzrený domov, 

zvolá všetkých a začne 

rozdávať rozkazy: - 

Všetky tretie a štvrté 

poschodia z víl zbúrať, 

helikoptéry popredať, 

mercedesy nakúpiť a 

zlaté retiazky dať psom 

z hláv dole, budeme ich 

nosiť my!!!  
 

Keby východniarski škôlkari  

dávali statusy na facebooku:  

 

1) nechce še mi do školki, zas 

budze tekvicovi privarek na 

obed. 

2) za 20 lajkov zjem gumu zo 

svojej ceruzki  

3) Jožko sebe posral aj  dneška, 

lol  

4) daj koment kejdz sebe so 

mnou chceš stavac lego  

5) Betka mi dala pusu. Fuuuuuj!  

6) dakto poobede na schovku? 

7) figurina Skajwolker na 

predaj. Ma kuštičko pokusanu 

hlavu.  

8) večer 18:40 rozpravka, jes!  

9) Mikulaš neni, zas to bul 

prezlečeni školnik. 

10) dakto na pokec? zas mušim 

stac sam v kute  

12) Idzem domu, došol šofer! 
 

- Oci, čo je to bizón? 

- To je taká blbá ryba. 

- Ale mne mamina 

hovorila, že behá po 

lese. 

- Veď hovorím, že je 

blbá! 

Čo majú spoločné Facebook a 

chladnička? 

Chodíš tam každých 10 minút, aj 

keď vieš, že tam nič nie je... 

 
 

Lucka 
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EXKURZIE, VÝLETY... 

V TELKE V OPERE 

S POSLANCAMI 

V DÓME SV.ALŽBETY 
PRI KELTOCH 
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NAJLEPŠÍ PROSPECH – ZUZANA VLČÁKOVÁ  9.C, priemer za celých 9 rokov: 1,05 

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC  - LUKÁŠ KOVAĽ  9. B                      

NAJ V PRÍRODOVEDNEJ OBLASTI – ANDREA HOLUBČIKOVÁ 9.C   

NAJ V HUMANITNEJ OBLASTI  - patria tu naše divadelníčky:  ALŽBETA 

IGLÁROVÁ 9.B, SÁRA SIVČÁKOVÁ 9.B, TERÉZIA SIVČÁKOVÁ 9.B, DARINA 

JANETOVÁ 9.C, JÚLIA POLŤÁKOVÁ 9.C, NATÁLIA POLŤÁKOVÁ 9.C,NIKOLA 

SOCHULIAKOVÁ 9.B,SIMONA ŠIMJAKOVÁ 9.C, PATRÍCIA BOŠKAJOVÁ 9.B 

LAURA MURÍNOVÁ 9.B, ZUZANA VLČÁKOVÁ 9.C         

NAJLEPŠIA DOCHÁDZKA (od 1.-9.roč.) – náš fenomén JAKUB ČIČ z  9.A, ktorý 

nevymeškal ani jednu jedinú hodinu počas celých dlhých 9 rokov!!!  Pán riaditeľ ho za 

to zaslúžene odmenil krásnym novučičkým horským bicyklom. Veľa šťastných kilometrov! 
 

Takto sme prosili...                  Takto sme písali...                         A takto sme dopadli... 

M O N I T O R MATEMATIKA  

Celosl. priemer- 56,4%     

naši  – 64% 

SLOVENSKÝ JAZYK  

Celosl. priemer – 61,2%     

naši - 68%  

Pripravovali p.uč. 

Demková, Mrocková 
 

Náš unikát  JAKUB ČIČ 
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Chceli by sme sa touto cestou 
poďakovať našej triednej Tá-
ničke Mrekajovej za krásnych  
spoločných 5 rokov. Za všetky 
super hodiny, nádherné výlety, 
za každé povzbudivé slová, 
odpustenie zápisov... pri tvorbe 
násteniek sme boli vždy veľmi 
„tvoriví“ a plní nápadov...  

Ďakujeme, že ste to s nami 
vydržali.  

9.a 

9.b 

Ďakujeme pani uč. Zuzanke 
Demkovej, našej triednej  za 
všetky tie hodiny strávené vy-
svetľovaním učiva, ktoré sme 
akosi nevedeli nikdy pochopiť . 
Naše muky pred hodinami, stre-
sovačky pred písomkami, ktoré 
nikdy nepatrili k najjednoduch-
ším...a to takmer každý deň . 

Už v sedmičke ste to chceli 
s nami vzdať, ale mali ste s nami 
veľkú trpezlivosť a napokon ste 
vydržali až do konca . Len s vami 
sme najlepšie napísali monitor. 
Ďakujem Vám za všetko a veľmi 
si to vážime. 9.c 

Chceli by sme sa poďakovať 
našej triednej učiteľke Janke 
Mrockovej za to, že to s nami 
dotiahla do konca. 
Aj keď boli chvíle, keď to s 
nami nebolo vždy ľahké. Teda 
skôr to bolo dennodenne...  
Ale aj tak sme to dali :)  
Budete nám chýbať.  Vaša 9.C   
 

P.uč. Tatiana Mrekajová pre 9.A: Píše sa september 

2012 a je nástup na nový školský rok, a ja počujem: „To 
je ona ?!“ Áno, a bola som vašou triednou krásnych 5 
rokov. Videla som vás rásť a meniť sa z drobcov na 
„dospelákov“. Spolu sme bojovali v dobrom aj zlom 
(nástenky, poriadok v triede, banánová šupka na 
vymaľovanej stene :)....) Boli ste kolektív jedinečných 
osôb, a práve vychádzate na svoju životnú cestu, ktorú 
ste si vybrali. Tak na tej ceste životom majte úspech a 
šťastie. Nech sú z vás úžasní mladí ľudia, na ktorých 
budem hrdá. A nezabudnite, na ZŠ bolo najlepšie. 
 

P.uč. Janka Mrocková pre 9.C- Akosi sme všetci 

rovnako vnímali, že tento školský rok preletel oveľa 
rýchlejšie než tie predošlé... Každou uplynutou minútou si 
viac a viac uvedomujete relatívnosť času a vzácnosť 
okamihu. Deväť rokov je v živote človeka pomerne krátky 
úsek, ale napriek tomu veľmi významný. Vo vašom živote 
sa zavŕšila jedna významná etapa. Stali sa z vás mladí 
ľudia plní snov, ideálov a chuti do života a každý sa 
rozbehne hľadať tú svoju správnu cestu, no každý z vás 
tu zanechá svoju stopu. Zanecháte tu oveľa viac ako pár 
fotografií- zostanete v mojom srdci. V mojich očiach 
budete navždy nezabudnuteľnými a tak trochu (dosť) aj 
nezbednými žiakmi, ktorých si vždy rada objímem (už 
teraz mi chýbate). Život vás zaveje do rôznych kútov 
sveta a ja vám prajem, aby chvíle prežité na tejto škole 
boli pre vás jednou veľkou, krásnou a šťastnou 
spomienkou, aby ste sa vždy radi vracali domov, vážili si 
priateľstvo, lásku a porozumenie. A predovšetkým 
nezabudnite byť dobrým človekom. Tak teda leťte aj cez 
hmly do nádherného sveta a poriadne napnite krídla... 
 

p.uč. Zuzana Demková pre 9.B- V poslednom čase 

sa toho toľko udialo, že sa mi ťažko hľadajú slová, 
ktorými by som vyjadrila, čo teraz cítim. Je toho 
naozaj veľa: moje Prvosienky, moja béčka, nová 
práca., nové výzvy... emóciami by som naplnila celý 
dom . Tak snáď len poprajme si navzájom veľa 
šťastia a úspechov v tých našich spoločných nových 
začiatkoch, nezabudnime na to pekné a zahoďme za 
hlavu všetko ostatné . 
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                        Tento školský rok 

odchádza po 9. rokoch školskej 

dochádzky žiačka zmiešanej triedy 

Alžbetka Sivčáková. 

Pre každého z nás, ktorí ju poznali a 

mali s ňou možnosť rozprávať,  

pracovať, bola obohatením. Bola pre 

nás darom a aj školou života, kde 

učitelia aj žiaci sa mohli stretnúť so 

žiačkou, ktorá je trocha „ iná „. 

V každej triede, kde chodila, sa našli 

žiaci, ktorí jej pomohli, usmernili ju, 

ale aj našli, keď sa „stratila“ v 

priestoroch školy. 

Prekvapovala každý školský rok. Už 

svojou chôdzou, držaním tela nám 

ukazovala, aký má deň , a ako sa 

cíti...  Postupne, zo slov: nechcem, 
prečo, nejdem, trápne.... sa stávala   

usmiata, rozumnejšia, kamarát-

ska, so svojimi názormi a cieľmi 

v živote. Vie krásne čítať. 

Mohla by súťažiť aj s bežným 

deviatakom a to aj v pravopise.  

Najviac upútala našu pozornosť 

krásnym hlasom. Každoročne, v 

školských súťažiach, získala 

cenu poroty. V 9. ročníku 

začala spievať na detských 

omšiach v kostole. 

Alžbetka odchádza na odborné 

učilište do Námestova. Prajeme 

jej dobrých spolužiakov, dobré 

učiteľky, nové zručnosti, milé 

zážitky.  

     (P.uč. Subjaková Helena) 
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Ď A K U J E M E, 

že ste nás čítali,  

čítate a budete 

čítať  

 

Krásne a slnečné prázdniny vám 

praje redakčná rada  

a nech vám výlety nikdy nedopadnú 

takto : 


