
Do pohody 
 

Začiatok školského roka sme si spestrili  

prvými výstavkami.  Aby sme do školy 

chodili „s chuťou“, privítali nás jesenné 

plody v kombinácii s jesennými listami, 

kríkmi, šiškami a kvetmi, naaranžované do 

nádherných dekorácií. Naši deviataci teda 

už na prvých hodinách sveta práce dokázali 

p.uč. Chmeľovej, Florekovej a Vlžákovej,  

že hlavnú náplň tohto predmetu, ktorou je 

PRÁCA, zvládli kreatívne a s fantáziou. 
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Časopis žiakov 2.stupňa ZŠ s MŠ  J. Vojtaššáka 
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Ahojte, Pohoďáci! Ako je možné, že včera nám 
začali prázdniny a dnes je už november???  
Musím sa poinformovať na fyzike, pretože to 
nebude s kostolným poriadkom... Zase krutá 
realita. Alebo, žeby sa niekto do školy tešil?  
Spýtali sme sa na to našich najmladších 
čitateľov -  piatačikov. Máme za sebou už prvé 
výstavky, návštevu Tutanchamona,  súťaže, 
a mnoho iných zaujímavostí. Novinkou, okrem 
mojej maličkosti v úlohe šéfredaktora, je nová 
rubrika Okom riaditeľa a v učiteľských radoch 
pribudli tiež nové tváre. Pustite sa teda 
s chuťou do čítania a ak máte  nejaké nápady, 
s ktorými by ste sa chceli podeliť, napíšte na 
do_pohody@centrum.sk.                         

 matúš 

                                         

 Aranžérsky –              p.uč.  Andrea Horanová   

Basketbal/Šach –          p.uč. Jana Mrekajová 

Bedminton –           p.uč. Blažena Madleňáková  

Bedminton BK Levy-                     p. Hrčkuľák 

Cykloturistický –              p.uč. Eva Smolárová  

Divadlo –                       p.uč. Zuzana Demková  

Fitness –               p.uč.  Blažena Madleňáková 

Florbal- dievčatá–             p.uč. Peter Klimčík  

Florbal- st. žiaci –            p.uč.  Peter Klimčík  

Florbal ml. žiaci –               p.uč.Peter Klimčík  

Florbal TJ Tatran –              p. Šimjak Tomáš 

Futbal –                        p.uč. Marek Madleňák  

Futbal st. žiaci a dorast –                  p. Beňuš  

Hráme sa s fyzikou –    p.uč.  Jana Mrekajová  

Kulturistika a Fitness – p.uč. Marek Madleňák  

Sladké pečenie –          p.uč. Eva Bystričanová 

Svet okolo nás –        p.uč.  Veronika Murínová  

Športová gymnastika –                p. Belicajová  

Volejbal –                     p.uč. Marek Madleňák 

Vybíjaná –                    p.uč. Anna Sekerášová  

 

 

HORA KRÍŽOV, o ktorej sa 

dočítate na  ďalšej strane 

mailto:do_pohody@centrum.sk


V prvom čísle sme formou ankety 
oslovili našich piatakov, keďže sa už 
nachádzajú na 2.stupni a čakali ich 

určité zmeny. 
 

Čo sa vám najviac páči v novej 
šk.budove? 
Odpovede žiakov 5.B a 5.C : 

 väčšina sa teší zo skriniek. 

Niektorým žiakom sa páči : 

  socha biskupa Jána Vojtaššáka; 

 veľmi dobré učiteľky (o čom 

nepochybujeme); 

 výstavky z fyziky a chémie; 

 to, že je na chodbe tabuľka 

s menami tých, ktorí majú sviatok 

(ďakujeme p.uč. Madleňákovej ). 

Žiakom sa ešte páčia ich triedy, 

farba budovy, zbierka trofejí 

a diplomov a búdky s knižkami. 

Chlapci dokonca napísali, že sa im 

najviac páčia dievčatá v novej 

budove a napokon to, že sa môžu 

v škole stretnúť aj s bratom, 

sestrou či bratrancom. 

Musíte sa učiť viac ako na 1.stupni? 
67 žiakov nám odpovedalo takto: 

ÁNO, MUSÍM – 62žiakov 

NIE , NEMUSÍM– 5žiakov 

Váš najobľúbenejší predmet ? 
informatika -17 žiakov 

telesná výchova – 14 žiakov 

výtvarná výchova –7 žiakov 

dejepis – 7 žiakov  

Ostatné predmety- 4-5 žiaci.          

Len jeden žiak má rád angličtinu.  

 (mária) 
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Nedávno  sme sa vrátili s dievčatami 
z Prvosienok z festivalu v Litve.  
Zažili sme tam veľa zaujímavých príhod, 
stretli starých kamarátov, našli nových 
priateľov, ale najväčším zážitkom pre mňa 
bola návšteva Hory krížov – pamätného 
miesta litovského kresťanstva od polovice 
19. storočia. Vtedy sa tam konala bitka 
a na pamiatku padlých vojakov tam 
obyčajní ľudia postavili niekoľko krížov. 
Ako išiel čas, krížov pribúdalo, až zaplnili 
celý kopček a dnes aj okolie. Nezničil ich 
dážď, vietor, ani komunistická moc v 20. 
storočí. Stoja tam dodnes – staré vedno 
s novými, malé s veľkými, vráskavé 
s hladkými, kríže s Anglicka, Poľska, 
Ruska, Balkánu...  
Spoločne v tom tichu - ako sme chodili 
pomedzi nich - na nás prevrávali vďaka 
vetru, ktorý rozhýbal ružence a malé 
krížiky zavesené na tých väčších... 
Magičnosť miesta doplnil pohľad 
z modlitebne, kde namiesto oltáru bola 
sklená stena s výhľadom na Horu.     
                                                    
V to ráno sa nám narodila vnučka Lucka.  
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Keď sa povie búdka, predstavíme si zimu 
a vtáčiky, ktoré si pochutnávajú na 
maškrtách, ktoré sme im tam pripravili. 
Aj v našej škole pribudli hneď dve búdky, 
ktoré nás nasýtia knižnými „maškrtami“. 
Každý si môže knihy požičať, prečítať 
a potom vrátiť, aby si na nich  „zgustol“ 
zas niekto iný.  
Búdky žiakom slávnostne odovzdal 
p.riaditeľ prestrihnutím stuhy a poprial 
im veľa čitateľských zážitkov.  
Naši redaktori položili prvým čitateľom 
nasledujúce otázky:  
 
Čítate radi knihy? 
Aký druh kníh čítate? 
Aká je vaša obľúbená kniha? 
 

Aďa - Áno čítam ich rada. Nemám 
určený druh, čítam všetko. Moja 
obľúbená kniha je „Rozhodnutie." 

Simona - Rada čítam knihy. Najradšej 
mám detektívky a moja najobľúbenejšia 
kniha je „Moja sestra Jodie." 

Vladimíra - Mám rada knihy a najradšej 
romány. Najradšej čítam knihy „Na vine 

sú hviezdy a Kam zmizla Aljaška?" 

Monika - Áno mám a hlavne romány. 
Obľúbená kniha je „Tajný život včiel" 

Eva - Áno a to najradšej romány. 
Najradšej mám „Súmrak" 

Natália - Rada si prečítam knihu a 
najradšej romány a moja obľúbená kniha 
je  „Padlí  anjeli."  

                                                                       

 

 

P. uč. Demková-   Dnešné deti 
nečítajú, nebaví ich to, a nechcú 
čítať.Knihy nám dávajú krídla, a 
preto deti v našej škole nevedia 
lietať. Vážim si všetky deti, 
ktorých sa tieto slová netýkajú. 
Najradšej čítam poéziu a moja 
obľúbená kniha je „Medzi 
lamentom a allegrom" od 
švédskeho spisovateľa a nositeľa 
Nobelovej ceny Tomasa  
Tranströmera. 
                                                    (andrea) 
 

P.riaditeľ slávnostne prestrihuje stužku 

Čitateľská búdka  
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8. ročník najväčšieho festivalu vedy na 

Slovensku sa konal aj tento rok už 

tradične posledný septembrový piatok- 

26.9.2014 v Bratislave , Banskej 

Bystrici, Žiline, Košiciach a v 

Tatranskej Lomnici. 

Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo 

viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, 

vyše 22 000 žiakov a študentov a 

všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna      

177 000 návštevníkov.  

Špeciálnou cieľovou skupinou projektu boli 

deti v školskom veku, pričom dôraz je 

kladený predovšetkým na zvýšenie ich 

záujmu o štúdium prírodných vied a 

technických smerov na vysokých školách. 

Naša škola bola tiež prítomná- hlavne žiaci 

8. ročníka s p. učiteľkami: Murínovou 

Veronikou a Mrekajovou Janou v Banskej 

Bystrici. Žiaci sa zapájali do spoločných 

súťaží, na rôznych stanovištiach mali príležitosť vidieť vidieť pokusy z oblasti- 

rôznych energii, optiky- kde si mohli zostrojiť 

kaleidoskop, mechaniky v bežnom živote a športe, 

mineralógie- kde si mohli vyskúšať aj ryžovanie 

zlata, psychológie- tu si mohli zistiť svoje IQ... 

Taktiež videli on-line prenosy z 

Noci výskumníkov - Stará 

Tržnica Bratislava, napr. 

lietajúcu medúzu...  

Pre mnohých to bol silný 

zážitok, o ktorý sa delili so svojimi spolužiakmi aj počas 

vyučovania na hodinách fyziky. 

(uč. Mrekajová Jana) 
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MAGNETICKÁ HRAČKA  

„Na budúcu hodinu si prineste 
magnetickú hračku.“ Tak nejako 
znela domáca úloha, ktorú zadala 
p.uč. Mrekajová Jana deviatakom 
na hodine techniky. Mala to byť 
hračka, ktorá využíva magnetickú 
silu. Žiaci sa do tejto úlohy hneď 
„vrhli“ a vymýšľali, vymýšľali, 
vymýšľali, až vymysleli. Niektorí 
zostojili  autíčkovú dráhu, ďalší 
rybičky vo viacerých verziách, iní 
dokonca vymysleli novú hru. Jedna 
z najobľúbenejších spočívala v 
tom, aby pomocou dlhých paličiek 
dopravil tím hráčov  magnetickú 
loptu do bránky protihráča. Ich 
diela p.uč. ocenila a aj vystavila. A 
tak sa mohli žiaci na strednej 
chodbe zahrať na šoférov  či 
rybárov a vyskúšať si nielen svoju 
šikovnosť, ale aj trpezlivosť.  

(matúš) 
 

Magnetické rybičky vo väčšej verzii 

Futbal trochu inak 

Obľúbené preteky FORMULA 1 

Nová hra, ktorá tiež veľmi zaujala 
Magnetické rybičky 
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Ani siedmaci sa nechceli dať zahanbiť a to, že 

sú kreatívni aj oni, dokázali svojím prvým 

projektom. P.uč. Kocúr im dal na hodine fyziky 

za úlohu vyrobiť svoj vlastný  BAROMETER  

a VLHKOMETER. Na barometer mali použiť 

plastovú fľašu, prevŕtanú zátku, hadičku, tvrdý 

papier a drevenú podložku a na vlhkomer 3 

ľudské (konské) vlasy, drevený stojan, tenký 

drôt, tvrdý papier a závažie. Nech sa páči... 

ŠKOLSKÝ PARLAMENT 

Školský parlament bude v šk.roku 2014/2015 

fungovať v tomto zložení:  

Predseda: Magdaléna Dibdiaková 

Podpredseda: Lenka Terézia Čičová 

 

Alena Srogoňová 

Michaela Verníčková 

Sarah Kurňavková 

Sára Mária Čičová 

Veronika Michlíková 

Tamara Brišová 

Samuel Chromek 

Nikola Sochuliaková 

Patrik Rončák 

Jakub Chudiak 

Anna Vrábľová 

Eva Jendrašíková 

Simona Kovaľová 

Annamária Kyrczová 

Soňa Čičová 



Šk. rok 2014/2015,č.1                Do pohody-Výstavky                                           strana 8 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Príroda nás obdarúva neskutočným 

bohatstvom. Najviac sa o tom 

presvedčujeme na jeseň, keď zbierame 

z polí a záhrad úrodu a rekapitulujeme, 

hodnotíme či bol rok úspešný alebo nie.  Aj 

tento rok naši šikovní žiaci na výchove 

umením opäť dokázali svoju tvorivosť. 

Svojimi umeleckými dielami, ktoré vytvorili 

z plodov zeme,  potešili nielen p.uč. 

Laštíkovú a Jurigovú, ale aj ostatných 

žiakov  či učiteľov, keď si ich výstavku 

prezreli na spodnej chodbe novej školskej 

budovy.  

                                             (erika & lucia) 
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Hádam žiaden egyptský faraón 

nespôsobil taký rozruch ako práve 

Tutanchamon. Objavenie jeho hrobky, jedinej, 

ktorú zlodeji nevykradli, sa stalo 

archeologickou senzáciou 20. storočia. 

Prinieslo nielen bohatstvo, ale i slávnu „kliatbu 

faraónov". Historikov však zaujalo najmä to, 

prečo 18-ročný faraón zomrel. Naozaj ho 

zavraždili? Hypotéz je mnoho, posledná 

dokonca tvrdí, že bol ženou...                                                 

V piatok 3. októbra 

2014 sa naši šiestaci a 

siedmaci ocitli v roku 1922 a zažili prostredníctvom 

výstavy pocit, aký prežil H. Carter, keď po nekonečnom 

hľadaní a po mnohých rokoch konečne objavil hrobku 

faraóna Tutanchamona. Žiakov zaujal okrem pokladov aj 

spôsob výkladu. Všetci návštevníci obdržali slúchadlá, kde 

počuli detailný výklad o jednotlivých exponátoch v 

slovenskom jazyku (tech-

tzv. audioguide). Celý 

audioguide bol nahovorený 

formou pútavého objaviteľského príbehu, čím 

bol jeho obsah nielen poučný, ale aj zábavný.                                                  

(simona)           

 

 

 

 

 

 

Tutanchamon bol faraón v starovekom 

Egypte. Patrí do 18. dynastie a bol v 

poradí dvanástym faraónom tejto 

dynastie. Vládol v rozmedzí 

približne 1333 pred Kr. - 1323 pred Kr. 

Prvý a najstarší egyptský panovník, 

ktorého nevylúpenú hrobku objavili 

archeológovia.  

„Jedinou pozoruhodnosťou v jeho 

živote bolo, že zomrel a bol pochovaný“  

povedal Howard Carter. Vďaka nemu 

sme sa dozvedeli mnoho o Egypte. 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_Egypt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%BD_Egypt
http://sk.wikipedia.org/wiki/18._dynastia_Egypta
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=1333_pred_Kr.&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=1323_pred_Kr.&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Howard_Carter


Šk. rok 2014/2015,č.1                  Do pohody-Aktivity                                          strana 10 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPARO 

6.novembra 2014 si naši deviataci 

vyskúšali na „nečisto“ čo ich čaká 

v apríli, a to  MONITOR. Vyskúšali si  

to formou testov KOMPARO. Najprv 

písali testy z matematiky a potom zo 

slovenského jazyka. Po testoch sa 

spoločne zhodli, že boli náročné 

a odchádzali poriadne vyplašení...  
Nuž, ale ako sa vraví: „Ťažko na 

cvičisku, ľahko na bojisku.“          

DRŽÍME PALCE! 

 

 

Mesiac október je okrem iného aj 

MESIACOM ÚCTY K STARŠÍM. Úctu 

a lásku prejavili aj naši deviataci pri 

stretnutí so svojimi najbližšími - 

starými rodičmi. Stretnutie 

zorganizovali spolu s  p.uč. 

Chmeľovou.  Pri tejto príležitosti 

pripravili pohostenie  sprevádzané 

piesňami, milými slovami či  zvedavými 

otázkami. Deti sa tak mohli 

dozvedieť, čo si ich starkí  pamätajú 

zo školských čias, kto bol ich 

najobľúbenejší učiteľ, aké boli ich 

spoločné akcie, ktoré im ostali v 

pamäti. Nechýbala dobrá nálada a 

spoločný obdiv. Po skončení  

odchádzali domov  obidve strany 

dojaté so sľubom, že na toto 

stretnutie budú dlho s láskou 

spomínať.  
(simona) 
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CEZPOĽNÝ BEH- OBVOD          

chlapci-2.m                              

dievčatá-3.m                                 

Simona Sochuľáková,7.A -3.m     

Damián Kuhejda, 9.A- 5.m    

(pripravovali p.uč. Madleňák, Kocúr) 

ATLETICKÝ ŠTVORBOJ-OBVOD 

Jednotlivci: 

mladší žiaci  - Majcher Dávid, 7.A -2.m 

mladšie žiačky  -Sochuľáková Simona, 

7.A -2.m                                                    

Lučivňáková Natália,7.C - 3.m 

Starší žiaci  -Sivčák Andrej,9.A-2.m  

Družstvá:  

mladší žiaci - 2. m 
mladšie žiačky - 1.m 
starší žiaci - 1. m 
staršie žiačky - 5. m 
(pripravil p.uč. Kocúr, Madleňák) 
 
 

 FUTBAL –STARŠIE ŽIAČKY-

OBVOD 
 Zákamenné – Lokca – 1:0 

FUTBAL- STARŠIE ŽIAČKY-OKRES                           

1.miesto 

(pripravoval p.uč. Kocúr) 
 
MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA-

CELOSLOVENSKÉ 

Vlčáková Zuzana, 7.C-3.m 

Úradník Adam,8.D -čestné uznanie 

(pripravovala p.uč. Demková) 
 

JANKO SILAN-S NÁDEJOU 

HĽADIACI-OKRES 

poézia- Čičová Sára Mária, 6.A-2.m 

próza- Iglárová Alžbeta, 7.B-1.m 

          Durčáková Anna,5.C-2.m 

          Kovaľová Simona, 9.A-3.m 

(pripravovali p.uč. Demková, 
Vojtaššáková) 
 
 

 

 

 
 

FUTBAL – MLADŠIE ŽIAČKY -OBVOD                       

1.m                                            

FUTBAL – MLADŠIE ŽIAČKY – OKRES                       

1.m                                       

(pripravoval p.uč. Kocúr)                     

BEH DO VRCHU - OBVOD   

 4. a 5. roč. - Ovšáková Mária,5.C – 2.m 

 8. a 9. roč. - Smolárová Lucia,9.D– 3.m 

 6. a 7. roč. - Durčák Anton, 7.C – 3.m 

 8. a 9. roč. - Belicaj Dominik, 8.B- 2.m 

  
(pripravovali p.uč. Kocúr, Madleňák, 
Sekerášová) 
 

ŠACH- OKRES 

Sivčák Matej,8.B-2.m 

Večerek Miloš,8.D-3.m 

Godišová Zuzana,7.A-1.m 

Vojtaššáková Ivana,6.B-2.m 

Ľubová Kristína, 8.B-3.m 

(pripravoval p.uč. Kocúr) 
 

(aďa) 
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1. Ako dlho už učíte?                                                                                                                                                      

2. Odkedy ste vedeli, že budete učiteľkou?                                                                                           

3. Keby ste neboli učiteľkou, kde by ste asi pracovali?                                                               

4. Ako hodnotíte našich žiakov?                                                                                                                     

5.Ako vás prijali v zborovni?  

6. Máte nejaké koníčky? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Už tretí rok.                                       

2. Odmalička sa to so mnou akosi 

ťahalo. S kamarátmi sme sa hrávali „na 

školu“ a mne prischla úloha učiteľky.                 

3. Asi v kníhkupectve. Alebo by som 

s niekým organizovala tábory pre deti.    

4. Sú veľmi snaživí, aktívni a tvoriví.        

5. Myslím, že dobre. Ale radšej sa 

opýtajte priamo v zborovni.                  

6. Knihy, hudbu, cestopisné 

dokumenty, puzzle.                                                    

7. Do žiackej knižky nie, ale kolektívny 

zápis do „klasáku“ áno. Nebolo nám 

rady.   8. Slovenský jazyk, nemčina      

a geografia.  9. Každé stretnutie 

s priateľmi a prechádzka v lese. 

 

            1. Minulý rok som pracovala                            

aaa        ako asistentka, takže teraz 

             učím prvý rok. 

    2. Odmalička, vždy som všetkých 

doučovala matematiku a vždy ma to 

bavilo. 

3. Nikdy som nad tým nerozmýšľala, ale 

asi niekde v banke. Alebo v knižnici? 

4. Občas síce neposlúchajú, ale 

v podstate sú dobrí. Čo sa týka 

prospechu aj správania. 

5.Veľmi dobre, všetci sú ku mne milí 

a vždy mi pomôžu, keď niečo 

potrebujem. 

6. Hrám na klavíri a čítam knihy každú 

voľnú chvíľku.  

7.Dostala som. Spolužiačka si kýchla, 

spadla zo stoličky a my sme sa štyri 

kamarátky začali poriadne hlasno 

smiať. Tak sme dostali zápis za 

vyrušovanie. 

8. Jednoznačne matematika, ale aj 

dejepis a biológia. 

9. Ležať v posteli a čítať dobrú knihu.  
 

                                                (andrea) 

p. učiteľkami KATARÍNOU FLOREKOVOU a ADREOU DURČÁKOVOU. 

7.Dostali ste niekedy v 

škole poznámku? Ak áno 

tak akú? 

8. Aký bol Váš obľúbený 

predmet? 

9. Čo pre Vás znamená 

POHODA? 
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Deň 4.-ovocie 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Naša vedúca školskej jedálne p. Vojtaššáková 

Gabriela sa po priaznivých ohlasoch z minulého roka 

rozhodla, že aj tento rok zorganizuje TÝŽDEŇ 

ZDRAVEJ VÝŽIVY, ktorý začal hneď po jesenných 

prázdninách, v utorok.  Každý deň pripravila pre 

každú triedu našej školy tanier plný zdravých 

maškŕt. Spýtali sme sa našich najstarších žiakov, aký 

majú názor na tento nápad so zdravou výživou 

a všetci sa svorne zhodli, že bol výborný. Za 

všetkých aspoň pár odpovedí: 

Damián: Výborný nápad, ale mohlo byť toho viac, 
lebo som to všetko zjedol sám a spolužiakom akosi 
potom  neostalo...  najviac mi chutili zeleninové 
šaláty. Škoda, že to už skončilo, bral by som to 
každý týždeň!  

Dano: Bolo to super, ešte keby bol deň s mliečnymi 
výrobkami.. 

Andrej: Deviataci by mohli dostávať o tanier - dva 
viac, lebo rastú, vyvíjajú sa, dozrievajú...  

Zuzana: Super nápad, konečne sme zdravo žili. 
Najlepšie boli šaláty, kde bola zmes ovocia 
a zeleniny.  

P. vedúcej ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEME za 

zdravé nasýtenie našich žalúdkov. 

(lucia & erika) 

 

 

 

 

 

 

 

Naša starostlivá vedúca šk. 

jedálne p. Vojtaššáková  

Deň 1.-nátierky 

Deň 2.-zelenina 

Deň 3.-šaláty 
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Predmety, ktoré sú od nás vzdialenejšie, 

vidíme oveľa väčšie. 

V Nitrianskom kniežatstve vládol knieža 

Pribina, 

každý deň Mojmíra preklína. 

Vyriekol jeden Čech : 

„Staromaďarské kmene boli porazené pri 

rieke Lech.“ 

V roku 863 Mojmír I. vyhnal Pribinu, 

a obliekol si kniežatskú mikinu. 

Slovania si na obranu proti osím 

útočníkom, 

stavali hradiská plnené medovníkom. 

Na čele kmeňov boli náčelníci vladykovia, 

mali syna králika a urobili z neho 

náčelníka. 

(Jakub Čič, 7.A) 
 

 

Počítače, mobily – naše radosti, 

patria len do minulosti. 

Nitrianske údené vojvodstvo, 

obnovilo Poznanovo loďstvo. 

Uhorsko je len konštrukcia, 

povie vám aj korunovácia. 

Ondrej II. kresli obrázky, 

máte nejaké otázky ? 

Hradiská a zámky, 

sú v nich staré stránky. 

Kostol sv. Margity, 

jedáva len papity. 

(Veronika Vrábľová, 7.A) 
 

Vyliaty tuš alebo farba, 

vznikne hocijaká stavba. 

Stačí jednu čiaru dokresliť, 

na obraz svoju predstavu nakresliť. 

Keď americký architekt Frank 

Gehry, 

navrhuje budovu s rôznymi tvarmi. 

Kúsok látky, škatuľka či fólia, 

prebudí sa detská mágia. 

Umývadlá rôznych sú tvarov, 

na bicykli sa k nám dopravujú. 

Tvary lietadiel, lodí a automobilov, 

máme veľa dopravných 

prostriedkov. 

(Darina Úradníková, 7.A) 
 

Vľavo auto, vzadu nič, 

zrazu vidím veľkú tyč. 

Okolo išlo požiarnické auto,  

už idú hasiť požiar zato. 

Nelámte si nad tým hlavu, 

veď poďme radšej hlásiť správu, 

Vzadu auto zastalo, 

už fičať prestalo. 

Bude to zlá správa, 

zhorela nám stará krava. 

(Katarína Mrekajová, 7.A) 
 

Je umelecký smer, ktorého hlavným znakom je nonsens, nezmysel a náhoda. 
Siedmaci sa na hodine výtvarnej výchovy s  p.uč. Fafejtovou zahrali na malých 
dadaistov a vytvorili tieto dielka.  
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Óda na priateľa 

 

Ó,duša, ktorá spozná, keď hnev v 

sebe máš. 

Pri tej duši zabudneš aj, ako sa 

voláš. 
 

Priateľstvo ti ukazuje zelenú stráň, 

priateľ ťa pozná ako vlastnú dlaň. 

Pomôže ti aj keď už nemáš záložný 

plán, 

nevymýšľa a ponúkne ti svoj 

apartmán. 
 

On je ten, ktorý ti ako jediný 

rozumie a spolu máte vyhradené 

územie, kde  nik nevnikne. 

Ostanete tam,  kým posledný lúč 

nezhasne. 

Aj keď vás od seba delia dlhé míle, 

spája vás spomienka na spoločné 

chvíle. 

(Gabriela Sivčáková, 9.C) 
 

Óda na knihu  

Ó, prekrásna kniha, zlatom vyskladaná,  

už si sa ku mne konečne dostala. 

Nie si taká ako ostatné encyklopédie, 

atlasy, 

tvoje pestré dejstvo ma vždy spasí.  

Ó, dielo veľmajstra, tichou nocou písané,  

osamote so mnou navždy ostaneš. 

Kniha, tak rada ťa mám,  

že sa namiesto teba aj testu z biológie 

vzdám. 

Ó, ty, ktorá pri srdci hreješ nejedného 

človeka,  

v tvojom obsahu je navyše aj múdrosť 

preveľká. 

(Mária Mlichová, 9.C) 

 

Óda na auto 
Ó, ty naše auto staré, kedysi si 

bolo drahé.  

Teraz si len zhrdzavené, malé. 

Ako máme zohnať nové? 

Motor - stovka trabantové, 

Dvere -  celé vyklepané. 

4x4 máš, aj keď len 2x2 ťaháš. 

Okno sa ti nedá otvoriť, 

vo vnútri sa ideme roztopiť. 

Motor nás opúšťa stále viac, 

Ej, budeme  musieť nové kupovať. 

(Aďo Majchrák, Filip Polťák, Lukáš 
Smolka, 9.B) 
 

 

Jedného krásneho jesenného dňa vlk 

naháňal zajaca po lese. Po dvoch 

hodinách, keď už obaja nevládali 

a rozmýšľali, že to vzdajú, zacítili 

chvenie pod nohami. Bolo to 

zemetrasenie. Vtom sčista-jasna 

zajacovi spadol  na hlavu veľký balvan 

a doslova vlkovi naservíroval večeru.  

Iba príroda robí veľké veci zadarmo.  

(Kiko Kolenčík, 9.B) 

 

Óda je oslavná lyrická báseň, ktorá sa 
vyznačuje nadnesenosťou, pátosom. 
Oslavne sa vyjadruje o nejakej téme.  
Deviataci predviedli p.uč. 
Vojtaššákovej, že tento žáner pochopili 
na jednotku  
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NOVÁ DOBA SI ŽIADA NOVÉ 

POREKADLÁ: 

● Kto sa veľa pýta, málo vygoogli. 

● Spam nechodí po horách, ale po 

    ľuďoch 

● Všetko padá, čo software nemá. 

● Čo môžeš lajknuť dnes, 

   neodkladaj na zajtra. 

● Čo na srdci, to na Facebooku. 

● Všade dobre, s wifi najlepšie. 

● Kto chce kam, nabúra sa tam. 

● Trikrát zálohuj a raz formátuj! 

● Darovaným titulkom na hrúbky  

   nepozeraj.  

● Koľko máš účtov na sociálnych 

   sieťach, toľkokrát si človekom 

● Prišiel, videl, odfotil, zazdieľal... 

HÁDANKY 

 Ako pomocou vody získame svetlo? Tak, 

že umyjeme okno. 

 Behá to po lese a nepichá to. Čo je to ? 

Oholený ježko. 

 Je to zelené a chodí to stále hore-dolu. 

Čo to je ? Hrášok vo výťahu. 

 Je to zelené a dosahuje to 2000 

obrátok za minútu. Čo je to ? Žaba v 

mixéri. 

 Čo je absolútna štíhlosť ? Ak sa 

postavíš pod elektrické vedenie a 

nezmokneš. 

 Kedy sa po fackách oblizujeme ? Keď 

sú od cukrára. 
 

Vaše PERLY z biológie 

stavba plesne hlavičkatej: výtrusnica 

a podnebie (podhubie) 
hrudková kosť (hrudná kosť) 
tvary kostí: okrúhle, špicaté... 

žľaza mastiaca (mazová) 
magma je roztopenina 

vplyv Mesiaca: má deformačné účinky na 

Zem 

plody: kôstkovice, marhuľovice, bobule 

predchodcovia človeka: ľudookí 

Keď sa vyzlečie koža, má 15-20 m 

hrudník chráni srdce a dušu 

zo železa sa ťaží olovo 

energetická surovina je lávovité sklo 

modrák je ten s tou červenou hlavou 

kvasinky sa rozmnožujú pučením 

(pučaním) 

horniny vznikajú vráskavením 

(vrásnením) 

Ďakujeme p.uč Mrekajovej T.  

Sťažuje sa kamarát 

kamarátovi:  

Bol som u zubára a 

vytrhol mi dva zuby. 

Prečo? Veď ťa bolel 

iba jeden? 

Nemali mi vydať! 
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Bývam dlho do noci hore, v hlave mám prázdno 

[To o mne hovoria] 
Vraj priveľa randím, ale neviem si udržať chlapa 

[To o mne hovoria] 
Ale ja nestagnujem, nemôžem a nechcem 

prestať tancovať 

Akoby mi v mysli hrala hudba, ktorá mi 

pripomína,        že všetko bude v poriadku 

 

R: Pretože chlapi budú chlapmi, chlapmi, chlapmi 

Závistlivci budú závidieť, závidieť, závidieť 

A ja sa z toho otrasiem, otrasiem, otrasiem 

Otrasiem sa z toho, otrasiem 

Lámači sŕdc budú srdcia lámať, lámať, lámať 

Podvodníci budú podvádzať, podvádzať, 

podvádzať 

Zlato, ja sa z toho otrasiem, otrasiem, otrasiem 

[Otrasiem sa z toho, otrasiem sa z toho] 

Nikdy neváham, moje nohy sa hýbu svetelnou 

rýchlosťou 

Ale to oni nevidia, to oni nevidia 

Tancujem sama so sebou, pohyby si v rýchlosti 

vymýšľam 

Ale to oni nevedia, to oni nevedia 

Hej, hej, hej! Predstav si, že namiesto strácania       

času s klamármi a hlúpymi podvodníkmi 

si mohol spievať do rytmu tejto super pesničky 

Môj bývalý si našiel novú priateľku, ona je ako: 

„Bože môj“ 

Ale ja sa z toho len otrasiem 

A pre tamtoho chlapíka s tými super vlasmi 

Príď bližšie, spolu sa z toho otrasieme, 

otrasieme sa z toho. 

R: Pretože... 

 

I stay out too late,got nothing in my    

brain, [That's what people say]     

,I go on too many dates, but I can't  

make them stay [That's what people 

say], But I keep cruising, can't stop,      

won't stop moving, It's like I got this  

music in my mind, Saying, 

"It's gonna be alright." 

R:Cause the players gonna play, play,   

,play, and the haters gonna 

hate, hate, hate,  

Baby, I'm just gonna shake, shake, 

shake, , [I shake it off]       

Heart-breakers 

gonna break, break, break,  

And the fakers gonna fake, fake,fake  

Baby, I'm just gonna shake, shake, 

shake, [I shake it off] 

 I never miss a beat, I'm lightning on  

my feet And that's what they don't 

see, That's what they don't see, 

I'm dancing on my own, I make the 

moves up as I go, And that's what 

they don't, see, That's what they 

don't see,  

Hey, hey, hey,Just think while, you've 

 been getting down and out about the 

liars and the dirty, cheats, You  

could've been getting down to this 

sick beat. 

My ex-man brought his new girlfriend 

She's like "Oh, my god!" but I'm just 

gonna shake. And to fell over there   

there with the hella good hair, Won't 

 you come on over, baby? We can 

shake, shake, shake.                          

R: Cause 
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DDS Prvosienka oslávil 10, výročie od 

svojho založenia.  V priebehu 

tohto obdobia precestoval 

kusisko sveta, kde všade 

navôkol rozdával radosť 

a umelecké zážitky a so cťou 

reprezentoval nielen našu školu, 

obec, ale aj celé Slovensko. O ich 

začiatkoch, plánoch a snoch sme sa 

porozprávali so zakladateľkou p.uč. Demkovou.  

Kde všade ste už  vystupovali  s Prvosienkou? 

 Hlavne každý rok u nás doma 

v Zákamennom. Potom sme sa 

rozbehli do Európy a do sveta. 

Chorvátsko, Nemecko, 

Švajčiarsko, Kanada, Japonsko, 

Poľsko, Belgicko. A o dva týždne 

Litva.                                                                                         

Kam smerovala vaša prvá cesta do 

zahraničia? 

Prvá cesta bola úžasná už len tým, že bola Prvá. Bol to 

Sisak v Chorvátsku a práve tam sme videli veľmi inšpiratívne 

predstavenia, ktoré nás nasmerovali k pohybovému divadlu. Mnohému 

sme nerozumeli, ale už vtedy sme vedeli, že toto bude naša cesta. A 

ešte si pamätám skvelú zmrzlinu, na ktorú sme každý deň chodievali. 

Zmrzlinári nám dávali väčšie kopčeky, keď sa dozvedeli, že hráme 

divadlo.                                                                                          

Ktoré publikum bolo najvďačnejšie ?  

Ťažko sa to hovorí, ale najkrajšie pocity máme z Kanady, kde sme boli 

už dva razy. Práve pre tú nádhernú divadelnú atmosféru, ktorú tam 

diváci dokážu vytvoriť. A nielen nám, ale všetkým divadelníkom. Tam 

sme zažili aj naše prvé standing ovation. To publikum s nami žilo počas 



celého festivalu – na uliciach, v reštauráciách, 

v obchodoch...nič podobné sme inde nezažili.                                                                                     

Aké ocenenia ste získali a ktoré si najviac 

vážite?  

Nejde o ocenenia. Niekedy je  na 

regióne oveľa ťažšie získať 1. miesto 

ako Tvorivý čin roka- najvyššie 

ocenenie na Slovensku pre amatérsky 

divadelný súbor. Je toho dosť, ale posúva 

nás hlavne chuť robiť divadlo. A už nie pre 

porotu, ale pre diváka. Najväčším ocenením pre nás by 

bolo – mať v hľadisku publikum, ktoré sa na naše divadlo vždy teší.                                                                  

Ako často a ako dlho cvičíte? 

Nácviky bývajú,, dlhé a náročné“. Každý 

piatok sa celé poobedie  v kulturáku hráme, 

skáčeme, meditujeme, tvoríme, rozprávame, 

spievame, občas hneváme- ja deti, deti 

mňa....... a je nám dobre. Aspoň mne určite.                                                                                                                                                                                

Ste hrdí  na doterajšie výkony Prvosienky, 

prípadne čo by ste zmenili?  

Moje Prvosienky sú skvelé. Bez nich by som 

dnes divadlo nerobila. To ony ma inšpirovali, 

posunuli a dali nový impulz.  Nič by som nemenila...hlavne nech zostanú sami 

sebou. Tak ako doteraz. Robia ma lepšou. Ale to im nehovorte. Už by ma 

neposlúchali.                                                                                                                    

Čo plánujete  do budúcnosti?  

Pokoru.....tú si divadlo vyžaduje najviac.    

                                               (andrej)                
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