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5.ROČNÍK 

Anna Ridzoňová – 5.A 

Barbora Večerková – 5.A 

Daniel Majchrák – 5.B 

Tadeáš Janík – 5.B 

Romana Vrábľová – 5.C 

 
 6.ROČNÍK 

Sára Mária Čičová – 6.A 

Veronika Sivčáková – 6.A 

Tatiana Boškajová – 6.A 

7.ROČNÍK 

Zuzana Vlčáková – 7.C 
 

8.ROČNÍK 

Andrea Grofčíková – 8.A 

Lucia Gonšorová – 8.A 
 

9.ROČNÍK 

Eva Mrekajová – 9.A 

Simona Kovaľová – 9.A 

Zuzana Dendysová – 9.B 

Mária Mlichová – 9.C 
 

Deň odovzdávania polroč-
ných vysvedčení je za nami.        
 

15 žiakov z druhého stupňa 

našej školy sa im mimoriadne 

potešilo. Žiarili totiž samými 

jednotkami. Dúfame, že v júni 

tu bude žiariť aspoň okrúhla 

20. Právom im patrí naša 

titulka. BLAHOŽELÁME! 

TO 

SME 

MY! 

Romanka 

Sára Mária 
Veronika 

Danko 

Barborka 

Anicka Tadeáš 

Simonka Evka 
Majka Zuzana 

Zuzanka Lucka Andrejka Tánicka 

Časopis žiakov 2.stupňa ZŠ s MŠ  J. Vojtaššáka 

 

 
 

Do  pohody 
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Čaute, pohoďáci!  
 
Je po prázdninách, jarných i veľkonočných. 

Z vajíčok a zajačikov, ktoré sme si vyšibali, 

ostal už obal, zárobok je už skoro minutý a my 

sme sa s obrovskou „radosťou“ vrátili späť – do 

školy. Poďme si zaspomínať, čo sa v našej škole 

prihodilo, kde všade sme boli, čo sme vyhrali 

a čo sme videli. A bolo toho veru dosť, pretože 

február a marec sú mesiace, kedy sme mali  

mnoho rôznych akcií, súťaží, výstaviek. 

A najmä, obidva mesiace sú venované láske. 

Február patrí zamilovaným a marec našim 

milovaným učiteľom, na ktorých sme na našich 

stránkach nezabudli.  Prajem príjemné čítanie. 

Váš kapitán pohoďák     

                                          Matúš 

 

Aj tento rok zorganizoval 
školský parlament VALEN-
TÍNSKU POŠTU.  
Na spodnej chodbe bola pri-

pevnená schránka, kde mohli 

všetci hádzať zamilované od-

kazy. Svojich majiteľov nako-

niec našlo a veríme, že poteši-

lo,  viac ako 200 lístkov!  
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ČO BY STE UROBILI , KEBY STE 

DOSTALI  100 EUR? 

 

Nie je to veľa, ale ani málo. Záleží, kam 

by sme ich investovali. Nápady ste mali 

rôzne.  Spomedzi všetkých sme vybrali  

tie najzaujímavejšie: 

5.ročník   

 na charitu/rodičom/- 10 žiakov 

iné: nábytok, oblečenie pre psa,  

biatlonickú  pušku, investícia do školy, 

kúpa nejakého modelu z 2.sv vojny.. ? 

6.ročník  
 na charitu/rodičom/- 12 žiakov  
 žinenku, knižky, lístok do Prahy, 

kopačky, činky, futbalové vybavenie, 

investícia do  hry League of Legends...   
7.ročník  
 na charitu/rodičom/- 20 žiakov 

frajerke, na výlet, kúpa zvieraťa  
8.ročník  
 na charitu/rodičom/- 23 žiakov  
 trenky, toľko čokolády, až kým ma 

neroztrhá, nové učebnice, žirafu, VIP 

členstvo (kde, to nevieme )... 
9.ročník  

 na charitu/rodičom/- 25 žiakov  
 závažia na posilňovanie, lavičku na 

bench press (silové cvičenie), zásoby 

ovsených vločiek, na tikety, zalyžovať  

do Tatier, na vodičský preukaz, na 

účet, poriadny  mejdan... 
                                                      

(majka) 

 

Pôvodne som chcel písať o niečom 
celkom inom. O pozitívnych zážitkoch 
z plesu, o testovaní deviatakov na 
cigarety, o Veľkej noci... Cez 
prázdniny však odišiel od nás bývalý 
učiteľ pán Albín Bernaťák. Z videnia 
ste ho určite poznali – aj keď už 
neučil nikoho z vás. Bol členom 
obecného zastupiteľstva, členom 
školskej rady, bývalým trénerom 
v behu na lyžiach. Hlavne však  ostal 
učiteľom. Hoci na dôchodku, stále sa 
zaujímal o školu a hlavne o športové 
výsledky  a úspechy žiakov. Úprimne 
sa z nich tešil a vždy nás 
povzbudzoval  neuspokojovať sa 
s dosiahnutým.                              
Ešte deň pred smrťou telefonoval do 
školy a zaželal nám príjemné sviatky... 
Jeho odchod ma prinútil znovu sa 
zamyslieť nad vzťahom medzi nami – 
učiteľmi a žiakmi. O to viac si cením 
program, ktorý pripravil školský 
parlament ku Dňu učiteľov a všetkým, 
ktorí sa na ňom podieľali, ďakujem.   
 
Jedného dňa odídete z tejto školy 
a ja mám jedno malé želanie – aby 
sme  nezabudli na seba navzájom.  
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Spokojní: Tomáš a Natália,  
vzadu: Dano a Darinka 

V minulom čísle sme 
písali, ako sa naše decká 
dychtivo pripravujú na 
svoj prvý školský ples.  
 

Ples je už za nimi a nás 

zaujímalo, ako dopadol. 

Spýtali sa teda učiteľov, 

ktorí sa ho zúčastnili. Ako 

prvú sme oslovili 

organizátorku plesu,    

p.uč. Čičovú: Ples bol 
organizovaný na návrh 
Školského parlamentu 
(ešte vlani), zúčastnilo sa 
ho takmer 100 žiakov 8. a 
9. ročníka v pároch. 
 

Otvoril ho p. riaditeľ a 
jeden ôsmacky pár. V  
programe vystúpili de-
viatačky - piesňou, po-
tom vystúpila ZUŠ  ta-
nečná s Evou Vrábľovou. 
Žiaci si kupovali tombolu, 
ktorú venovali učitelia, 
ale najmä rôzni sponzori 
zo Zákamenného a Ná-
mestova. Prvou cenou bol 
tablet, iné však boli tiež 
zaujímavé: 10litrov  mlie-
ka, "bagandže", striha-
nie, formovanie obočia,  
až po metlu,  ktorú 
najskôr všetci vyskúšali 
v  metlovom tanci. Celý 
ples bol fajn, žiaci boli 
výborní, teším sa na 
druhý ročník - 31.1.2016. 
 
 
 

p.uč. Kolenčíková:  

Mmm.... Ples sa mi veľmi 
páčil. Slečny boli zrazu 
mladé ladies, niektoré 
na nespoznanie a chlapci 
sa zasa z ozembuchov 
zmenili na gentlemem. 
Výzdoba, tombola a cel-
kovo zábava bola skvelá 
a ,samozrejme, aj veče-
ra veľmi chutná :) 
 

P.uč.Sekerášová: 

Premiéry plesu našich 
starších žiakov som bola 
svedkom aj ja.  Bola som 
veľmi milo prekvapená. 
Ani sa mi nechcelo 
veriť, že mladé dámy a 
tiež mladí páni boli 
žiaci, ktorých stretá-
vam každý deň na 
chodbách školy. Milo nás 
privítali, odrevadili k 
stolu a venovali sa nám. 
Cítila som sa veľmi 
dobre, možno lepšie ako 
na plese dospelých. 
Všetci boli úžasní. 
Verím, že hlavne vďaka 
p.uč. Čičovej odštarto-
vali novú tradíciu našej 
školy. Ďakujem, že som 
mala tú česť zúčastniť 
sa takého pekného 
podujatia.  
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Spokojné úsmevy  po večeri  

Vo víre tanca 

Maťo, buď ju pozveš do tanca ty alebo 
to urobím ja! 

Bez „hada“ to prosto nejde 

Keď ples vrcholil, rozhodli sa 

učitelia zvoliť kráľa a kráľovnú 

plesu. Kráľovnou plesu sa za 

svoju elegantnú róbu a graciózne 

správanie počas celého plesu 

stala Miška Budzeľová z 9.B 

a kráľom za ukážkové správanie 

džentlmena počas celého plesu  

Andrej Bukna z 9.B. 

A ako sa bavili oni? 

Miška: Ples bol úžasný! Páčilo sa 
mi, ako sa všetci naplno zabávali. 
Poriadne sa zabavili, najedli 
a mnohí aj niečo povyhrávali. 
Zorganizovať taký ples bola 
skvelá myšlienka a prajem aj 
ostatným žiakom, aby mali 
takúto príležitosť.  
Andrej: Veľmi ma prekvapil a 
potešil titul, ktorý som vôbec 
nečakal. Na plese som sa bavil 
výborne, som rád, že sa mi 
podarilo vyzvŕtať p.uč. Sekerá-
šovú, pretože je výborná 
tanečníčka.  
Už teraz sa tešíme na 
2.ročník! 

(lucka) 
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Naši ôsmaci a siedmaci absolvovali týždenný 
lyžiarsky výcvik.  
Počasie mali úžasné, stvorené na lyžovačku 

a aj snehu bolo veru dosť. Niektorí žiaci sa 

mohli prvýkrát pokochať pohľadom na 

spolužiakov zo sedačkovej lanovky. V posledný 

deň výcviku sa konala súťaž. Lyžiari a 

snowboardisti si merali sily pri slalome.  

Súťažilo sa v troch kategóriach (dievčatá aj 

chlapci): snowboard, lyže (začiatočníci a 

pokročilí). 

Jednou z inštruktoriek  bola aj 

zanietená lyžiarka - p.uč. Demková 

Snowboard-D: 1. Mária Klimčíkova, 2. Lucia 

Gonšorová, 3. Monika Večerková 

Snowboard-CH: 1. Jakub Vlčák, 2. Lukáš 

Šimjak, 3. Martin Janeček 

Lyže – začiatočníci-D: 1. Natália 

Kuchťáková, 2. Lucia Serdelová, 3. Darina 

Janetová 

Lyže – začiatočníci-CH: 1. Miloš Večerek, 2. 

Peter Konkoľ, 3. Jakub Chudjak 

Lyže – pokročilí-D: 1. Mária Straková, 2. 

Lucia Belicajová, 3. Anna Vrábľová 

Lyže – pokročilí-CH: 1. Peter Kolenčík, 2. 

Alexander Polťák, 3. Marek Kojda 
 

Najlepšie snowboardistky 7.ročníka: 

zľava Natália Lučivňáková, Natália 

Polťáková, Zuzana Godišová 

Snowboard-D: 1. Natália Polťáková, 2. 

Zuzana Godišová, Natália Lučivňáková 

Snowboard-CH: 1. Erik Chudoba, 2. Tadeáš 

Urbaník, 3. Dávid Majcher 

Lyže – začiatočníci-D: 1. Alžbetka Iglárová, 

2. Terezka Sivčáková, 3.Laura Murínová  

Lyže – začiatočníci-CH: 1. Mário Rončák, 2. 

Tomáš Boškaj, 3. Tomáš Chudjak 

Lyže – pokročilí-D: 1. Júlia Polťáková, 2. 

Patrícia Brisudová, 3. Kristína Teluchová 

Lyže – pokročilí-CH: 1. Matej Kušnierik, 2. 

Anton Durčák, 3. Samo Chromek 
 

Najlepší snowboardisti 7.ročníka: 

zľava Tateáš Urbaník, Erik Chudoba, 

Dávid Majcher 
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JANUÁR 

BASKETBAL - STARŠÍ ŽIACI 

Zákamenné - Lokca - 11:4 

(pripr. p.uč. Kocúr) 

ŠACHOVÝ TALENT 

Matej Sivčák – 2.miesto 

(pripr. p.uč. Kocúr) 

 
FEBRUÁR 

FUTBALOVÝ TURNAJ 

Zákamenné (starší žiaci) - 1.m 

(pripr.  p.uč. Kocúr) 

FLORBAL - PREDKOLO 

Zákamenné - 2.m 

(pripr.  p.uč. Kocúr) 

EURÓPA V ŠKOLE-OKRES 

Erik Dibdiak, 9.B -1.m 

Nikola Sochuliaková, Martin Oleš, 

Patrícia Boškajová, 7.B -1.m  

(pripr. p.uč. Vojtaššáková a 

Demková) 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA-

OKRES 

Veronika Sivčáková 6.A - 6.m 

Tatiana Boškajová 6.A - 12.m 

Anton Durčák 7.C - 2.m  

Matúš Kocúr 7.B - 6.m 

Kristína Ľubová 8.B - 7.m 

Mária Mlichová 9.C - 6.m 

(pripr. p.uč. Vojtaššáková, 

Laštíková, Durčáková, 

Bystričanová) 

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO-

OKRES 

Betka Iglárová 7.B - 3.m       

(pripr. p.uč. Demková) 

 
 

FLORBAL  STARŠIE ŽIAČKY –OKRES   

Zákamenné - Námestovo - 4:1  

Zákamenné - Rabča - 1:0 

(pripr.  p.uč. Klimčík) 

ŠALIANSKY  MAŤKO-KRAJ 

Anka Durčáková 5.C - 1.m 

(pripr. p.uč. Demková) 

FLORBAL - staršie žiačky 

Zákamenné - Novoť - 2:2 

Zákamenné - Mútne - 2:1 

(pripr. p.uč. Klimčík 

 
MAREC 

VYBÍJANÁ – DIEVČATÁ- OKRES 

Zákamenné - 2.m 

(pripr. p.uč. Sekerášová)  

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 

Lenka Terezka Čičová 9.D - 3.m             

Sára  Čičová a Veronika Sivčáková 6.A - 3.m 

(pripr. p.uč. Vlžáková) 

FLORBAL - MLADŠIE ŽIAČKY           

Zákamenné - 3.m  (pripr. p.uč. Klimčík) 

ŠALIANSKY MAŤKO – CELOSL. KOLO 

Anka Durčáková 5.C - 3.m                    

(pripr. p.uč. Demková)                  

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA                      

Zuzana Dedysová 9.B - 6.m                     

Andrej Peňák 9.D - 7.m                           

(pripr. p.uč. Klimčík)                     

VOLEJBAL –CHLAPCI 9.R-OKRES 

1.miesto 

(pripr.p.uč. Madleňák) 
 

(simonka) 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šk. rok 2014/2015,č.3                Do pohody- Školská akcia                                strana 8 

Začiatkom mesiaca marec 
k nám zavítal na pozvanie 
p.uč. Madleňákovej americký 
učiteľ Ray Sikhorski, aby 
zdokonalil našu výslovnosť a 
naučil nás zopár nových 
slovíčok hravým spôsobom.  
 
Ray (celým menom Raymond) sa 

narodil v New Yorku, potom sa 

presťahoval do Montany. 

Neskôr učil deti angličtinu 

v Poľsku a teraz žije už siedmy 

rok so svojou manželkou 

v Trstenej. Všetci sme boli 

nadšení, keď sme uzreli  

usmiateho a pozitívne nalade-

ného  Raya po príchode do 

triedy.  

Prostredníctvom dialógov, hier 

a rôznych iných aktivít sme sa 

zlepšili v angličtine  a prvýkrát 

sme videli aj americký dolár.  

Keďže Ray bol veľmi chápavý, 

odpovedal nám na každú otázku 

a keď sme niečo nepochopili, 

vysvetlil nám to nejakým 

pohybom alebo zvukom či 

tancom. Dokonca sme ho učili aj 

slovenské jazykolamy a dali mu 

prvýkrát ochutnať staré dobré 

chrumky, ktoré mu vraj veľmi 

chutili. Na záver sme sa všetci 

niekoľkokrát odfotili a získali 

certifikát. Dúfame, že k nám 

príde aj budúci rok.  
 

Náš časopis ho  poprosil o rozhovor: 

Páči sa ti Slovensko? 

Áno. Milujem hory, Vysoké Tatry, Západné 
Tatry, Nízke Tatry a Malú Fatru. Keď 
nepracujem, môžete ma nájsť na turistike, 
bicykli, lyžiach či v horách. 
Ako tráviš svoj voľný čas? 

Keď nie som vonku, rád čítam, pozerám 
filmy a trávim čas so svojou manželkou. 
Obľubujem komédie a príbehy o cestovaní 
a dobrodružstve. Nie som veľký fanúšik 
sci-fi, fantasy a hororov.  
Ako často cestuješ do USA? 

Raz alebo dvakrát ročne. S manželkou sa 
tam chystáme ísť toto leto. Plánujeme 
navštíviť New York, lebo je to mesto, 
v ktorom som vyrastal a kde stále žijú moji 
rodičia. Ďalej navštívime Montanu, kde som 
žil mnoho rokov ako dospelý. 
Aký je rozdiel medzi slovenskou 

a americkou kultúrou? 

Myslím si, že najväčší rozdiel je v tom, že 
americká kultúra je veľmi zameraná na 
získavanie bohatstva a materiálnych vecí. 
Čiastočne to vidieť aj na Slovensku, ale 
zisťujem, že ľudia si cenia čas strávený so 
svojimi blízkymi viac ako v USA. 
Aký bol tvoj obľúbený predmet? 

Keď som študoval geometriu, mojím 
obľúbeným predmetom bola matematika. 
Avšak keď sme začali preberať 
náročnejšiu trigonometriu a počty, prestal 
som ju mať rád a mojím obľúbeným 
predmetom sa stala angličtina. Miloval som 
čítanie a písanie a po skončení univerzity 
s diplomom z angličtiny som sa písaním aj 
začal živiť. 
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Na mojej základnej a strednej škole sa nekládol dôraz na geografiu. Niekedy 
mi teda napadne, že inak by mojím obľúbeným predmetom mohla byť práve 
geografia. Milujem cestovanie a niekedy strávim aj niekoľko hodín sledovaním 
máp. 
Myslíš si, že sú Slováci iní ako Američania? 

Vidím pár rozdielov. Napríklad Američania viac komunikujú s neznámymi ľuďmi 
a majú väčšie sklony vyjadriť svoj politický názor, sú viac angažovaní 
v miestnych aj celoštátnych problémoch. Myslím si, že Američania samých 
seba vnímajú ako schopných niečo zmeniť, kým Slováci  si myslia, že problémy 
sú mimo ich kontroly. 
Tiež však registrujem, že sa situácia mení – mladší Slováci s väčšou 
pravdepodobnosťou veria, že majú svoj osud vo vlastných rukách. 
 

Akú správu by si chcel odovzdať našim žiakom? 

Chcel by som odovzdať rovnaké posolstvo, aké prezentujem na Týždennom 
kurze angličtiny ako pravidlá improvizovanej komédie alebo Partičky: 
1.) Počítaj s tým, že v miestnosti je láska.  
2.) Odváž sa byť "hlúpy" 
3.) Hovor „Áno!“  
Inými slovami, neboj sa byť tým, kým si. 
 

(pripravila majka) Ray (siedmy zľava) s deviatakmi v jazykovej učebni 
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1. DÁTUM NARODENIA VAŠEJ 

MANŽELKY?  

2. KDE STE SA ZOZNÁMILI? 

3. JEJ OBĽÚBENÁ HUDBA? 

4. AKO NAJRADŠEJ TRÁVI VOĽNÝ 

ČAS? 

5. NA AKÉ 

FILMY/PROGRAMY/SERIÁLY V 

TELEVÍZII SA POZERÁ 

NAJRADŠEJ? 

6. OBĽÚBENÁ FARBA 

7. OBĽÚBENÉ JEDLO 

8. PRED ČÍM MÁ NAJVÄČŠÍ 

STRACH? 

9. NA ČO BY VYNALOŽILA PENIAZE 

Z VÝHRY? 
 

P.UČ. MADLEŇÁKOVÁ - O SEBE 

                                      1. 14.jún 

             2. v Námestove, v krčme 

                       3. roková, Nirvana 

                                  4. športom 

                                    5. Panelák  

6. čierna 

7. syr, hranolky 

                               8. pred pavúkmi 

                             9. na vlastný byt 
 

P.UČ.MADLEŇÁK - O NEJ 

1. 14.jún 

2. na  strednej škole 

3. punk, rock, metal 

4. ležaním so mnou 

5. americké rozprávky o princeznách 

6. kvôli tomu, že sa potí, tak tmavé - 

červená, čierna 

7. banány, gaštany, jahody 

8. pred pavúkmi 

9. dala by mi zväčšiť... uši, aby som 

ju lepšie počul  
 

  
Všetci ju poznáme a vieme, že má 
mnoho podôb – materinská, 
platonická, tínedžerská, manžel-
ská. Láska.  

Hádam najviac sa spomína 14. 

februára. A my sme si ju pripomenuli 

troška netradične.   V našej škole 

pracujú 4 manželské páry:  

p.uč. MADLEŇÁKOVCI – manželia 10 

rokov, 

p.uč. DEMKOVCI – manželia 30 

rokov,  

manž. MREKAJOVCI – manželia 29 

rokov, 

manž. JURKUĽAKOVCI – manželia 29 

rokov. 

Zaujímalo nás, ako manželia poznajú 

svoje polovičky, a preto sme im 

položili 9 otázok, na ktoré by, 

relatívne , mohli poznať odpovede. 

Potom sme oslovili aj ich manželky, 

aby sme si odpovede mohli porovnať. 

Ktorá dvojica sa dokonale pozná? 

Posúďte s nami.  
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P.JURKUĽÁKOVÁ -O SEBE 

1. 24.1 

2.na ceste 

3.nemám obľúbenú 

4.vyvalená na gauči, hore pupkom 

5.romantické 

6.červená 

7.gule v paradajkovej omáčke 

8.hady, červíky 

9. na dovolenku 
 

 P.UČ.MREKAJOVÁ- O SEBE 

    1. 14.3 

                2. priatelila som sa s 

jeho sestrou 

  3.Nedvědovci 

          4. pri rozprávke  

                              5. Sila lásky 

       6.bordová 

 7.koláče 

8.o deti a mám strach a z  výšky 

     9. pre deti  
 

P.UČ. DEMKOVÁ - O SEBE 

1. 23.3. 

    2. v škole 

   3. Žiarislav 

     4. posilka 

         5. Teória veľkého tresku,  

Pán prsteňov 

                         6. modrá, červená 

    7. šúľance 

       8. pred riaditeľom  

      9. na nový dom 
 

P.UČ. DEMKO- O NEJ 

1. 23.3. 

2.v škole na gymnáziu 

3. Žiarislav: Stúpaj 

4. ona nemá voľný čas..., 

 ale keď si nejaký nájde, tak 

prechádzky, telocvičňa, posilka 

5. Teória veľkého tresku 

6. vínovo červená - barsela 

7. špeciálny jogurt s griskou 

8. pred pohľadom do zrkadla...teda  

pred starnutím :) 

9. na stavbu domu 
 

P.MREKAJ- O NEJ   

1. 14.3 

2.hmm.. 

3. vážnu 

4. opravuje previerky 

5. Sila lásky 

6. červená 

7. vyprážaný syr 

8. hocičoho sa bojí... aj výšky 

9. všetko by rozdala deťom, mne 

nič... :) 
 

P.JURKUĽÁK - O NEJ 

1. 24.1 

2. na ceste 

3. žiadnu 

4. na gauči 

 5.hmmm... 

6. červená 

7. guľky v paradajkovej omáčke 

8. všetko, čo sa hýbe 

9. na nové auto 
 

(pripravil  andrej) 
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Počas posledných dvoch marco-
vých týždňov naša spodná chodba 
zažiarila pestrými far-bami a 
veľkonočnými ozdobami.  
Výrobkov bolo neúrekom – od kras-

líc cez veľkonočných zajkov až po 

ovečky či kuriatka. Toto všetko 

vyrábali žiaci 7.,8.,9. roč. v rámci 

hodiny svet práce s p.uč. 

Chmeľovou, Vlžákovou a Florko-

vou. A stálo to zato.           (matúš) 
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16. marca si naši žiaci pripomenuli 
MESIAC KNÍH tak, ako sa patrí, a to 
čitateľskou súťažou.  
Zorganizovali ju učiteľky slovenského 

jazyka a o jej hladký priebeh sa postarala 

p.uč. Florková. Zapojili sa do nej žiaci 5., 

6., 7., a 8. ročníka, ktorí vytvorili štvor-

členné družstvá a pátrali po spisova-

teľoch, hľadali indície, listovali v knihách, 

aby mohli potom vo svojich triedach ďalej 

lúštiť, vymýšľať a tvoriť. A ako sa im 

darilo? 

1. kategória (5. a 6. ročník):    

1. miesto-  6.A                 

2. miesto- 6.C                

3. miesto- 5. A   

2. kategória: (7. a 8. ročník):   

1. miesto-  8.D                 

2.miesto-  8.B                

3. miesto- 8.A 

Víťazné triedy boli odmenené pohármi.  

 

 

Súťaž o najkrajšiu nástenku 
s motívom 112 vyhlásil vo 
februári školský parlament. 
Cieľom súťaže bolo pripomenúť si  

Deň 112 – 11.2.  Najkreatívnejšie 

z druhého stupňa boli boli „béčky“: 

6.B, 7.B, 9.B. Odmenou im bude 

prednáška o práci záchranárov.  

6.B 

7.B 

9.B 
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  MAMA, NEBOJ SA... 

 

„Ide sa do Švajčiarska..,“ oznámila mám vedúca divadelného súboru, ktorý mám 

veľmi rada. Navštevujem ho už  tri roky. 

To je fantastické!  

Ešte som nebola  v zahraničí s divadelným predstavením. Len sme hrali  

predstavenia pre našu obec a na súťažiach po celom Slovensku. 

Vedela som, že s mamou budem musieť zviesť tuhý  boj.   

Nakoniec ma však do Švajčiarska pustila. Tešila som sa, a pritom v kútiku duše 

som chcela ostať  doma. Pri mame, otcovi, súrodencoch... No chcela som aj 

objaviť nový svet, spoznať nových ľudí.  

Keď sme dorazili do  Turgi, nezdalo sa mi, že sme v zahraničí.  

Niektoré domy vyzerali ako domy v mojej obci. Pripomínalo mi to moju milovanú 

Oravu. Asi preto, že mi bolo celkom smutno. No žiť dva týždne vo švajčiarskej 

rodine  bolo  neopísateľné. Mama starostlivá  skoro ako moja, jedlo domáce a 

chutné  skoro ako doma, útulná izbička skoro ako moja. Skoro všetko mi  

pripomínalo domov. Skoro....  

Milujem Slovensko, plné  kultúry, hradov, národných parkov. Páčia sa mi ľudové 

zvyky, ktoré mi odovzdali moji rodičia. Doma ešte stále hovoríme goralským 

nárečím a rodičom vykáme...a predsa.  

Zostať len doma za slovenským plotom dnes už nestačí. Som šťastná, že tu mám 

svojich najbližších.  

Ale až keď som od nich odišla, zistila som, ako veľmi mi chýbajú.  

A túžba objaviť svet je silná. Bol to fantastický pocit stáť na javisku 

a vychutnať si standing ovation za naše divadlo a pridať sa tak k tomu 

slovenskému, ktoré má vo svete vynikajúcu povesť.  

Alebo tlieskať inscenáciám iných národov...a každý večer  zaspávať  s myšlienkou 

na našich tam doma. 
 

Naši žiaci radi súťažia a radi vyhrávajú. Svedčí o tom množstvo diplomov na 
chodbách našej školy a aj 7. strana tohto časopisu, na ktorej sú naše 
úspechy za prvé tri mesiace roku 2015.  

   

Nevynechajú takmer žiadnu súťaž. Zúčastnili sa aj literárnej súťaže Prečo mám 

rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorá bola tento rok  venovaná 

ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI  a súťaže Európa v škole, ktorá bola venovaná VODE. 

Porotu práce zaujali, preto dúfame, že zaujmú aj vás.  
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Ludevít 

Ludevít, náš kráľ.  

Kde iní žezlom  vládli,  

on slovom panoval. 

Slovensko. 

Miesto, ktoré mu srdce vzalo. 

Márne sa o jeho lásku  

dievčatko pokúšalo. 

Pre národ poslal ho Boh  

na tento svet. 

Nie plakať,no šabľou slova bdieť 

nad slobodou krajiny malej. 

Tú jedinú milovať  chcel stále. 

 Dnes nedá sa nestretnúť 

 ho každý deň. 

V knihách, v uspávanke babkinej, 

v rozprávkach... 

a ja viem, že 

práve on rozhodol o mojej 

prítomnosti. 

Dýcham  jeho odkaz,  

kladiem slová na papier 

a ...ďakujem. 

(Nikola Sochuliaková, 7.B – Poézia- 
Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko. Pripravovala 
p.uč. Demková) 
 

       DNES  

         SOM   

       ZÁCHRÁNIL  

     POHÁR VODY: 

 

rýchlo som sa  osprchoval 

namiesto kúpania 

zuby som si umýval vodou 

z pohára a nie pod tečúcou 

vodou  

kvety som polial dažďovou 

vodou a nie vodou z vodovodu 

opral som si ručne džínsy 

v mydlovej vode 

 vyčistil  som potôčik pri 

našom dome 

Som len kvapkou ... 

 

 

      

Som len 

jeden 

z milióna, 

 som len  

zrnkom 

piesku,       

som len 

malou 

kvapkou ... 

 

ALE KVAPKY 

ROBIA 

MORE, 

ZRNKÁ PÚŠŤ 

A ČLOVEK 

DAV... 

 

CHCEM 

POMÔCT 

   

(Erik Dibdiak, 9.B – Európa v škole, leták,  
1.miesto, pripravovala p.uč. Vojtaššáková) 

Neviem, kam ma môj vietor zaveje. Moja mama hovorí, že sa rada túlam, stále sa 

o mňa bojí. Ona ešte nebola nikde v zahraničí.  

Raz ju zoberiem so sebou do sveta, ukážem jej , čo doma nemáme, ale aj to, 

prečo sa o mňa nemusí báť, lebo....lebo  ja sa vždy vrátim..pre vôňu ihličia, pre 

dúhového pstruha, pre kopce nad ktorými vychádza dúha, pre... pre Teba, 

Slovensko, moja  láska.  

 

(Zuzana Vlčáková, 7.C – Próza- Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko. Pripravovala p.uč. Demková) 
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You're the light, you're the night 

You're the color of my blood 

You're the cure, you're the pain 

You're the only thing I wanna touch 

Never knew that it could mean so 

much, so much 

 

You're the fear, I don't care 

Cause I've never been so high 

Follow me to the dark 

Let me take you past our satellites 

You can see the world you brought to 

life, to life 

 

So love me like you do, love me like you 

do 

Love me like you do, love me like you do 

Touch me like you do, touch me like you 

do 

What are you waiting for? 

 

Fading in, fading out 

On the edge of paradise 

Every inch of your skin is a holy grail 

I've got to find 

Only you can set my heart on fire, on 

fire 

Yeah, I'll let you set the pace 

Cause I'm not thinking straight 

My head spinning around I can't see 

clear no more 

What are you waiting for? 

 

Yeah, I'll let you set the pace 

Cause I'm not thinking straight 

My head spinning around I can't see 

clear no more 

What are you waiting for?  

Si moje svetlo, si moja noc.                        

Si farba mojej krvi.   

Si môj liek, si moja bolesť. 

Si to jediné, čoho sa chcem 

dotýkať.  

Nikdy som netušila, že to bude pre 

mňa 

 znamenať tak veľa.  

 

Si môj sluch, ale je mi to fuk,  

lebo ešte nikdy som nebola tak 

vysoko.  

Poď za mnou naprieč temnotou.  

Dovoľ mi, aby som ťa previedla 

cez stáž,  

a uvidíš svet, ktorý si priviedol k 

životu, k životu... 

 

Tak ma miluj, ako to vieš len ty.  

Miluj ma, ako to vieš len ty. 

Dotýkaj sa ma, ako to vieš len ty.  

Tak na čo čakáš!?  

 

Objavujem sa a  miznem na okraji 

raja.  

Každá piaď tvojej pokožky je ako 

môj  

vlastný Svätý grál.  

Len ty dokážeš tak veľmi rozpáliť  

moje srdce.  

 

 

Áno, dovolím ti udávať rytmus,  

lebo nedokážem myslieť triezvo.  

Hlava sa mi krúti dokola, celkom 

strácam 

zrak.  

Tak na čo čakáš!? 
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gmail@chucknorris.com 

Chuck Norris uniesol 

mimozemšťanov.  

Chuck Norris dokáže olúpať 

surové vajce.  

Chuck nechodí do kostola. 

On si verí.  

Chuck Norris vie recitovať 

Mor ho v Braillovom písme, 

odzadu a po fínsky.  

Chuck Norris dokáže hádzať 

hrach o stenu tak, aby to malo 

zmysel. 

Chuck Norris presvedčil 

svoju babku, že nie je hladný.  

Keď hrá Chuck Norris 

Monopoly, má to vplyv na 

svetovú ekonomiku.  

Chuck Norris neplatí 

daňovému úradu. Daňový úrad 

platí jemu. 

Chuck Norris vydržal v non-

stop bare do záverečnej.  

Chuck Norris nedokáže len 

jedno - vyžiť zo slovenskej 

výplaty! 

 

Čo je to 90-50-90? 

Jazda okolo policajnej hliadky. 

 
Stretnú sa dvaja známi.  

- Ako sa máš? 

- Nemôžem sa sťažovať. Mám super robotu. 

Predstav si, že mám pod sebou viac ako 500 

ľudí. 

- Hmm, to ti teda závidím. A čo vlastne robíš? 

- Kosím trávu na cintoríne. 
 

z mosta do sprosta (z mosta do prosta) 
Slohový postup poznáme výrečný (výkladový) 
Parkúr znamená  niekoľko kúr (jazdectvo) 
swallow me- napuchol mi (prehĺtať ma) 
dva psy, jeden peso (jeden pes) 
Partizán je obyčajný človek žijúci v horách.  

Slovenské továrenské  učilište (Slovenské 
učené tovarišstvo) 
Slovakizovaná čeština je slovenčina líznutá 

češtinou 

Kedy vznikalo čierne uhlie?- Cez leto a bolo z 

praslín (prasličiek) 
poznáme análnu chrupku 

umytník (ulitník) 
delfína (dafnia) 
Do obehovej sústavy patrí- srdce, pľúca, 

konečník...  

ČSR sa premenovalo na: ČESKO SLOVENSKO 

ČIARKA (Česko – Slovensko) 
Prezident po E. Benešovi - Emil Hára (Hácha) 
Po Mníchovskom diktáte bolo Slovensko 

veľmi smutné... 

Povolanie M.R.Štefánika - študent, agronóm 

                                                            (andrea) 

 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3194&pr=0.13&w_id=3736&tstamp=1425999838&pid=948&cd=8c370e89542be03024aa070b43a6c3a4&f=1
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Ľúbim Zuzku D. (anonym) 

Pozdravujem DIZGO (Miška a Taňula)  

Pani učiteľka Durčáková, ste naj, ak nebudete dávať úlohy. (6.C) 

Pozdravujem Zuzku a Majku z 9.D (Paťa) 

Ľúbim Vladka z 9.D (anonym) 

Milujeme P.uč Vojtaššákovú ! Ste pre nás všetko! (vaše omrvinky z 9.C)  

Ľúbim Evku G. (M)  

K., vráť tie roxory (oceliarne Matky Terezy Nižný Koniec)  

Pozdravujem Olinku Vojtaššákovú (XY) 

 Aďka R., si pekná (Peter, Filip a Niko) 

Pozdravujem Bejku smejku z 9.A (anonym)  

Deviataci, učte sa ! (P.uč. Klimčík)  

Herkules, si môj idol! (Lucka) 

Pozdravujem triednu p.uč. Kolenčíkovú (Matúš)  

Pozdravujeme Kiu a Klárku Durčákovú z 5.B (anonymy)  

Pozdravujem Patríciu P. zo 7.B. Si super! (Majka)  

Pozdravujeme Veroniku V. a Darinku U. zo 7.A (vaše kamošky Majka a 

Zuzka)  

Pozdravujeme Moniku K. , Júliu P. a Štefana B. zo 7.C Ste super (Vaše 

kamarátky)  

 

Pozdravujem všetkých deviatakov a prajem GOOD LUCK!! na monitore. 

Hlavne môjmu bračekovi :) a celej mojej milovanej 9.A ;)  

(p.uč.Kolenčíková) 

 

(zozbierala  aďa) 

 

 



DRAHÍ NAŠI UČITELIA! 

PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV 

BY SME SA VÁM CHCELI POĎAKOVAŤ ZA TO, ŽE  

 

ste RADCAMI A PSYCHOLÓGMI, keď máme problémy, 

ste PRIATEĽMI, ktorí nám utierajú slzy,  

ste POLICAJTMI, keď sa vymykáme spod kontroly, 

ste SPRIEVODCAMI na školských výletoch, 

ste KNIHOVNÍKMI, ktorí nás zoznamujú s množstvom kníh, 

ste BANKÁRMI, ktorí zbierajú peniaze na milión detských vecí, 

ste DOZORCAMI, ktorí riešia naše malé problémy, 

ste JASNOVIDCAMI, ktorí učia všetko, čo ostatní len hádajú, 

ste FOTOGRAFMI, ktorí zachytávajú náš rast každý rok, 

ste RODIČMI, ktorých zastupujete, keď s nami nie sú oni, 

ste DOKTORMI, ktorí sa o nás starajú, keď sa cítime zle, 

ste POLITIKMI, ktorí musia poznať všetky tie zákony a triky, 

ste DEKORATÉRMI, ktorí nám pomáhajú zdobiť triedy, 

ste REPORTÉRMI, ktorí nás informujú o aktuálnych novinkách, 

ste DETEKTÍVMI, ktorí riešia malé záhady vrcholiace napätím, 

ste KOMEDIANTMI, ktorí nás rozosmievajú, 

ste ODBORNÍKMI NA VÝŽIVU, ktorí zisťujú, či sme jedli, 

ste KAZATEĽMI, ktorí zakročia, keď sme sa odklonili z cesty. 

 

ĎAKUJEME! 
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V tomto čísle sme sa do rubriky TALENTÁRIUM rozhodli zaradiť všetkých 
našich učiteľov.  
Prečo? Lebo majú veľký  talent ovládať viacero povolaní naraz.  



 

"Človek je taký pekný, aká krásna je jeho duša.  

Taký dobrý, aké veľké je jeho srdce.  

Taký bohatý, koľko má priateľov.  

Taký mladý, na koľko sa cíti.  

Taký silný, koľko vie pomáhať slabým.  

Taký šťastný, ako sa vie tešiť aj z maličkosti 

 a potešiť aj druhých.  

Taký múdry, koľkokrát vie poradiť tomu,  

kto to potrebuje."  

                                     anonym 
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