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Nezabudli ani na obilniny 

a strukoviny, z ktorých vytvo-

rili úžasné obrázky. To bola 

krása!                     Patrícia 

   Že si doprial našim rodinám hojnosť 

úrody aj tento rok.  

                                                                    

    A tak sa septembrové chodby našej školy 

mohli rozžiariť všetkými farbami a vôňami od-

chádzajúceho leta. Ôsmaci a deviataci neleni-

li, navštívili mamkine a babkine záhradky a na 

výchove umením s svete práce pod dohľadom 

p.uč. Chmeľovej Agneši, Florekovej Katarí-

ny a Kurekovej Moniky  zviazali úhľadné ky-

tičky, aby mohli skrášliť školskú chodbu.  
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Úvodom 

Zdravím všetkých čitateľov časopisu Do 
Pohody. 
Sladké prázdniny sa skončili a opäť začína 
krutá realita. Alebo je tu niekto taký, čo sa 
do školy tešil?  Asi nikomu z nás nechýbalo 
ranné vstávanie, domáce úlohy, učenie a 
mnoho iných, pre nás otravných vecí. Aj 
preto je tu náš časopis, aby vám aspoň 
štyrikrát do roka pomohol zabudnúť, uvoľniť 
sa, zasmiať a oddýchnuť. Dozviete sa, kde 
prázdninovali naši učitelia, zoznámite sa 
s novými duchovnými, prečítate o rôznych 
školských akciách či exkurziách. Školský rok 
začal pre nás veľmi smutne, pretože nás 
opustili blízke osoby, na ktoré si spomíname. 
Tento rok sa nám kompletne zmenila 
redakčná rada, keďže  všetci starí členovia 
sa nám rozleteli po stredných školách.  
Nastúpili sme MY... nájdete nás na poslednej 
strane . Tak nám držte palce, aby sme 
neurobili našim predchodcom hanbu a boli 
aspoň takí dobrí ako oni.  
                                            Vaša Natália 

Diela našich žiakov 
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Čo sa vám  
páči/nepáči 

na druhom stupni? 
Pýtali sme sa 80 

piatakov. 

 

 

 

Od nového školského roku sa toho udialo v našej škole 
naozaj veľa. Začiatkom septembra sme dali posledné 
zbohom pani učiteľke Jurigovej a o pár dní sme sa 
lúčili s našou žiačkou Miriam Beňušovou. Chcem využiť 
tento priestor a poďakovať všetkým, ktorí sa prišli 
s nimi rozlúčiť a zmierniť  bolesť ich blízkych.  
Prejav spolupatričnosti  a empatie sa ukázal aj v spolu-
práci dievčat z Prvosienok s obyvateľmi domova so-
ciálnych služieb z Vyšného konca.  Vyše roka spoločne 
nacvičovali divadelné vystúpenie, s ktorým sa 
prezentovali na krajskej prehliadke v októbri. Získali 
tam 1. miesto, ale v tomto prípade ma viac teší to, 
akým spôsobom spoločne pracovali. Priznajme si to, 
niekedy sa na tých chlapov z Domova pozeráme ... – no, 
tak trochu nedôverčivo. Sú iní. Niektorí nevedia 
rozprávať (alebo len veľmi nezrozumiteľne), nesprá-
vajú sa ako dospelí a vôbec – sú čudní. Majú svoj svet, 
ktorému väčšina z nás nerozumie. Alebo nechce rozu-
mieť z rôznych príčin – z pohodlnosti, ľahostajnosti, 
nedostatku času – výhovoriek je naozaj dosť. Tých 
šesť dievčat prekonalo  nielen svoje vnútorné bariéry 
a stalo sa vzácnym človekom, na ktorého každú stredu 
niekto čakal. Vďaka nim si tí chlapi mohli splniť svoj 
sen. A spolu sa im to podarilo.  Nám ostatným ste 
ukázali, že sa to dá. Stačí len chcieť – možno trošku 
viac chcieť. Vďaka patrí Vám, Vašim rodičom 
a všetkým, s ktorými ste začali kráčať po tejto ceste.  
 
Nepridáte sa ďalší a nespravíme niečo spoločne?    
 

PÁČI:  

 učiteľky  

nové skrinky  

nástenka 

umývadlo 

dataprojektor 

triedne učiteľky  

viac krúžkov  

o krok bližšie  

   k 9.ročníku  
 

NEPÁČI:  

ťažké učivo,  

prísna stupnica, 

 testy,  

zápisy,  

kamery,  

prísni učitelia, 

pokazené lavice, 

veľa úloh, 

prísne pravidlá 
 

Natália &Anežka 

O prekonávaní 

vlastných 

bariér... 
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Prázdniny prehrmeli,  ale 

spomienky na ne ešte nevybledli.                                      
 

Počas dlhých jesenných večerov si 

občas sadneme, otvoríme album 

a zalistujeme v spomienkach. Ako 

trávili prázdniny naši učitelia? 

Položili sme im 3 otázky: 

1.Kde ste boli cez prázdniny? 
2. Aký bol váš najpríjemnejší zážitok 
z prázdnin? 
3. Aký bol váš najnepríjemnejší 
zážitok z prázdnin? 
 

p.uč. Dendysová Eva:                            

1. na plavárni (rôzne aquaparky)                 

2. zbieranie malín                             

3. osy :)                                        

p.uč. Demková Zuzana: 

1. Doma 

2.Najkrajšie prázdniny za posledných 

10 rokov, vystúpenie mojich diva-

delníkov na Dňoch obce 

3. Spadol na mňa rebrík (mala som 20 

štichov) auuuu... 
 

p. uč. Čičová Ivana: 

1. Cez prázdniny som bola pri mori v 

Chorvátsku.  

2. Najpríjemnejší zážitok - riešila 

som celý týždeň len jediný "prob-

lém": či nie som hladná, smädná a či 

sme všetci dostatočne  nakrémo-

vaní...  

3. Najhorší zážitok bol,  keď sa pod 

našou šľapacou loďkou rozhojdali 

vlny uprostred mora, nakoľko som 

"neplavec".... 

P.uč. Durčáková Andrea:            

1. Polovicu prázdnin som bola doma a 

potom som bola v Bulharsku na 

dovolenke a v Banskej Štiavnici na 

chate so spolužiakmi z vysokej. 

2. Najpríjemnejší zážitok bol asi to, 

že som konečne videla východ slnka 

nad morom. Dokonca sme videli aj 

východ mesiaca, a to bolo tiež veľmi 

krásne.                                                   

3. Najnepríjemnejší zážitok nemám, 

ale mohla by som tam zaradiť to, že 

sme mesiac prerábali dom, takže hoci 

boli prázdniny, tak oddych žiadny. 

 

Dôkazový materiál, pre neveriacich žiakov, 
že p.uč. Durčáková naozaj pláva v mori 
s kolesom...   

Po nebezpečnej plavbe je  čas na biliard 



 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

čo sa mi nakopilo počas 

školského roka.            

2.Najpríjemnejšie akcie 

boli s rodinou a kama-

rátmi (bicykel, turisti-

ka, nejaký ten festival).  

3. Myslím, že nepríjem-

né zážitky už nemávam. 

A ak aj boli, hneď ich 

zabudnem...vždy si pa-

mätám len tie dobré . 

p.uč. Smarkoňová 

Adriana:                            

1. Boli sme prvýkrát 

v Chorvátsku. 

2. Fotili sme si kostol a 

zrazu len: „Aha, rýchlo 

ich odfoť! Tí ľudia tam, 

vyzerajú ako naši suse-

dia."A oni sa približujú 

a rozprávajú si po slo-

vensky: „Aha, tamtí sú 

ako Smarkoňovci. Veď 

to sú Smarkoňovci!" A 

tak sme museli ísť až 

do sveta, aby sme tam 

stretli susedov a spolu 

si sadli a porozprávali 

sa, lebo celý rok na to 

nebol čas. 

3. Keď silné vlny prinie-

sli  smeti, čo vypúšťajú 

niekde z kanálov a op-

roti mne plával kus to-

aletného papiera. Pevne 

dúfam, že nebol použitý 

Naozaj dúfam... 
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p.uč. Sekerášová Anna:     

1. Prázdniny som strávila 

striedavo doma a pri svo-

jich deťoch, kde som robi-

la "babku na plný úväzok". 

Navštívila som aj kaštieľ 

Betliar a Bratislavu. 

2. So synom som bola v 

Betliari, kde bola výstava 

venovaná cisárovnej Al-

žbete, ktorú skôr poznáme 

ako Sisi. Výstavou nás 

sprevádzali dvorné dámy, 

čo bolo veľmi zaujímavé. 

Riaditeľ kaštieľa nás pre-

viedol miestnosťami, kde 

sa bežní návštevníci ne-

dostanú. Jeho zaujímavý 

výklad a úžasné vedomosti 

ma doslova očarili. Veľa 

som si užila aj v Bratislave 

s najmladším vnúčikom. 

3.Nepríjemný zážitok?  

Nebol. 

p.uč. Kolenčíková 

Janka:               

1. Cez prázdniny sa 

mi splnil sen a nav-

štívila som Medžu-

gorje v  Bosne a  

Hercegovine.   

2. Celý pobyt bol 

jeden neopakovateľ-

ný a silný zážitok, na 

ktorý nikdy neza-

budnem.  

3.Nepríjemné zá-

žitky mali na takéto 

miesto vstup zaká-

zaný . 

Dvorná dáma Betliarskeho kaštieľa. 
Uhádnete, ktorá to je?   

Nezabudnuteľná cesta 

P.uč. Klimčík Peter:  

1. Cez prázdniny som 

sa väčšinou pohybo-

val doma. Snažil som 

sa užívať si voľno a 

viac pracovať rukami 

ako hlavou. Konečne 

som mohol urobiť to, 
 

Mária 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Naše Prvosienky sa po prvom  

septembrovom týždni rozhodli, že do 

školy nenastúpia! 

 

PREČO? Nie, nestali sa z nich odvážni 

rebeli, práve naopak, vybrali sa zase 

reprezentovať našu školu, obec, ba celé 

Slovensko do Kanady.  V dňoch 9. - 

17.9.2015 sa tam konal už 7. ročník 

medzinárodného  divadelného festivalu  

Double Défi. Spolu s nimi sa ho zúčas-

tnili aj hostia z Francúzska, Španielska, 

Talianska, Kanady, Rumunska, Poľska, 

Bieloruska, Egypta, Číny a Filipín. Po-

prosili sme vedúcu súboru p.uč. Dem-

kovú Zuzanu, aby nám pobyt priblí-

žila..........           

1.Jedna zaujímavosť z cesty. 

Štrajk našej leteckej spoločnosti. Hro-

zilo, že do Kanady vôbec nepoletíme. 

Museli sme sa vybrať na cestu skôr, 

ako sme plánovali, na letisku vo Viedni 

sme čakali 12 hodím a cesta tam nám 

trvala asi 35 hodín. Bolo to veľmi 

náročné. 

2.Dve najlepšie jedlá v Kanade. 

 v Kanade sú samé nezdravé veci, tak-

že to bolo vyprážané kurča, lebo mäsa 

bolo žalostne málo a potom grécky jo-

gurt s čučoriedkami, ktorý ma zachrá-

nil od kŕčov z hladu.                           

3.Tri najkrajšie miesta, ktoré ste 

navštívili.  

Malý obchodík plný levandule, park 

s drevorubačom a hojdačkami, domček 

staviteľa Mont Laurier s dobovým inte-

riérom.  

 

....................................                              

4.Štyri veci, ktoré Vám budú chýbať. 

Úžasná divadelná atmosféra a všetko 

okolo divadla, to, že mi každé ráno 

ustlala posteľ hotelová služba, že 

som nemusela pánovi riaditeľovi 

chystať každé ráno raňajky a eos, 

lebo som si kúpila len jeden a už sa 

mi minul... 

5.Päť slov, ktoré vystihujú Kanadu.  

Veľká, zelená, srdečná, divadelná, 

nezabudnuteľná. 
 

Šk. rok 2015/2016,č.1                Do pohody- Prvosienky                                strana 6 

Kanadská zostava sprava: p.uč. Demková, 
Patrícia Boškajová, Laura Murínová, Darina 
Janetová, Nikola Sochuliaková, Simona 
Šimjaková, Natália Polťáková, Zuzana 
Vlčáková, Sára Sivčáková, Júlia Polťáková, 
Alžbeta Iglárová, p.riaditeľ Demko Pavol 

Mária 
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 Pri príležitosti Svetového dňa 

potravín sa naša škola  zapojila 

do projektu „Hovorme o jedle“.          

 

P.uč. Chmeľová Agneša: Na kaž-

dý deň pripadala iná téma, od 

obilnín, zeleniny a ovocia, mlieka 

a mliečnych výrobkov, ryby a va-

jíčka až po cukry. Cieľom aktivít 

bolo vzbudiť záujem o potraviny 

a dobre stravovacie návyky. 

Formou prezentácií žiaci pouká-

zali na význam potravín, aké za-

radenie majú v našom jedálnom 

lístku, aké dôležité látky obsahu-

jú pre naše zdravie, čo všetko sa 

z nich vyrába. Každý žiak mal 

možnosť podať množstvo infor-

mácií na danú tému, podieľať sa 

s nápadmi i pocitmi. V skupinách 

si žiaci rozvíjajú určitú úroveň 

pohody a podpory, vedia sa dopĺ-

ňať a pomáhať si. 

Žiaci popri činnostiach, ktoré ich 

nútili prehlbovať si zručnosť 

a samostatnosť, naučili si aj 

vyberať zdravú výživu.     Anka 
 

Pri zdobení perníkov Voňavá vianočka sa 
vydarila  

Téma z nástenky :RYBY 

Mliečny deň 

Magdalénka Dibdiaková z 9.B 
rozpráva škôlkarom o rybách  

Robíme šaláty 

Chlapci veľmi ochotne pomáhali...aj 
pri ochutnávkach  Ovocný deň 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

našimi novými duchovnými: p.farárom 

Hamrákom Cyrilom a s p.kaplánom 

Bačom Marcelom.  

1. Kedy ste zistili, že sa chcete stať  

  duchovným? 

2. Ako sa Vám páči v Zákamennom?  

3. Čo si myslíte o zákamenských  

   deťoch? 

4. Akým ste boli žiakom? Ktoré  

   predmety patrili k Vašim obľúbeným 

   a ktoré k neobľúbeným?  

5. Ako trávite voľný čas? 
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 2. Nič lepšie som nemohol dostať za 

svoje pôsobisko. O tomto mieste som 

veľa počul, ale nepoznal ho bližšie. 

Teraz som šťastný, že sa tu môžem 

naplno rozvíjať, vidím tu veľké 

možnosti pastoračného pôsobenia.                            

A ja k svojmu naplneniu potrebujem 

aktívnu pastoráciu. Zákamenné to 

spĺňa dokonale. Chcem tu spolu s 

vami prežiť najkrajšie roky svojho 

kňazského života.  

3. Deti sú darom od Pána. Vždy, keď 

ich vidím, potešia moje srdce a 

žehnám im. Mám veľkú radosť, že 

ich rodičia vedú od raného veku k 

viere, že kostoly sú nimi ozdobené. 

Uvedomujem si, že keď sa deťom a 

mládeži budeme horlivo venovať, 

vyrastie zdravá a silná generácia. 

Som šťastný, že v Zákamennom je 

detí tak veľa, tu je život a krása 

spoločnosti. 

4. S tým, čo som dosiahol v škole 

som spokojný. Nebol som celkom 

študijný typ, ale učivo som zvládal s 

prehľadom. A to, čo mi nešlo, vo 

svojom povolaní nepotrebujem. 

Obľuboval som humanitné vedy, nie 

technické. Takže slovenčina a 

literatúra, dejepis, geografia a 

podobné mi šli bez problémov. Z 

jazykov sa angličtina celkom dala 

zvládnuť. Matematika, chémia, 

počítanie príkladov na fyzike, to bolo 

pre každého, len nie pre mňa. Drvil 

som to, ale márne, vždy som urobil 

chybu. A nemčina? Hotová 

katastrofa... 

 

 

1. S mojím povolaním som to mal jasné 

už od detstva. Hneď ako som začal 

miništrovať, bolo to v druhom ročníku 

na základnej škole, uvedomoval som si, 

že ma niečo ku kňazstvu vedie. Neskôr 

som rozlíšil, že moje srdce počuje 

jemný Boží hlas. Napriek detskému 

veku som vedel, kde bude moje miesto. 

Mali sme vtedy kňaza, ktorý bol 

priateľský a veľmi oslovoval svojím 

životom aj kázňami. So mnou to nebolo 

iné, oslovil ma. Hneď ako si ma všimol 

pri oltári, rozvíjal vo mne povolanie. 

Videl som sa v ňom. A semienko 

povolania sa usadilo do úrodnej pôdy.  

 



 

 

  

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Šk. rok 2015/2016,č.1                Do pohody- Interview                                   strana 9 

P.kaplán Bača Marcel 

1. Nedá sa povedať kedy, skôr tým, že 

som odmalička miništroval, tak to ma 

priviedlo ku kňazstvu.  

2. V Zákamennom je super. Ľudia sú tu 

ústretoví a tak ako sa hovorí, na Orave 

dobre na Orave zdravo.  

3. Myslím si, že zákamenské deti sú ako 

všetky deti rovnaké, aj dobré aj zlé. Ale 

verím, že tu sú len dobré deti, ktoré 

chcú byť ešte lepšie a šikovnejšie.  

4. Snažil som sa byť dobrým žiakom, 

slušným a vedel som jedno, zadarmo nič 

človek nedostane, tak musel som sa 

učiť. Nemal som obľúbené predmety a 

ani neobľúbené, všetky predmety v škole 

som musel absolvovať.  

5. Vo voľnom čase si rád prečítam 

dennú tlač, nejakú zaujímavú knihu, ale 

najradšej vo voľnom čase športujem.  

 

 

5. Áno, aj ja mám voľný čas a každý ho 

potrebuje. Ja som ľudomil, takže sa 

dobre cítim v príjemnej spoločnosti. Aj 

šport sa mi stal pravidelnou aktivitou. 

Snažím sa cvičiť, bicyklujem a hrám 

basketbal. Keď je zlé počasie, čítam 

knihy a obľubujem aj dobré filmy. 

Počúvanie hudby je každodennou 

súčasťou môjho dňa a venoval som sa aj 

akvaristike. 
 

Mesiac október je venovaný 

úcte k starším ľuďom.  

 

P.uč. Chmeľová: Ani naši 

deviataci nezabudli na našich 

starkých. V piatok 16. októbra 

si pre nich pripravili kultúrny 

program s posedením, aby im 

poďakovali za ich lásku, ochotu 

a starostlivosť. Slovom a 

spevom rozveselili prítomných 

a spoločne posedeli v družnom 

rozhovore pri chutných 

koláčikoch a občerstvení.  

 

Vďaka za všetko, naši starí ro-
dičia.  Žite ešte dlho v zdraví a 
v láske medzi nami. 

Lucia 
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Rok 2015 sa nesie 

v znamení ĽUDOVÍTA 

ŠTÚRA. My sme sa 

rozhodli venovať tomuto 

velikánovi  jeden deň -  

28.október, pretože prá-

ve v tento deň by Ľudovít 

Štúr oslávil 200. narode-

niny.  

 

P. učiteľky  slovenského ja-

zyka prišli s nápadom, ako 

deťom priblížiť túto osob-

nosť, vďaka ktorej môže-

me hovoriť a písať v svojej 

materinskej reči. Rozhodli 

sa ju OŽIVIŤ... a to dos-

lova a  hneď štvormo . 

A tak hneď ráno vítali 

prekvapených žiakov spolu 

s dozorom štyria páni vo 

frakoch a cylindroch, aby 

ich odprevadili k dverám 

tried. Pri triedach s nimi 

potom komunikovali  v spi-

sovnej slovenčine, ktorú tí 

starší  poznali najmä zo 

starých kníh či čiernobie-

lych filmov pre pamätníkov.   

Na začiatku vyučova-

nia si prostredníc-

tvom školského roz-

hlasu všetci vypočuli 

najdôležitejšie infor-

mácie o živote Ľudoví-

ta a potom naši „Štú-

rovia“  navštívili hodiny 

slovenčiny.  

S piatakmi a šiestakmi 

sa Ľudovít rozprával 

o dnešnej podobe spi-

sovnej slovenčiny, o yp-

silone, ktorý Štúr ne-

poznal, a ktorý spôso-

buje žiakom poriadne 

problémy, o mobiloch 

a facebooku,  pri kto-

rých trávia všetok svoj 

čas, o elektronickej  

komunikácii a prekva-

pený zistil, že listy už 

dnes skoro nikto 

nepíše.  

Siedmaci sa rozhodli 

potešiť vzácnu náv-

števu darčekom jej 

srdcu  najmilším -  

slovom. Rozhodli sa 

Štúrovi venovať k na-

rodeninám básničku.  

No a napokon ôsmaci 

a deviataci predviedli 

Štúrovi svoje znalosti  

o ňom a jeho období 

formou súťažného 

kvízu, ktorého súčas-

ťou bol aj list  Ľude-

vítovi, ako ho volali 

jeho známi. Rozdelili 

sa do viacčlenných 

družstiev a usilovne 

pracovali celú hodinu. 

Na konci potom svoje 

listy prečítali nahlas a 

Štúr si najkrajšie 

z nich ponechal.   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Velikán 

 

Pred rokmi tu žil, 

vtedy netušil, 

že sa o ňom písať, 

vravieť bude... 

On bol pán, čo nám 

slovenčinu dal. 

Bol VELIKÁN. 

 

Jeho heslo znelo tak, 

nech je s každým 

kamarát. 

Heslo: „Píš ako počuješ!“ 
bolo super, veď to vieš. 

(Sára Mária Čičová, 7.A) 
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Ľudovítovi 

 

Ľudovít Štúr prišiel 

k nám, 

slovenčinu doniesť nám. 

Bez tvrdého Y sa písala, 

iba mäkké I v abecede 

mala. 

 

Písalo sa podľa toho, čo 

počuli, 

a tak oveľa lepšie to 

mali. 

A teraz tie diktáty, 

všade robia šarapaty. 

 

Nikto ich nemá rád, 

a preto sú zlé známky 

toľkokrát! 

Avšak teraz na výročie, 

trošku ho  potešíme 

a básničku  mu napíšeme. 

(Simona Večerková, 7.A)  
 

Ľudevít, ďakujeme!  

 

Milý Ľudovít, priateľ náš, 

dneska veľký sviatok máš. 

Za slovenčinu ti 

ďakujeme, 

k 200 zablahoželať ti 

chceme. 

S Hodžom a Urbanom si 

sa natrápil 

a veľa potu pri tom 

vypotil. 

Kiežby sme si tú 

slovenčinu vždy vážili 

a s radosťou sa ju vždy 

učili. 

(Tatiana Urbaníková, 
Tamara  Brišová, Adriana  

Sivčáková, 7.C) 
 

Bol to veľmi zaují-

mavý deň pre obe 

strany. 

Naši žiaci mohli ta-

kýmto netradičným 

spôsobom spoznať 

človeka s veľkým srd-

com, ktorý celý svoj 

osobný život obetoval 

láske k  svojmu náro-

du a do posledného 

dychu bojoval za jeho 

práva. A napokon Ľu-

dovít zistil, že jeho 

snaha nebola márna, 

pretože objavil medzi  

 

našimi žiakmi mnoho 

talentovaných  budú-

cich   básnikov, spiso-

vateľov, novinárov, 

ktorí raz možno budú 

kráčať v jeho šľapa-

jách.  

Tri básničky, ktoré sa 

Ľudovítovi Štúrovi pá-

čili najviac, ponúkol 

nášmu časopisu, aby 

sme ich zverejnili.  

 

 

S fanúšikom  
Anka 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dmet mu ide...   

25. septembra zorganizovali 

p.uč. Mrekajová Janka 

a p.uč. Murínová Veronika 

pre žiakov 8. ročníka  ex-

kurziu na Noc výskumníkov 

v Banskej Bystrici. 

 

V 21 stánkoch si mohli otes-

tovať svoju silu, zručnosti 

i vytrvalosť a aj svoje vedo-

mosti z fyziky.  
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Naši siedmaci sa zúčastnili dvoch zaují-

mavých exkurzií. 

 

Najskôr si   v zemianskej usadlosti Bukovina 

vyskúšali pletenie košíkov z papiera, vyšívanie, 

ťažkú paličkovanú čipku a najväčší  úspech 

zožalo ukutie železného srdiečka, samo-

zrejme, pod dozorom majstra kováča. Potom 

sa vydali po stopách starých  Keltov a Slova-

nov  na vrchu Havránok  pri Liptovskej Mare. 

Cestou si vychutnávali výhľad na Liptovskú 

Maru. Zaujímavý výklad  o starodávnom odeve 

Slovanov, keltskej výzbroji a o karetkovaní  

si mohli overiť na vlastnej koži. Stali sa 

z nich hrnčiari a tkáči.  Starí  Kelti svojim 

Bohom obetovali chorých, nevládnych a 

slabých ľudí, takí medzi žiakmi neboli, preto 

sa všetci mohli presunúť  k dlhým chladným 

zbraniam - mečom. Chlapci sa predbiehali, kto  

ako prvý absolvuje hodinu šermu, ale pre-

svedčili  sa, že to nebolo pre žiadne „chras- 

títka“. Všetci si exkurziu užili a hlavne prežili 

bez akýchkoľvek strát. 

Za jej organizáciu skvelej  ďakujeme p.uč. 

Bystričanovej Mikolajčíkovej Eve a p.uč 

Durčákovej Andrei.   Veronika&Jessica 
 

Tomáš Boškaj, 8.C, odpovedá na o-
tázky známeho moderátora, ktorý 
predmet mu ide . 

Filip Beňuš, 7.C a jeho 
 srdce 

P.uč. Durčáková skúša 
svoju šikovnosť 



Krúžky na 2.stupni 

Fungujú už od októbra 

a vybrať si mohol naozaj 

každý, pretože ich zoz-

nam je rôznorodý.  

 

Na druhom  stupni si mohli 

žiaci vybrať z týchto 23 

krúžkov: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

p.uč. Blažena Madleňáková - Bedminton, Zumba 

p.uč. Eva Belicajová - Cykloturistika 

p.uč. Oľga Vojtaššáková - Cykloturistika 5.roč. 

p.uč. Zuzana Demková - Divadlo 

p.uč. Peter Klimčík - Florbal 5.-7. roč. p.uč. Andrea 

Durčáková - Orientuj sa s rozumom            

p.uč.Marek Madleňák - Kulturistika a fitnes, Volejbal 

p.uč.Jana Polťáková, p.kapl.Marcel Bača - Lektorský 

p.uč. Eva Bystričanová Mikolajčíková - Sladké pečenie 

p.uč.Tatiana Mrekajová - Historický šerm, Mladý poľovník 

p.uč. Veronika Murínová - Svet okolo nás 

p.uč. Anna Sekerášová - Vybíjaná, Atletika dievčatá 

p.uč. Ivana Čičová - Spevokol 

Pavol Hrčkuľák - Bedminton BK Levy žiaci 

Jozef Chmeľ-  Florbal 8.-9. roč. 

Tomáš Šimjak - Florbal 8-9 roč. 

Vladimír Beňuš - Florbal starší žiaci a dorast                 

František Murín-  Futbal mladší žiaci                                    

Karol Pekár-  Šach +logické úlohy 
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historický šerm a budúci šermiari; obr. dole: ohňová šou 

Cykloturistika s p.uč. Vojtaššákovou Romanka 

Po namáhavej cykloturistike, relax 
vo vírivke 



 

 

    

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

   

 

  

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

Deviataci rozvíjali svoju fantáziu, 

ale aj manuálne schopnosti a 

zručnosti pri tvorbe magnetickej 

hračky.  

 

Potešili a milo prekvapili nielen  p.uč. 

Mrekajovú Janku, ktorá im úlohu 

zadala, ale aj svojich rovesníkov a 

mladších spolužiakov, ktorí mohli 

takto kreatívne tráviť prestávky.  
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Ani chlapci : Šimon Murín, Adrián 
Zvonár, 6.A sa nedali zahanbiť  
a vytvorili tento pekný projekt 
Mapy Európy . Boli to jediní chlapci 
z ročníka, ktorí sa zapojili do 
súťaže.  

Centrum voľného času 

v Námestove vyhlásilo jazy-

kovú súťaž formou projektov 

na ľubovoľnú tému.  

 

Komisia hodnotila najmä 

kreativitu a nápaditosť detí. 

Zaujali ju aj práce našich 

žiakov, ktorí sa zapojili do 

súťaže pod vedením p.uč. 

Murínovej Veroniky  na hodine 

anglického jazyka.  

Bludiská, rybičky , šach a mnoho ďalších magnetic-
kých hier zaplnili strednú chodbu 
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Aneta Budzeľová, Anna Durčáková,  
Adriana Kuchťáková, 6.C 

Denisa Vojtaššáková, Frederika 
Smolková, 6.A 

Maľujeme, kreslíme, tvoríme a lepíme... 

TÉMA: 

PRAVEK 

TÉMA: NONSENS 

Patrícia 

Alena Srogoňová,  
Barbora Večerková,6.A 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Hold on to me 

Don't let me go 

Who cares what they see? 

Who cares what they know? 

Your first name is Free 

Last name is Dom 

We choose to believe 

In where we're from 

 

Man's red flower 

It's in every living thing 

Mind, use your power 

Spirit, use your wings 

/FREEDOM!/ 6x 

 

 

Hold on to me 

Don't let me go 

Cheetas need to eat 

Run antelope 

Your first name is King 

Last name is Dom 

We choose to believe 

In everyone 

 

When a baby first breathes 

When night sees sunrise 

When the whale hunts in the sea 

When men recognize us 

/FREEDOM!/ 5x 

Breathe in 

 

We are from heat 

The electric one 

Does it shock you to see 

He left us the sun? 

Atoms in the air 

Organisms in the sea 

The sun and, yes, man 

Are made of the same things 

/FREEDOM!/ 7x 

 

Drž sa ma. 

Nenechaj ma odísť. 

Koho to zaujíma, čo vidí? 

Koho to zaujíma, čo vedia? 

Vaše krstné meno je Voľ 

Priezvisko je Nosť 

volíme vieru 

V to odkiaľ sme 

 

Pánsky červený kvet 

Je v každej živej bytosti 

Myseľ, použi svoju silu 

Duša, použi svoje krídla 

SLOBODA! 

 

Drž sa ma 

Nenechaj ma odísť 

Gepardy potrebujú jesť 

utekaj antilopa 

Tvoje krstné meno je Kráľ 

Priezvisko je Ovstvo 

volíme vieru 

vo všetkých 
 

Keď sa dieťa prvýkrát nadýchne 

Keď večer vidí východ slnka 

Keď veľryba lovia v mori 

Keď nás muži uznávajú 

SLOBODA! 

nadýchnite sa 

 

My sme z tepla, 

Elektrického. 

Šokuje ťa, keď vidíš 

že nám nechal slnko? 

Atómy vo vzduchu, 

Organizmy v mori 

Slnko a, áno, človek, 

Sú vyrobené z rovnakých vecí, 

SLOBODA! 
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Kto spáchal atentát na Františka de Esté?   

Giuzepe, Giovany Cipriany, Galivero 

(Gavrilo Princip) 
 dobytie bajkalov (Bastily) 

Ktoré organizmy dokážu prenikať do skál a 

rozrušovať ich? Lykožrút? (lišajníky) 
Aký je rozdiel medzi pozorovaním lupou 

a mikroskopom? Mikroskop sa ťažšie prenáša. 

Huby sa rozmnožujú fučaním (pučaním) 
Obehová  nervová  sústava (obvodová) 

Čuchovým orgánom je ucho 

Plody buka sú fukvice (bukvice) 
Kôra je zakukaná (rozpukaná) 

Ako sa volá samec kury? Kačica 
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Google:  „Ja nájdem všetko!“ 

Wikipédia:  „Ja viem všetko!“ 

Facebook:  „Ja poznám všetkých!“ 

Internet:  „Bezo mňa ste v keli!“ 

Elektrika: „Nooo, tak sa všetci 

upokojíme...“ 

 

 

Kráľ má tri dcéry, Ruženku, Fialku a 

Tehličku. Prvá dcéra príde za oteckom 

kráľom a hovorí: - Otecko, prečo sa 

volám Ruženka? Kráľ odpovie: -

Pretože, keď si bola malinká, tak ti na 

čele do kolísky pristál lístoček ruže. -

Jéj,  to je pekné, -  odpovie a ide 

preč. Príde druhá dcéra a pýta sa: -

Prečo sa volám Fialka? Pretože, keď si 

bola maličká, tak ti na čele do kolísky 

pristál lístoček fialky. -Jej, to je 

pekné, - odpovie princezná a odíde. 

Príde tretia dcéra Tehlička a hovorí: - 

Huueehuu heeeee... 

Mamííí, koľko pasty je v zubnej 

paste?  

- A čo ja viem.  

- Ja to viem. Od gauča  po televízor! 

Stretnú sa traja upíri, prvému 

kvapká krv z brady a ukáže na 

dvadsiatich zajacov a hovorí: - 

Vidíte tých zajacov? Tých som 

všetkých vycucal ja. Druhý má 

zakrvavenú bradu a ukáže na 

kravy: - Vidíte tie kravy? Tie som 

vycucal ja. Tretí je úplne celý od 

krvi a hovorí: - Chlapci, vidíte ten 

stĺp? Ja som ho nevidel... 
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*Pre Simonu Sochuliakovú pozdravujeme hafka. (Natália  a Tomáš)  

*Vlaďa, pozdravuje ťa tvoj Adamko. 

*Pozdravujem Natáliu L. z 8.C (xy) 

*Pozdravujem Škulicu (Tvoj Šuľko)  

*Pozdravujem našu 8.C (Darča a Julča)  

*Pozdravujem 3 super BABY: Natálka, Žužička a Julka! PS: Kanada 

(Darča)  

*Pozdravujem Simonku z 8.C  

*Pozdravujem svoju BFF..Kikúú (Julka)  

*Pozdravujeme pani učiteľky: Janku Mrockovú a Zuzku Demkovú, 

máme vás rady (baby 8.C)  

*Pozdravujem Darču z 8.C(Julča)  

*Lowám Bianku (Ty vieš)  

*Pozdravujem Patríciu P. z 8.B (Anonym)  

*Pani učiteľka, ďakujeme za telesnú s chalanmi, majú krajšie telo 

(dievčatká z 8.A)  

*I LOVE MY FRIENDS. (Zuzka Godišová)  

*Pozdravujeme ťa, Sofia, predseda triedy (Všetci až do posledného)              

*K.L.I.B.O.S odkazuje Matejovi K., že prišla nová zásielka Kepkapov  

*Malé koníky ľúbi boh, odkazuje 8.A okrem Chudiaka.  

*Pozdravujem D.G z 7.B (Paťa) 

*Pre Aďku  Dibdiakovú, pozdravujem ťa, si moja BFF. (Sára) 

*Bráško Alik, veľa zábavy cez prestávky. (sestrička) 

*Martin Vrábeľ, musíš sa polepšiť ale aj tak ťa mám rada. (anonym)  

*Pozdravujeme našu triednu p.uč. Belicajovú. (Vaša antitalentovaná, 

nadaná trieda 7.A) 

*Kristián Chromek-  (tajné ctiteľky)          

*Pozdravujem Juška. (tajné ctiteľky) 

*P.uč. Madleňáková,  ste super, aj vaše hlášky a oblečenie. (6.C) 

*Dárius G., pozdravuje ťa Klára zo 6.A. 

*Pani učiteľka Murínová, ste super! (vaša skupina 6.C) 

                                                        Bianka&Gabika 

 

 

             



 
Blíži sa Deň pamiatky zosnu-

lých.  Rozhodli sme sa venovať 

túto stranu dvom ľuďom, ktorí 

nás opustili na začiatku škol-

ského roka. Odišli tak náhle, že 

tomu nemôžeme ešte stále 

uveriť. Dúfame, že sa obe 

v nebi stretli a spomínajú na 

nás tak, ako aj my na nich.                                    

NEZABUDNEME! 

 

 

   

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šk. rok 2015/2016,č.1                Do pohody- Spomíname                                strana 19 

Miriamka, bola si skvelá kamarátka, 
veľmi tvorivá, vždy usmiata a 
priateľská. Statočne si kráčala s 
nami každým rokom.  Keď bola 
niektorá tvoja kamarátka smutná, 
vždy si ju podporila. Vždy sa dalo na 
teba spoľahnúť, nikdy si nepovedala 
nie. Mali sme v teba dôveru, bola si 
nám oporou, ktorej vo svete veľa nie 
je. Bola si vždy statočná, bolesť si 
zvládala s veľkou silou 
a trpezlivosťou. Budeš nám veľkým 
vzorom v tom, že máme byť silní ako 
ty, máme byť statoční a pokorní,  
mame si vážiť ľudí, ktorých máme, 
lebo nevieme, kedy ich stratíme. A 
práve v tebe, Mimi, sme tú krásnu 
dušičku stratili. Odpusť, ak sme ti 
ublížili. Stále ťa cítime pri sebe. 
Budeš nám veľmi chýbať a navždy 
budeš v našich srdciach, Mima.  
Máme ťa radi.  
Tvoji spolužiaci a kamaráti. 
 
Natália 

Spomína p.uč. Vlžáková Anna:  
Ešte v júni bola medzi nami -  
pracovala, plánovala, smiala sa... 
Odkedy  ju poznám, na svoju 
chorobu neupozorňovala ani sa za ňu 
neskrývala. Naučila sa s ňou žiť a 
bojovať. Zákernú diagnózu nám 
pripomínal len zmenený zovňajšok: 
kedysi dokonalá postava zohnutá na 
nepoznanie, nápadne bledá tvár 
s krásnymi modrými očami. 
Hovorila, že choroba ju naučila 
pokore. Ešte pár dní pred smrťou sa 
z nemocničného lôžka zaujímala 
o moje zdravie a rodinu...  
Nezabudnime počas týchto 
dušičkových dní na našu kolegyňu 
a pani učiteľku a venujme jej nielen 
spomienku, ale aj tichú modlitbu.  
Odpočívaj v pokoji!  
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šéfredaktor zástupca  šéfredaktora 

Megaúspešný celý 

školský rok 

2015/2016 vám 

praje vaša nová 

redakčná rada 


