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Oslavovali  sme 

 

V šk.roku 2015/2016 si pripomíname 

70.výročie založenia školy.  

 

A tak sa našej oslávenkyni rozhodli 

všetci  jej  obyvatelia   usporiadať po-  

riadnu oslavu, na ktorú bude nielen 

ona, ale  aj všetci hostia dlho spomí-

nať. Podarilo sa. O svoje pocity sa 

s nami podelila vzácna osoba,  ktorá 

stála pri jej zrode - p. uč. Emília 

Rusnáková.         (pokrač.na str.2) 

Neopakovateľnú  atmosféru vytvorili deti so svojím programom pod vedením p.uč. Zuzany 
Demkovej a Zdeny Klačanskej.  
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Keď svitlo ráno dňa osláv  70. výročia 
založenia školy, prebúdzali sa mi v duši 
spomienky na moje dávne kroky, ktoré 
viedli do novozaloženej školy. No nevedela 
som sa zbaviť pocitov, či sa dostatočne 
podarí osláviť túto veľkolepú udalosť.  
Moje obavy však boli zbytočné. Všetko 
dopadlo až  nad očakávania. Zodpovední 
členovia učiteľského zboru na priebeh 
osláv vynaložili veľké úsilie, aby hodiny 
tohto dňa boli dôstojné a veľmi milé.  
Veľkým prínosom bolo pozvanie nás -
starých učiteľov, ktorí sme na tejto škole 
učili. V našich srdciach horeli krásne 
spomienky, ktoré sme si vymieňali medzi 
sebou. Umocnila to ranná prehliadka školy.  
Skonštatovali sme veľký pokrok  vo 
všetkom od čias, kedy sme tu žili my. Bolo 
to priam neuveriteľné.  
Veľkým zážitkom pre nás bola účasť na sv. 
omši, kde sme ďakovali, že sme sa mohli 
vrátiť na miesta, kde sme prežívali svoju 
mladosť.   
Naše spomienky patrili i veľkej osobnosti 
pána biskupa Vojtaššáka. A spomenuli sme 
si aj na tých, čo nás predišli do večnosti. 
Veľmi  milo  nás  potom prekvapil dojímavý  
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P.uč. Jana Vaterková a bývalý pán 
riaditeľ Anton Vaterka. Učili v na-
šej škole od r. 1973  

P. riaditeľ Pavol Demko  víta p. 
uč. Pavla Tatára, ktorý učil 
v našej škole od r. 1967 spolu 
s manželkou Blaženou.  

P.uč. Emília Rusnáková 
stála pri zrode školy, 
patrila k jej prvým 
učiteľom a odučila tu 
53rokov.  

P.uč. Aurélia Feriancová a p.uč. 
Mikuláš Ferianc,  učili v Záka-
mennom od r. 1958 

P.uč. Elena Ada-
míková, nastúpila v r. 
1965 a v r. 1971-1973  
pôsobila  ako zástup-
kyňa školy 

program i veľké pohos-
tenie, ktoré nám 
vedenie školy pripravilo. 
Okrem toho sme sa 
veľmi potešili i z 
darčekov, ktoré nám 
budú pripomínať  túto 
milú oslavu.  
Len škoda, že sme sa my 
nevedeli za to všetko 
odvďačiť. Ostávame 
v spomienkach dlžníkmi.  
 

P. riaditeľ v rozhovore s p. 
uč. Máriou Kucharíkovou, 
ktorá u nás učila od r. 1965 

A toto sú 

niektorí zo 

vzácnych 

hostí... 
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Ďakujem Ti, Bože 
za svojich učite-
ľov...Aj takto sa 

začínali modlitby 

našich žiakov...  

 

Na ďakovnej svä-

tej omši pri príle-

žitosti 70.výročia 

založenia našej školy  v 

obetnom sprievode 

krojovaní deviataci 

priniesli aj Knihu skut-

kov milosrdenstva   a 

Knihu modlitieb za 

školu.  

V Knihe skutkov milo-

srdenstva napísali žia-

ci o  skutkoch lásky, 

ktoré vykonali samot-

ní pisatelia alebo ľu-

dia v ich okolí.  

V Knihe modlitieb za 

školu sú modlitby chvá-

ly, vďaky, odprosenia i 

prosby za školu, učite-

ľov, spolužiakov, vytvo-

rené žiakmi 4.-9. roč-

níka. Úprimnosť, ktorá 

sála z mnohých modli-

tieb, dojíma a zároveň 

prezrádza mnohé ra-

dosti i starosti súčas-

ných obyvateľov škol-

ských lavíc.  

    P.uč. Anna Vlžáková 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čaute, pohoďáci!                                     

 
Je tu aj posledné vydanie  časopisu, čo je 
neklamným dôkazom toho, že je koniec 
roka. 
Nastal čas rozlúčky.  Lúčime sa aj MY – 
deviataci. Odchádzame. Nostalgicky 
spomíname, že ešte nedávno sme stáli ako 
prváčikovia na školskom ihrisku 
s obrovskými taškami na chrbte a na 
tvárach sa nám odrážali stovky pocitov. 
Odvtedy uplynulo 9 rokov.  Hoci sa 
rozídeme po nových školách, nikdy 
nezabudneme na svoje rodné „hniezdo“, 
odkiaľ sme „vyleteli“.  
Preto sme venovali aj posledné strany 
časopisu práve nám – deviatakom, kde sa 
chceme rozlúčiť, zaspomínať, poďakovať, 
pochváliť, ale kde si môžete pozrieť aj 
naše tablá (máte nás tam všetkých pekne 
pokope ). 
Naša škola žila svoj život naozaj aktívne. 
Asi najvýznamnejšou udalosťou tohto roka 
bola oslava 70. výročia založenia školy. 
Najzaujímavejšie momenty vám priblížime 
v úvodných stranách.   
Posledné týždne boli veľmi namáhavé, 
monitor, prijímačky, zaokrúhľovanie 
známok... Ale už je po všetkom a my všetci 
sme to zvládli.  
Tak vám v menej redakčnej rady prajem 
krásne prázdniny a užite si leto 
s POHODOU!   

                   

Vaša kapitánka Natália :) 
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Tak ako minulý rok, aj 

tento rok sme  v jeho 

závere zisťovali, ktorá 

trieda najviac poslúchala 

a naopak, ktorá dávala 

učiteľom najviac „zab-

rať“ .  

 

Víťazom v najlepšom sprá-

vaní počas celého roka sa 

stáva 5.D s 9 zápismi! 

SUPER!   8.C zase sľubuje, 

že od budúceho roka na 

sebe veeeľmi popracuje. 

Ozaj, nevideli ste triednu 

knihu 7.B???     

 

5.A  zápisy- 24/pochvaly-5 

5.B zápisy- 22/pochvaly-1 

5.C zápisy- 20/pochvaly-1 

5.D zápisy- 9/pochvaly-3 

6.A zápisy- 23/pochvaly-5 

6.B zápisy- 22/pochvaly-2 

6.C zápisy- 19/pochvaly-1 

7.A zápisy- 24/pochvaly-2 

7.C zápisy- 15/pochvaly-3 

8.A zápisy- 27/pochvaly-0 

8.B zápisy- 35/pochvaly-2 

8.C zápisy- 47/pochvaly-1 

9.A zápisy- 43/pochvaly-0 

9.B zápisy- 17/pochvaly-0 

9.C zápisy- 15/pochvaly-2 

9.D zápisy- 18/pochvaly-0 

 

 

 Zápisy a pochvaly  

A
n
ič
ka
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         Naši naj 

Školský rok 2015/2016  ús-

pešne zavŕšili so samými jed-

notkami  17 žiaci rovnako ako 

aj v prvom polroku.  

 

Srdečne blahoželáme a od rodi-

čov si určite zaslúžia  malý dar-

ček za odmenu v podobe  pevné-

ho zovretia v náručí, čokoládky 

či jedného-dvoch euríčok na 

zmrzlinu . 

Všimli sme si, že aj teraz chýba 

8.ročník...  

 

5.B - SANDRA BOŠKAJOVÁ,  

      - ANDREJ VEČEREK 

5.C - NATÁLIA FLORKOVÁ st. 

5.D- NIKOLA MIKOLAJČÍKOVÁ 

        MICHAL SIVČÁK 

        ANETA SIVČÁKOVÁ 

6.A- ALENA SROGOŇOVÁ 

        BARBORA VEČERKOVÁ 

6.C- ROMANA VRÁBĽOVÁ 

7.A- TATIANA BOŠKAJOVÁ 

        VERONIKA SIVČÁKOVÁ 

7.C- LUCIA SIVČÁKOVÁ 

9.A-LUCIA GONŠOROVÁ 

       ANDREA GROFČÍKOVÁ 

       MÁRIA KLIMČÍKOVÁ 

9.B- MÁRIA STRAKOVÁ 

9.C-MIROSLAVA BOŠKAJOVÁ 

Jedným zo silných zážitkov na Svetovom 
festivale detského divadla bolo vystúpenie 
mladých divadelníkov zo Salvadoru. 
Uprostred iných predstavení – možno skôr 
show, plných farieb, spevu a folklórnych 
tancov, sa objavil príbeh chlapca z ulice a 
 ukázal nám bežný život detí v ich krajine. 
Už počas predstavenia mi blúdili hlavou 
otázky a myšlienky o Slovensku a našich 
deťoch.  
Na druhý deň bol seminár, kde sme sa 
rozprávali s  režisérom inscenácie. 
Dozvedeli sme sa veľa vecí, ale najviac mi 
utkveli životné podmienky detí v krajine. 
Časté únosy detí priamo z ulice alebo 
autobusu – to je mimochodom 
najnebezpečnejší spôsob dopravy pre 
deti, vyčíňanie pouličných gangov, 
existencia drog, každodenného násilia... 
Deti na skúšky do stráženého komunitného 
centra vozili autami dobrovoľníci – to je 
skutočnosť sveta ktorého sme súčasťou. 
Máme šťastie, že si neuvedomujeme 
vzácnosť samozrejmých vecí.  
Ale mali by sme vedieť, že až také 
samozrejmé nie sú. 
 
Prajem všetkým pekné prázdniny.   
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S ... Eliškou   Prečovou 

Známa redaktorka TV JOJ navštívila 

našich deviatakov, aby s nimi urobila 

intervew o exkurzii do Osvienčimu, 

o ktorej sme písali v predchá-

dzajúcom čísle nášho časopisu.    

Pani redaktorku zaujímali ich názory 

a pocity, ktoré si odtiaľ odnášali. Na 

záver návštevy si vymenila úlohu 

s našimi redaktorkami a poskytla im 

krátke interview:  

 Sme deviataci, rozhodujeme sa, 

čím budeme. Kedy ste sa  rozhodli vy, 

že budete reportérkou? Mali ste to 

v pláne už v deviatke?  

EP: Určite som to hneď nevedela, to 
určite nie. Najprv som chcela ísť na 
úplne inú školu. Študovala som za 
učiteľku 2.stupňa - slovenský jazyk a 
popri tom som začala písať do 
regionálnych novín v Liptove a na 
Orave. Neskôr som začala pracovať 
v rádiu Regina a potom až v televízii 
JOJ.  
 Váš najobľúbenejší a najneob-

ľúbenejší predmet v škole? 
EP: Slovenský jazyk som mala veľmi 
rada a fyzika a chémia boli zase moje 
najneobľúbenejšie. 
 Baví vás vaša práca?                                  

EP: Áno, pretože každá reportáž je 
o niečom inom a tieto reportáže sú 
veľmi zaujímavé. 
 Aké sú jej pozitíva a aké negatíva? 

EP:  Nemáme  svoj  vlastný  čas,  až  

 

niekedy večer, a reportáže robíme 
niekedy aj o 2 ráno. Taktiež si 
nevieme naplánovať  nejaký výlet, 
pretože neustále pracujeme. 
A pozitíva? Hmm... že môžeme 
niekedy pomôcť ľuďom, ktorí sú 
v núdzi. 
 Vaša najnebezpečnejšia 

reportáž?  

EP: No to sme vtedy  iba začínali 
a boli sme v Slanickej Osade, kde  na 
cestu počas búrky padali stromy 
a my sme sa báli, že nás zasiahnu. 
 A najveselšia? 

Taká najveselšia bola vtedy, keď 
sme hľadali somárikovi frajerku... 
Našli sme ju na Liptove, ale malé 
somáriky z toho neboli.  

 Ako najradšej relaxujete? 

EP: So svojou dcérou alebo v prírode. 

                        Anna & Mária 
 

Pre časopis Do pohody Anna Vrábľová (s 
mikrofónom), Mária Straková (s rolákom ), 
Eliška Prečová (s naším časopisom) a pán 
kameraman (s kamerou...) 
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P.uč. Katarína Floreková 

Cez prázdniny na mňa určite čakajú 
nejaké práce okolo domu a v záhrade, 
ale určite pôjdem  navštíviť aj kama-
rátov. Na dovolenku sa zatiaľ nechys-
tám, ale ktovie, možno sa niečo vys-
kytne. Veď už sa mi neraz osvedčilo, že 
neplánované výlety sú najlepšie .  

p.uč. Eva Dendysová 

Teším sa na slnko, vodu, huby, zaváranie 
aj na zaslúžený oddych po tom, čo som 
vyprevadila „mojich“ deviatakov. V júli 
máme prvú svadbu, a tak ma čakajú aj 
„netradičné športy“ ako beh po ob-
chodoch, skok ku kozmetičke, kader-
nícky trojboj (ostrihať, nafarbiť, vyfú-
kať) a tanečný maratón...  

Prajem všetkým fantastické leto. 
P.uč. Ivana Čičová 

Najskôr si vychutnám „sedenie doma“, 
popritom budem bicyklovať a v auguste 
sa chystám na 5dňový kúpeľný pobyt.  
p.uč. Janka Mrocková 

Ách, toľko by som toho chcela stihnúť, 
škoda, že sú také krátke!!! Ale určite 
ich budem tráviť s rodinou (konečne sa 
im budem snáď viac venovať), u rodičov 
v Oravskej Lesnej a u manželových ro-
dičov v Mútnom. Deti sa už tešia na 3 
odpusty . Pôjdeme aj niekde k vode na 
tobogány.  
P.uč. Daniela Klokočíková 

Prázdniny – čas voľna, leto - slniečko, 
pláž, šum mora. Všetky tieto slová mi 
prebehnú hlavou, keď si pomyslím na 
prázdniny. Hurááá. No v mojom prípade  
 

 Ako budete tráviť zaslúženú dovolenku, prázdniny?  
 

nebudú také, ako spomenutá pred-
stava. Veľmi túžim po tom, ako si sa-
dám na bicykel, vybehnem za dedinu, 
ďaleko od ľudí, civilizácie a pôjdem 
len tak, krížom-krážom po lúke. Zdo-
lám ten najvyšší kopec v našom cho-
tári, sadnem si na lúku plnú kvetov 
a budem počúvať to krásne ticho 
a pokoj. Keď sa mi splní aspoň jeden 
takýto deň, tak si poviem: „Moje 
prázdniny stáli za to!“  

P.uč. Anna Sekerášová 

Väčšinu času budem tráviť asi doma. 
Chcela by som navštíviť nejaké mú-
zeá, galérie. Tiež by som chcela nav-
štíviť Osvienčim spolu s dcérou a sy-
nom, no a potom si užiť aj vnúčatá.  
P.uč. Elena Fafejtová 

Budem sa čľapkať v mori v Bulhar-
sku, užijem si 12 dní oddychu a slad-
kého ničnerobenia. Po zaslúženom 
oddychu nastane zaslúžené letné 
upratovanie, kosenie a podobné prá-
ce. A to najkrajšie, čo ma čaká, sú 
moje vnučky – budem sa im venovať 
až do bezvedomia a to  aj veľkým, aj 
tej najmenšej, ktorá ma iba 1 rok.  
P.uč. Oľga Vojtaššáková 

Budem sa tešiť každému slnečnému 
dňu, ktorý príde. Obsypem sa kniha-
mi, budem sa napchávať melónmi, 
grilovať(sa) v záhrade, zdoláme s ro-
dinkou nejaký ten kopec a navštívim 
všetkých priateľov, na ktorých som 
nemala počas roka čas.  
 

 

Natália 



 
 
 
 
 Školská záhrada, políčko pri telocvični,  

dielne, technika, aranžovanie skalkových 

kvetov, enviromentálna výchova  a mno-

hé iné aktivity si nevieme bez nej ani 

predstaviť.  Určite už viete, o kom je 

reč. Áno, uhádli ste, reč je  o p. uč. 

AGNEŠI CHMEĽOVEJ. 

 

Rozhodla sa odísť na zaslúžený odpočinok, 

preto sme jej na rozlúčku položili ešte pár 

otázok.  

Tejto škole ste venovali pekných pár 

rôčkov svojho života, koľko ich je 

dovedna? 

Na škole v Zákamennom som pôsobila bez 
jedného rôčka 30 rokov, počas ktorých 
som zažila krásne chvíle, na ktoré budem 
často spomínať. 
Splnilo toto povolanie vaše očakávania?    

Áno, splnilo. Hoci povolanie učiteľa je 
náročné, zároveň však formuje osobnosť 
po všetkých stránkach. Učiteľ zohráva 
rolu rodiča, učiteľa, kamaráta, poradcu, vo 
vážnejších situáciách musel zasahovať aj 
ako sudca. V tom spočíva dôležitosť, 
náročnosť, ale zároveň aj krása tohto 
povolania. 
 Čo/kto  vám bude najviac chýbať 

a naopak, čo/kto  vám nebude chýbať 

vôbec?  

Veľmi ťažko odpovedať. Každé dieťa je  
niečím výnimočné, jedinečné, dáva vám 
veľa otázok, na ktoré musíte vždy vedieť 
pohotovo reagovať, každé dieťa vníma 
určité veci ináč a preto je dôležité 
vzájomne sa obohacovať, chápať, radiť, 
pomáhať. Stretla som  veľmi veľa dobrých 
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Lúčime sa s ... detí, ktoré boli zodpovedné, 
pracovité, svedomité, priateľské, 
ktorých vidieť rásť, učiť sa a 
dospievať bolo vždy pre mňa po-
tešujúce a dojímavé zároveň - a 
to mi bude veľmi chýbať. No 
a samozrejme tiež kolektív učite-
ľov, s ktorými sme boli jedna veľ-
ká rodina, ktorá držala vždy spo-
lu. Najmenej mi budú chýbať 
prázdniny, keďže ich už budem 
mať stále :) 
Na čo sa najviac tešíte? 

Teším sa na vnúčatká, záhradu, 
knihy, ktoré som stále odkladala 
kvôli pracovným povinnostiam, 
pokecy s priateľmi, rodinou a 
relax. 
                                 

Rastliny veľmi radi máte, 

s láskou sa im venujete. 

Múdrosti ste nám odovzdali, 

ktoré ste rokmi nazbierali. 

Ako treba sadiť, plieť a polievať, 

bohatú úrodu pozbierať. 

Príroda je vašou vášňou, 

rozumiete si s bunkou každou. 

Vďaka Vám máme aj chodník náučný, 

ktorý pre turistov nie je náročný. 

Aj veľa nervov ste si s nami užila, 

keď z nás na hodinách bola len banda 

lenivá. 

Pár úprimných slov na koniec, 

skôr než zazvoní školský zvonec: 

Milá pani učiteľka, 

pre pekné chvíle na tie zlé zabudnite, 

na dôchodku si oddýchnite. 

Verte, že vďaka Vám veľa vieme  

a za to Vám zo srdca ĎAKUJEME. 

(Lucia Šuhajová, 9.A) 
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Prípravka 

V šk. roku 2015/2016 začal krúžok aj 

u prípravky. Navštevuje ho 24 žiakov 

tretieho a štvrtého ročníka. 

 

 1.februára odohrali turnaj medzi sebou.  
 

FLORBAL 2015/2016 Dievčatá 

4. februára sa v športovej hale v 

Mútnom konalo PREDKOLO FB - 

ORION CUP. Súťaže sa zúčastnili 

3 najsilnejšie tímy starších žiačok 

okresu Námestovo. Zápasy boli 

veľmi vyrovnané, dievčatá ukázali 

peknú kombinačnú hru a bojovali do 

poslednej sekundy. Postúpiť však 

mohol iba jeden. Po vzájomných 

zápasoch si každý tím uchmatol 3 

body a nakoniec postúpilo výborne 

hrajúce Mútne, ktoré strelilo 

najviac gólov. Dievčatá síce 

neobhájili minuloročný postup, ale 

vôbec nemusia smútiť, lebo 

predviedli krásnu hru a ukázali, že 

si vedia florbal užiť.  

Výsledky zápasov: 

Zákamenné - Mútne 2:1 

Novoť - Zákamenné 3:1 

Mútne - Novoť 4:1 

 
 

Prvý februárový deň si väčšina žiakov 

užívala polročné prázdniny, ale niektorí 

chlapci z 1. stupňa zamenili oddych za 

florbalky a navštívili telocvičňu. 17 

statočných sa rozdelilo do troch tímov: 

FBK Zidan, Kings a Monsters. Chlapci 

odohrali 3 zápasy, ktoré skončili 

nasledovne: 

FBK Zidan - Monsters 5:3 

Monsters - Kings 7:0 

Kings - FBK Zidan 0:12 

Títo mladí chlapci si zaslúžia pochvalu za 

peknú, kombinačnú a férovú hru.  

25.mája odohrali naši prípravkári pria-

teľské zápasy s rovesníkmi z Rabče. 

Zákamenné A - Rabča 4:3 (sn) 

Zákamenné B - Rabča 0:5 

Najlepší strelcom sa stal Marek Buliak, 

ktorý rozhodol aj v samostatných ná-

jazdoch a najlepším hráčom nášho tímu A 

Samuel Vojtaššák. Najlepším hráčom 

Béčka sa stal Marek Čič. 

20.júna- PRIATEĽSKÝ ZÁPAS 

DIEVČAT V MÚTNOM: 

Zákamenné – Mútne  7:0 (Ivana 

Vojtaššáková, Bianka Ondrigová, 

Vlaďa Brandysová, Simona Sochu-

ľáková, Zuzana Godišová) 
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26. mája sa konal v Kysuckom Novom 

Meste VI. ROČNÍK KYSUCKÉHO 

POHÁRA VO FLORBALE zmiešaných 

družstiev žiakov a žiačok základných 

škôl. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov 

a žiačok. Turnaj sa odohral systémom 

každý s každým: 

ZŠ Zákamenné - ZŠ KNM 0:0 

ZŠ Zákamenné - ZŠ Čadca - 3:0 

ZŠ Zákamenné - ZŠ Svrčinovec 4:2 

Po remíze a dvoch výhrach vybojovali 

reprezentanti našej školy PRVÉ MIESTO 

a priniesli kysucký pohár na Oravu.  

Našu školu reprezentovali: Bianka 

Ondrigová, Mária Klimčíková, Simona 

Sochuľáková, Zuzana Godišová, Ivana 

Vojtaššáková, Martin Janeček, Peter 

Líška, Matej Kušnierik, Ivan Straka a 

Martin Vrábeľ. 

ŠKOLSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – ŠFL 

Celý rok prebieha ŠFL v kateg.  starší a 

mladší žiaci. Do ligy sa zapojili všetky 

triedy 2. stupňa a tím dievčat. Spolu 19 

tímov v oboch kategóriách. Každý tím hral 

zápasy 2 x za mesiac.  
 

Víťazom ŠFL ustarších žiakov sa 

stala trieda 9.D, ktorá vo finále 

zdolala 8.A. 3. miesto získali 

borci z 8.C, ktorí porazili 9.C. 

Najlepším strelcom sezóny sa 

stal Matej Kušnierik, ktorý má na 

konte 28 gólov. Brankárom sezóny 

sa stal Marek Čič. 

Do boja o 3. miesto sa za 

mladších žiakov prebojovali triedy 

7.C a 6.A a do finále triedy 7.A 

a 7.B.  

 

Florbal sa v našej obci a v škole 

teší obrovskej popularite. Krúžok 

navštevuje viac ako 100 žiakov 

a žiačok. Táto popularita rastie 

z roka na rok a v sezóne 

2016/2017 ideme historicky 

prvýkrát reprezentovať našu obec 

a školu v celoslovenskej ligovej 

súťaži organizovanej florbalovým 

zväzom v kategóriách starší žiaci, 

dorastenky a muži. 

 

P.uč. Peter Klimčík, vedúci krúžku 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Na strednej chodbe v novej školskej 

budove bolo nevšedne živo. Žiaci sa 

zhlukovali po skupinkách a zvedavo 

niečo skúmali. 

 

Zisťovali sme u p.uč. Janky 

Mrekajovej, čo je toho dôvodom:   

Naši žiaci sa  môžu oboznámiť s prácou 
svojich spolužiakov 6. 8. a 9. ročníka. Sú 
to niektoré projekty z oblasti optiky, 
správania sa telies v kvapalinách a 
elektromotory. Na poopravených star-
ších pomôckach sa zas môžu oboznámiť 
s rôznymi modelmi prevodov ako: reme-
ňové, ozubené, šnekový prevod, kužeľo-
vý... Ďalej, ako pracuje kľukový mecha-
nizmus, kardan s kĺbom a Hardyho spoj-
kou s demonštráciou výkyvu. Žiaci si tak-
to navzájom môžu odovzdávať svoje ná-
pady, prípadne zdokonaľovať ich, čo by 
určite prispelo aj k pozitívnej motivácii 
pri získavaní nových vedomostí.  
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Fyzika hravo Staviame my máje, čo 
nám dáte za ne... 
...nieslo sa areálom  

našej školy 1.mája.  

 

To švárni mládenci v krojoch 

spievali švárnym devám pri 

tradičnom stavaní mája. Svojím 

spevom sa pripojili aj  ostatní 

zvedaví diváci, ktorí sa prišli 

pozrieť, ako to zvládnu. A veru, 

naši mládenci sa nedali zahanbiť 

a máj už onedlho pyšne stál 

a všetkým naokolo mával pestro-

farebnými stuhami.  

V
er

on
ik

a 
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MONITOR 5.ročník 

Tento rok si na vlastnej koži prvýkrát 

vyskúšali  celoslovenské testovanie už 

aj piataci. Nedali sa zahanbiť a aj 

napriek obavám dopadol výborne. 

Preto sľúbili svojim učiteľkám, že 

v deviatom ročníku budú rovnaké 

výsledky                     

MATEMATIKA 

Celosl. priemer 62%   Naši 72,5% 

SLOVENSKÝ JAZYK 

Celosl. priemer 66%      Naši 74% 

Pripravovali p. uč. Blažena Madleňá-

ková, Oľga Vojtaššáková a učiteľky 

1.stupňa . 

 

 
 

- Šprechen zí ingliš?- 
- Tak trochen...-  
... si určite nepovedia naši žiaci,  

pretože ich jazykové zdatnosti 

boli dôsledne otestované a nás-

ledne aj v hojnom počte ocenené 

v JAZYKOVEJ SÚŤAŽI ABC. 

 

PROJEKTOVÁ SÚŤAŽ: 

Kategória:  skupiny  5 .- 6. ročník 

1. m.:  Natália Florková  ml.+st., 

Lucia Iglárová, Nikola Kurňavková, 

Samuel Florek - 5.C  

BIRTHDAY POSTCARD TO 70th 

ANNIVERSARY OF OUR SCHOOL 

LITERÁRNA SÚŤAŽ: 

Poézia 7.-9. ročník – jednotlivci 

3. m.: SOŇA ŽATKULIAKOVÁ 7.C - 

MY MUM 

Esej 5.- 6. ročník - jednotlivci 

2. m.: DANIEL MAJCHRÁK 6.B   

Esej 7.-9. ročník – jednotlivci 

2. m.: NIKOLA GROFČÍKOVÁ 8.A - 

WAR  BUT PEACE 

3. m.: SIMONA SOCHULIAKOVÁ 

8.A - FRIEND AND FRIENDSHIP 

Žiakov pripravovali p.uč. Blažena 

Madleňáková a Janka Polťáková. 

CONGRATULATION!    Romanka 

Trieda 6.C nepatrí k najlepším v našej 

škole. Jedno sa jej však musí uznať. 

Vie, ako prekvapiť.  

 

Žiaci tejto triedy sa totiž dobrovoľne a  

bez mučenia rozhodli stráviť jeden 

júnový piatok triednickú  hodinu  užitoč-

nejšie ako sedením v lavici a vybrali sa 

očistiť okolie školy od odpadkov. 

CHVÁLIME!!! 

TRIEDNICKÁ HODINA trochu 

inak 



 
 
 
 
 
   

   

 

  

 

   

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

Galéria umenia našich žiakov 
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Mário Balún, 5.D 

Ponúkame vám výber tých 

najlepších prác našich žia-

kov pod vedením p.uč. Eleny 

Fafejtovej. 

 

Práce vznikli na hodine 

výtvarnej výchovy a výchovy 

umením a niektoré úspešne 

reprezentovali našu školu na 

rôznych súťažiach.  Ľuboš Koleň, 8.B 

Dávid Revaj, 6.C 
Andrea Dibdiaková, 7.B 

MANDALY- zhora Júlia 

Polťáková, 8.C a  Laura 

Bernaťáková, 7.A 

Andrej Večerek,5.D  Natália Kovaľová,5.D 

Monika Večerková, 9.C 

Erik Bukna, 5.A 

Simona Večerková, 7.A Kolektív 5.B Natália Florková ml., 5.C 
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Vikingovia naši zlatí, 

mali jednoduché šaty. 

Mydlo oni nepoznali  

a vode sa vyhýbali. 

 

Zato zbrane super mali, 

nepriateľov nimi hnali.  

Po večeroch starí, mladí, 

spievali si dlhé ságy. 

 

Drakkary si stavali, 

Severný oceán preplávali. 

Usadili sa v Nórsku, Švédsku, 

rozprávajú o tom každému decku. 

Jana Iglárová, 6.C 
 
 

Švédi, Dáni, Nóri 

predkov mocných 

mali, 

Vikingovia alebo aj 

Normani sa nazývali. 

 

Erik Červený ostrov 

veľký našiel, 

a preto ku nemu 

zašiel. 

 

Ale z Islandu ho 

všetci vyhnali, 

preto niektorí s ním 

na mori ostali. 

          Ján Sochuľák, 
6.A 

 

Vikingovia po vodách sa 

rýchlo  plavia, 

na  drakkaroch cestu  

cez more si razia. 

 

Drakkary sú dlhé, rýchle  

lode, 

aj po rieke im to ľahko  

pôjde. 

 

Všetci Európania sa ich  

báli, 

ale korisť bez boja ľahko  

nedostali. 

 

Rabovali dediny a mestá, 

žiadnemu Vikingovi sa 

nechcelo prestať. 

Dávid Revaj, 6.C 
 

Tento školský rok sa naši 

šiestaci na hodine dejepisu 

s p. uč. Durčákovou dozve-

deli veľa zaujímavostí o 

Vikingoch.  

 

Vikingovia boli známi tým, že 

písali ságy - hrdinské piesne 

a básne, v ktorých opisovali 

svojich hrdinov, ich hrdinské 

činy, objavné plavby a 

legendy o bohoch. Takéto 

oslavné básne napísali aj naši 

žiaci a tu sú niektoré z nich. 

Leif Eriksson, 

syn Erika Červeného 

bol 

a nikto z nich nikdy 

nekradol. 

Veľký ostrov sveta 

našiel, 

a preto naň rýchlo 

zašiel. 

Erikov syn Ameriku 

objavil, 

skôr ako sa Kolumbus 

tam vyplavil. 

Toto sú deje vikingské 

a ich činy hrdinské. 

Alena Srogoňová, 6.A 
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                          MáJ 

VAJANSKÉHO MARIN-KK 

1.m-Terezka Dibdiaková, 5.B 

1.m-Natália Laššáková, 8.C 

(priprav. p.uč. Zuzana Demková) 
 

GYMNASTCKÝ ŠTVORBOJ-KK 

1.m-ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, kat. B 

(priprav. p. Monika Belicajová) 
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA-OK 

1.m-Veronika Sivčáková, 7.A 

3.m-Tomáš Holubčík, 6.B 

(priprav.  p.uč. Tatiana Mrekajová) 
 

ŠTÚROV ZVOLEN-OK 

2.m-Alena Vlčáková, 5.B 

(priprav.  p.uč. Oľga Vojtaššáková) 
                               Jún 

DILONGOVA TRSTENÁ-CK 

2.m-Zuzana Vlčáková, 8.C 

3.m-Sára Mária Čičová, 7.A 

1.m-Alena Vlčáková, 5.B 

(priprav.  p.uč. Zuzana Demková, 
Oľga Vojtaššáková) 
 

VESMÍR OČAMI DETÍ-OK 

2.m- Aneta Konkoľová, 5.B 

(priprav.  p.uč. Elena Fafejtová) 
 

BOHÚŇOVA PALETA- MEDZIN.S. 

3.m- Monika Večerková, 9.C 

(priprav.  p.uč. Elena Fafejtová) 
 

LIDICE-MEDZINÁR.SÚŤAŽ 

Anna Ridzoňová, 6.A- čestné uznanie 

(priprav.  p.uč. Elena Fafejtová)  
 

DÚHA-CK 

Nikola Sochuliaková, 8.B-              

Cena Ľubovnianskeho liter. Klubu 

(priprav. p.uč. Zuzana Demková) 
 

GORAZDOVO VÝTVARNÉ 

NÁMESTOVO-CK 

3.m-Barbora Buľáková a Anna 

Vrábľová, 9.C 

          (priprav.  p.uč. Elena Fafejtová)  
 

BIKE PARK GRUNKY-OK 

2.m- Dominik Belicaj, 9.B 

2.m- Dominik Belicaj, Peter Kolenčík- 

cykloštafeta 

 

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ ŠKOLSKÝ 

ČASOPIS 

2.m- Do pohody   

(pripr.  redakčná rada + p.uč. Oľga 
Vojtaššáková)  

 

                                                  
 

Anka Vrábľová, Barborka Buľáková, 9.C 
s víťaznou mozaikou na Gorazdovom  

výtvarnom Námestove 
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I got this feeling inside my bones 

It goes electric, wavey when I turn it on 

All through my city, all through my home 

We're flying up, no ceiling, when we in our 

zone 

R1: 

I got that sunshine in my pocket 

Got that good song in my feet 

I feel that hot blood in my body when it 

drops 

I can't take my eyes up off it, moving so 

phenomenally 

You gon' like the way we rock it, so don't stop 

 

R2: 

Under the lights when everything goes 

Nowhere to hide when I'm getting you close 

When we move, well, you already know 

So just imagine, just imagine, just imagine 

Nothing I can see but you when you dance, 

dance, dance 

Feeling good, good, creeping up on you 

So just dance, dance, dance, come on 

All those things I should do to you 

But you dance, dance, dance 

And ain't nobody leaving soon, so keep dancing 

R3: 

I can't stop the feeling 

So just dance, dance, dance 

I can't stop the feeling 

So just dance, dance, dance, come on 

 

 

Ooh, it's something magical 

It's in the air, it's in my blood, it's rushing on 

I don't need no reason, don't need control 

I fly so high, no ceiling, when I'm in my zone 

 

R2:Under the... 

R1:I got that... 

R3:I can’t stop... 

R3: I can‘ t stop.... 
 

 
 

Mám taký pocit v kostiach 

 Elektrizuje, keď ho zapnem  

Skrz moje mesto, skrz môj dom 

 Letíme hore, žiadny strop, keď sme v 

 našej zóne  

R1: 

Mám slnko vo vrecku 

 Dobrú dušu v nohách 

 Cítim tú teplú krv v tele, keď to klesne 

 Nemôžem od toho odtrhnúť oči, 

hýbeme 

 sa tak neobyčajne 

 Zamknutý izba, keď sa hojdame, tak 

 neprestávaj 

 R2: 

A pod svetlom, keď všetko ide  

Kde sa nič neschová, mám ťa pri sebe 

 Keď sa hýbeme, tak už vieš 

 Tak si to predstav, predstáv, predstáv 

 Nevidím nič, len teba ako tancuješ, 

 tancuješ tancuješ 

 Cítim sa skvelo, zakrádam sa k tebe 

 Tak tancuj, tancuj, tancuj 

 Všetky tie veci, ktoré by som ti mal 

 Urobiť 

 Ale ty tancuješ, tancuješ, tancuješ 

 Nikto neodchádza skoro, tak tancuj 

R3: 

 Nemôžem zastaviť ten pocit  

Tak tancuj, tancuj, tancuj 

 Nemôžem zastaviť ten pocit  

Tak tancuj, tancuj, tancuj  

 

Je to niečo magického 

 Je to vo vzduchu, v mojej krvi a prúdi 

to 

 Nepotrebujeme dôvody, ani kontrolu 

 Letím vysoko, žiadny strop keď som v 

 mojej zóne 

 

R2: A pod svetlom... 

R1: Mám slnko... 

R3: Nemôžem zastaviť... 

R3: Nemôžem zastaviť... 
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GENETICI- Toto si musel zdediť po otcovi! 

FILOZOFI- Keď tvoj kamoš skočí do vody, 

skočíš tiež? 

FLEGMATICI- Nezaujíma ma, čo hovoria ostatní! 

LOGICI- Preto, lebo som povedal! 

AL CAPONE- A ty si čo myslíš, že kradnem? 

METEOROLÓGOVIA- Akoby sa ti tornádo 

prehnalo cez izbu! 

MATEMATICI- Počítam do troch! 

POLICAJTI- Kde si bol? S kým si bol? Čo ste 

robili? Kedy si prišiel domov? Dýchni na mňa! 

KŇAZI- Modli sa, aby ten fľak išiel vyprať! 

GYMNASTI- Pozri sa na ten fľak na tvojom 

chrbte! 

BOXERI- Takú ti strelím, že ti stena dá druhú! 

PAMÄTNÍCI- Keď som ja bol v tvojom veku... 

OTORINOLARINGOLÓGOVIA- Keď ti jednu 

struhnem, ta ti sopeľ oko vybije! 

SUDCOVIA- Mňa nezaujíma kto začal hádku 

prvý, ja ju ukončím! 

TURISTI- No už toho máme dosť, my s otcom sa 

obujeme, oblečieme a pôjdeme kade ľahšie. 

ZOOLOGOVIA- Ťa roztrhnem ako hada 

MECHANICI- Takú ti druzgnem, že ti sopeľ  

okolo krku závity vyreže. 

VEŠTICE- Raz aj tvoja domácnosť bude vyzerať 

ako tvoja izba, samý bodrel! 

VYŠETROVATELIA- Priznaj sa, ako to bolo! 

HUMANITÁRNY PRACOVNÍK- Deti v Afrike 

nemajú čo jesť! 

POLITICI- Hovno dostaneš! 

MULTIKULTÚRNI- Si Talian alebo čo? 

HOSPODÁRI- Nevstaneš od stola kým to nezješ! 

ANESTEZIOLÓGOVIA- Už sa zobuď!!! 

VYDIERAČI- No- ako chceš... 

 

Typy rodičov... 
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KEĎ 

OKOLO 

TEBA 

PREJDE 

RIADNA 

KOČKA... 

komár útočník(útočný) 

Kto sa považuje za zakladateľa 

genetiky? Ten Jozef? (Gregor Mendel) 

putovanie v kriedach /čriedach) 

krvný obeh je rozdelený na krátky a 

dlhý ( malý a veľký) 

čierny zväzok (cievny zväzok) 

polia sú umelecký ekosystém (umelý) 

kosti lebky: čriedlo(čerieslo) 

zemepisník makovitý( mapovitý) 

Z
d
ro

j 
: 
in

te
rn

et
 

1.prezident ČSR- Tomáš Gagarin 

(Tomáš Garigue Masaryk)  

Dualizmus=dvojhlavie (dvojvládie) 
 

Povedali  & napísali ste 

Na biológii  a  dejepise 
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NAJLEPŠIA DOCHÁDZKA (od 1.-9.roč.) – DOMINIK BELICAJ, 9.B - 36hodín                                                   

NAJLEPŠÍ PROSPECH – ANDREA GROFČÍKOVÁ, LUCIA GONŠOROVÁ, 9.A                                                             

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC  - DOMINIK BELICAJ, 9. B                      

NAJ V PRÍRODOVEDNEJ OBLASTI – ANDREA GROFČÍKOVÁ, 9.A   

NAJ V HUMANITNEJ OBLASTI  - BIANKA ONDRIGOVÁ, 9.D          
 

DOMINIK 

BELICAJ 

Počet diplo-

mov: 14, me-

dailí: 8 a 1 

pohár. Naj-

cennejší: 

atletika - 

postup na 

celoslovenské 

kolo 

 

P.uč. Katarína Floreková- Milí moji deviataci, dva roky strávené spolu s vami 
ubehli ako voda a som vďačná, že som vás mohla spoznať. Za ten čas som sa 
aj ja od vás veľa naučila a každý jeden z vás prispel svojou troškou do mojej 
zbierky cenných skúseností. Áčkari, prežila som s vami svoju premiéru v úlohe 
triednej a som rada, že som to prežila . 

P.S. Kamkoľvek vás život zaveje, buďte hlavne dobrými ľuďmi. 
P.uč. Eva Dendysová-9.B - super trieda - zabudnúť sa na vás nedá. 9 dievčat 
+ 12 chlapcov, známi svojím dobrým srdcom. Občas prišli úlety - veď ste boli 
ešte deti... Dnes letíte do sveta, začať všetko odznova: kamaráti, písomky aj 
učitelia. Prajem mocné krídla a dobrý vietor, moji mladí priatelia! 
P.uč. Janka Mrekajová- Milé naše deti! Už som sa konečne naučila Vaše mená 
a ako-tak si na Vás zvykla a už zas odchádzate. Vidíte, život, to je zmena a 
spomínanie. Prajem Vám v ďalších rokoch veľa  krásnych spomienok, dobrých 
priateľov, veľa síl na prekonávanie prekážok a nevzdávať sa cieľa.  Verte, že 
to zlaté pravidlo "Nerob druhému to, čo nechceš, aby druhí robili Tebe" nikdy 
nestratí na aktuálnosti.  
P.uč. Monika Kureková - 9.D, želám vám  do života veľa úspechov, šťastia, 
veľa pozitívnej energie a nech v živote stretávate len samých dobrých ľudí. 
 
                                                                                                                                                                                                                       
  

Naj v 

MONITOR-e 

MÁRIA 

STRAKOVÁ 

100% 

matematika 

100% slovens. 

jazyk 
 

 

= 

Písali sme  

MONITOR  

MATEMATIKA  

Celosl. priemer- 54%     

naši  – 66% 

SLOVENSKÝ JAZYK  

Celosl. priemer – 62%    

naši - 66% 

Priprav: p.uč. Zuzana Dem-

ková,       Eva Bystričanová-

Mikolajčíková, Katarína 

Floreková a  p.uč. Eva 

Dendysová  

 

 

pre vás od nás - učiteľov 
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9. A 
Nadišiel ten moment, keď aj naša trieda píše 

odkazovku. Vystriedalo sa nám za tých 5 

rokov veľa triednych učiteľov. Týmto 

chceme pozdraviť pána učiteľa Marečka 

Madleňáka, ďakujeme za super 5 ročník, v 

ktorom boli nezabudnuteľné chvíle (nokia, 

žuvačka, trápne... veď vy viete)... 

Potom chceme pozdraviť pani učiteľku Ašku 

Chmeľovú. Ďakujeme, okrem iného,  za 

krásny výlet do Košíc, na ktorý nikdy 

nezabudneme. A tiež nesmieme zabudnúť  na 

úžasnú pani učiteľku, ktorá s nami bola síce 

krátko, ale veľa nás toho naučila. Ďakujeme, 

pani učiteľka Katuška 1 Laštíková,  a 

pozdravujeme aj pani učiteľku Katušku 2 

Florekovú.  Prepáčte nám tie bezsenné noci, 

ktoré ste kvôli nám prežívali.  

Ďakujeme za krásne roky v tejto škole, 

odnášame si vedomosti a aj spomienky. 

Pán učiteľ Peťko Klimčík, prepáčte nám naše 

poznámky (ale sranda bola), veď vy viete, že 

vás máme radi. Tak sa s vami  všetkými lúči-

me. NEZABUDNITE na nás!!  

Vaša excelentná 9.A. 

  

 

 

9. B 
Milá naša pani učiteľka Evka Dendysová. 

Chceli by sme vám poďakovať za všetky 

vedomosti, ktoré ste nám s veľkou chuťou 

odovzdali. Ďakujeme, že ste to s nami 

vydržali a dali nám dobrý príklad nielen ako 

sa správať v škole, ale aj v našom osobnom 

živote. Boli ste  našou druhou mamou, za čo  

vám patrí veľké ĎAKUJEME! 

No sme si vedomí aj toho, že sme vás 

veľakrát nahnevali. Napríklad, keď sme si 

nepísali domáce úlohy, vedeli sme sa k sebe 

neslušne správať a mnoho ďalších vecí... 

Dúfame, že na zlé veci sa zabudne a ostanú 

len tie krásne spomienky. A tak prijmite od 

nás aj slovo, ktoré hádam ospravedlní 

všetky zlé skutky.  

PREPÁČTE. Vaša 9.B. 

  

 

 

 

9. C 
Milí naši nasledovníci - ôsmaci, na úvod vám 

chceme povedať pár potešujúcich slov : Už len 

rok a budete von!  Ako aj my. Prajeme vám 

veľa trpezlivosti s učiteľmi (verte, bude vám 

potrebná), veľa odvahy (tá je základom 

prežitia tohto ročníka) a hlavne rozumu (nedá 

sa kúpiť, radšej si ho zožeňte hneď teraz 

počúvaním učiteľov), aby sa vám darilo po celý 

školský  rok. Nech je šťastena vždy na vašej 

strane (najmä pri odpisovaní z ťahákov od 

susedov). Chceli by sme sa však poďakovať 

našim triednym učiteľkám Gitke Brtkovej, 

Ľubke Juráškovej a   Janke Mrekajovej za 

všetko, čo pre nás urobili. Prepáčte nám tie 

nervy, ktoré sme vám spôsobili a ďakujeme 

ešte raz.         Vaša dokonalá, nádherná.... 9.C. 
 

9. D 
Lúčime sa. Chceme hlavne poďakovať pani 

učiteľke Horanovej za krásne strávené 4 

roky plné srandy, smiechu, ale aj hádok. 

Nikdy na vás nezabudneme. Ale chceme 

tiež poďakovať aj pani učiteľke Kurekovej, 

ktorá to s  nami zvládla ten posledný rok na 

jednotku. Ďalej ďakujeme aj ďalším super 

učiteľom, ktorých sme mali tú česť 

spoznať a hlavne za trpezlivosť a čas, 

ktorý nám venovali. Pani učiteľka Demková, 

spomínajte na nás len v dobrom, pretože 

naša trieda najlepšie napísala monitor so 

slovenčiny.  A hlavne ďakujeme za tu 

prípravu, pretože doteraz by sme boli takí 

tupí ako na začiatku. 

Ďakujeme vám všetkým. So slzami v očiach, 

kvietkami v rukách a so spomienkami v 

srdciach sa s vami lúčime. 

Vaša nezabudnuteľná 9.D! 
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Ďakujeme, že nás čítate! 
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Stena plná DIPLOMOV!  

(Je z nej paf aj nástenkové –en)   

A jeden sa ušiel aj nám 

 

f 


