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QWETZIOwPxLKJHFDSzAYVBNMQWERTZUIOyOKJA 

Začiatok školského roku 

2016/2017 sme v našej škole 

rozbehli  v plnej paráde a... 

športovo. 

 

Sotva sme si stihli ohriať 

stoličky, už sme sa pustili do 

športových súťaží. Hneď prvá 

sa niesla v duchu myšlienky 

spolupatričnosti pod názvom 

Šport nás spája. Pod týmto 

názvom sa konal  22. 

septembra 1. ročník športového 

podujatia našich žiakov a 

klientov DSS a ZP 

v Zákamennom. Okrem nich si 

prišli zasúťažiť aj klienti z 

Centra sociálnych služieb 

Orava v Tvrdošíne, zames-

tnanci z DSS a ZP Zákamenné 

a  „rozhlasáci“ z Rádia Regina.  

Ako správni Pohoďáci sme 

využili príležitosť a poprosili  

redaktorov o krátky príspevok 

do nášho časopisu. Príspevok 

prisľúbili, svoj sľub splnili a my 

vám ho v plnom znení 

ponúkame.  

Chlapcov prišiel podporiť  aj pán farár Cyril Hamrák 

NAJVÄČŠIE VÍŤAZSTVO 
Jedným z krásnych momentov, ktoré zažívam 
v práci v RTVS, je aj ten, keď si uvedomujem 
spájanie sa ľudí cez rozhlasové vlny. Zavolá nám 
trebárs poslucháč, ktorý chce pred tisíckami 
ľudí pozdraviť hoci aj šoféra autobusu, pretože 
ráno mu pribrzdil a vzal ho aj mimo zastávky, na 
ktorú nestihol dobehnúť. Svoje Ďakujem odošle 
pred tisíckami ľudí a my neznámemu 
autobusárovi vzápätí zahráme peknú pesničku. 
Keď sa ľudia spájajú, má to svoje čaro. Aj preto 
ma v jeden pekný slnečný deň potešila načrtnutá 
spolupráca medzi Rádiom Regina a Zákamenným. 
To sme stáli na futbalovom ihrisku v Domove 
sociálnych služieb v Zákamennom s pani 
riaditeľkou Adrianou Adamicovou. 
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Rozprávali sme sa o tom, že v budúcnosti 
v obci plánujú pozoruhodný športový 
deň, ku ktorému som za futbalový tím 
Rádia Regina prisľúbil účasť.  
Týždne či mesiace preleteli a zaplnené 
auto „chlapcov“ s logom RTVS na 
dresoch zaparkovalo v areáli domácej 
Základnej školy. S heslom Šport nás 
spája sme sa s nadšením zapojili do 
futbalového turnaja a vyskúšali, či vôbec 
nejako obstojíme.  
Upútala nás pestrofarebná paleta tímov 
– školáci, zamestnanci, klienti zariadení 
sociálnych služieb a my ako zástupcovia 
médií. Hneď v úvode sme sa poriadne 
zapotili a museli sme siahnuť na dno 
svojich síl. Veď zápas s mladými 
školákmi sa ledva rozbehol a už sme 
zadychčaní prehrávali 1:3. Napokon sa 
nám podarilo zvrátiť pre nás nepriaznivý 
vývoj zápasu a výsledok otočiť 
v prospech nášho víťazstva. To boli 
mladí chlapci, zdraví, veselí, nadšení pre 
šport.  
Ďalšie dva zápasy boli z úplne iného 
súdka, keďže sme sa postavili proti 
klientom zariadenia sociálnych služieb, 
a to domácim zo Zákamenného a potom 
proti podobnej zostave z Tvrdošína. Tu 
už bolo potrebné brať ohľad na samotné 
heslo športového dňa – Šport nás spája. 
Nebolo teda dôležité vyhrať, ale hrať 
s úsmevom, s radosťou, s láskou 
k športu, ale aj s láskou k človeku. 
K ľuďom, ktorí nemajú rovnaké možnosti 
ako my ostatní. V týchto zápasoch sa 
teda góly rodili inak, tiež dojmy, radosť 
a akési nové pocity.  
 
 

Chodievame si totiž pravidelne zahrať 
– po práci ako kolegovia či spolu 
s priateľmi -, a dokonca hrávame 
v podobnej telocvični jednej zo 
základných škôl v Banskej Bystrici.  
No nikdy nehrávame proti ľuďom, ktorí 
majú rôzne mentálne či telesné 
postihnutie. Z nasledujúcich dvoch 
zápasov proti klientom DSS sa teda 
zrodili remízy a po trestných 
strieľaniach víťazstvá našich súperov.  
Celkovo sme „chytili“ krásne tretie 
miesto, no najväčším víťazstvom pre 
nás bola samotná prítomnosť na tak 
nevšednom, originálnom a hodnotnom 
podujatí. Dojmy sme sprostredkovali aj 
v rozhlasovom vysielaní Rádia Regina či 
v televíznom vysielaní na Dvojke 
v rámci relácie TeleRegina. Na záver 
azda len dodám, že sme hrali na pôde 
školy, no najväčšou školou pre nás boli 
nové pocity, ktoré sme zažili z tohto 
prepojenia rozmanitých ľudí, zdravých 
aj menej zdravých, starších aj 
mladších... Šport nás skutočne spojil 
a tešíme sa na návrat.  

Marcel Páleš 

redaktor a moderátor  

RTVS - Rádio Regina  
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VÝSLEDKY FUTBALOVÝCH ZÁPASOV:  

Zamestnanci DSS a ZPS Zákamenné – CSS 

ORAVA Tvrdošín          2:3 

Rádio Regina – naši  žiaci            5:3 

Klienti DSS a ZPS Zákamenné – naše žiačky 5:2 

CSS ORAVA Tvrdošín – Rádio Regina                                         

4:3 pp 

Klienti DSS a ZPS Zákamenné – Rádio Regina                        

5:4 pp 

CSS ORAVA Tvrdošín – Klienti DSS  a ZPS 

Zákamenné                  2:6 

1.m-  Klienti DSS a ZPS Zákamenné 

2.m- CSS ORAVA Tvrdošín 

3.m- Rádio Regina 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:  

Preťahovanie lanom- celý tím 

Skákanie vo vreci- jeden zástupca z každého 

tímu 

Prenášanie loptičky na lyžičke- jeden zástupca 

z každého tímu 

Hod kriketovými loptičkami do vedier- jeden 

zástupca z každého tímu 

Hra s loptou- dvojica z každého tímu 

V každej hre mohlo družstvo získať 1-5 bodov. 

VÝSLEDKY ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ PO 

KONEČNOM SPOČÍTANÍ BODOV:  

1.miesto-    CSS ORAVA Tvrdošín  

2.miesto-   Klienti DSS a ZPS Zákamenné  

3.miesto-  Zamestnanci DSS a ZPS Zákamenné  

 
 

Filip Beňuš, 8.A- Športový deň sa 
mi veľmi páčil. Najviac ma 
prekvapili chlapci z domova, 
pretože im šiel futbal vynikajúco 
a nesklamal ani tím z Rádia 
Regina. Bol by som rád, keby sa 
táto akcia uskutočnila aj na 
budúci rok a keby som tam 
nechýbal samozrejme aj ja  . 

Filip Beňuš, 8.A v rozhovore s mode-
rátorom Rádia Regina 

Pán riaditeľ 

Pavol Demko 

odmeňuje 

jedného 

z víťazov 

z DSS 

Zákamenné  

Anetka Sivčáková 
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Aj tento rok sa naši žiaci rozhodli 

poďakovať za úrodu z polí a záhrad  

svojich rodín tým najvhodnejším spôsobom 

– svätou omšou. 

 

Konala sa v nedeľu posledný septembrový 

týždeň a dievčatá s chlapcami pekne 

v krojoch priniesli obetné dary v podobe 

krásne naaranžovaných košov či obrazov. 

A čo na to náš p. farár Cyril Hamrák? 
 „Sv. omša za úrodu bola prekrásna. Som 
rád, že táto iniciatíva zapojiť sa do 
prípravy a liturgie omše vyšla od učiteľov a 
žiakov našej Základnej školy Jána 
Vojtaššáka. Je to dobrý znak toho, že si 
vieme vážiť dary úrody a prírody, ktoré 
nám dáva Pán, že to nie je samozrejmosť. 
Vychováva nás to k pokore a vďačnosti. 
Teším sa, že v tom budeme každoročne 
pokračovať.“ 
  

Ďakujeme za úrodu 

Tak nám začal ďalší školský rok. Opäť 

školské povinnosti, opäť ranné 

vstávanie, opäť boj so sebou a 

učivom:). Snáď sme všetci vykročili 

správnou nohou... Zástupcom našich 

ôsmakov sa to podarilo asi najlepšie. 

Zúčastnili sa akcie Šport nás spája s 

klientmi domovov sociálnych služieb z 

Oravy. Nevyhrali síce, ale ich malé 

prehry boli veľkými víťazstvami. 

Pochopili, že niekedy je dôležitejšia 

cesta ako cieľ. Poďakovanie patrí aj 

našim žiakom - divákom, ktorí vytvorili 

úžasnú atmosféru. Bol som na 

všetkých hrdý, pretože ste sa ukázali 

ako tolerantní a chápaví ľudia. Veľmi 

dobre ste reprezentovali našu školu a 

obec. Veľkú vďaku si zaslúži aj p. uč. 

Kovaľová, bez ktorej by sa ťažko 

rodila (možno) budúca tradícia 

spoločných stretnutí. A netreba 

zabudnúť na p.uč. Madleňáka a jeho 

rozhodovanie všetkých futbalových 

zápasov. 

Podarila sa dobrá vec. Pôjdeme ďalej. 
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5.ročník  chlapci/dievčatá 

1. Belicaj Sebastian 5.B  

2. Plaskúr Samuel 5.B  

3. Buliak Marek 5.C  

1. Boškajová Adriana 5.C  

2. Večerková Lea-Mária 5.D  

3. Vrábľová Lucia 5.A  

6.ročník chlapci/dievčatá 

1.Gura Lukáš 6.A 

2. Florek Samuel 6.C 

3.Palárik Erik 6.D  

1.Vojtaššáková Marianna 6.D 

2. Kovaľová Dominika 6.A 

3. Kovaľová Natália 6.D 

7.ročník chlapci/dievčatá 

1. Belicaj Benjamin   7.B 

2. Holubčik Tomáš   7.B 

3. Chromek Kristián   7.A 

1. Ovšáková Mária   7.C 

2. Večerková Barbora  7.A 

3. Vojtaššáková Denisa  7.A 

8.ročník chlapci/dievčatá 

1. Vrábeľ Martin   8.A 

2. Godiš Dárius   8.B 

3. Briš Ján   8.C 

1. Vojtasová Anežka 8.B 

2. Kovaľová Petra   8.B 

3. Kovalíková Simona   8.B 

9.ročník chlapci/dievčatá 

1. Kovaľ Lukáš   9.B 

2. Durčák Anton   9.C 

3. Bernaťák Štefan  9.B 

1.Lučivňáková Natália  9.C 

2.Šimjaková Simona   9.C 

3. Grofčíková Nikola  9.A 
 

Natálka Kovaľová 

Z iniciatívy Európskej komisie je od minulého roku 

druhý septembrový týždeň vyhlásený Európskym 

týždňom športu.  

 

Aj z tohto dôvodu sa konal v našej škole 1.ročník 

cezpoľného behu, ktorého sa zúčastnili takmer 

všetci žiaci našej školy. Myšlienka všetkých nadchla 

a už teraz sa tešíme na 2.ročník.   

1.ročník CEZPOĹNÉHO BEHU úspešne za nami 

Chlapci: (zdola)Marek Buliak, Samo Plaskúr, Sebastian Belicaj 
Dievčatá: Lucia Vrábľová, Lea Večerková, Aďa Boškajová 

Chlapci: (zdola)Štefan Bernaťák, Anton Durčák, Lukáš Kovaľ 
Dievčatá: Nikola Grofčíková, Simona Šimjaková, Natálka Lučivňáková 
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9.9.-DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU 

 

Tento deň sme si  pripomenuli 

divadelným predstavením   Chlapec 

v pruhovanom pyžame v prevedení 

našich Prvosienok.  

 

 
 

Vojak, ktorý bol zároveň aj otec, prišiel 
o svojho syna len kvôli tomu, že pracoval 
v koncentračných táboroch. Divadlo sa 
divadelníkom veľmi podarilo. Bez slov to 
muselo byť ťažké nahrať, ale oni to 
perfektne zvládli. Chválime pani 
učiteľku Demkovú a riaditeľa Demka za 
vynikajúcu prácu. Ďakujeme za 
neopísateľný zážitok a tešíme sa na 
ďalšie divadlo. 
Petra Kovaľová a Nataša Florková, 8.B 
 

Drahá babka, drahý dedko! Chceme sa  
Vám  poďakovať za všetko, čo ste pre 
nás urobili. 
Za lásku, ktorú nám dávate, za 
porozumenie  i za veci, ktoré ste nás 
spolu s našimi rodičmi naučili. 
Vďaka    za to, že ste sa  pre nás 
trápili, hoci neraz  Vám bolo  priťažko. 
Vďaka za rodičov, bez ktorých by sme 
tu neboli a nemohli sa Vám poďakovať. 
Patrí Vám naša láska, úprimné objatie 
a ešte raz veľké ĎAKUJEME!  
 
Natálka  
Laššáková, 9.C 
 

PRIPOMÍNAME     SI 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

Podľa nás bolo toto divadlo iné, ako tie, 
ktoré poznáme. Striedala sa tam 
tieňohra s normálnym predstavením. 
Vyzeralo to veľmi zaujímavo. Páči sa 
nám, ako divadelníci odviedli svoju 
prácu. 
Počas vojny bolo zrejme normálne 
väzniť a zabíjať ľudí, ale keď to človek 
vidí, stisne mu to srdce. Nedokáže 
pochopiť, prečo to urobili, prečo to 
nikto nezastavil. Aj keď je to veľmi 
smutné, ľudia si z toho aspoň zoberú 
ponaučenie. A tým príkladom je aj 
chlapec v prúžkovanom pyžame.  
 

Váš názor 

Pri tejto príležitosti pripravili 

deviataci svojim starkým krátky 

program s malým občerstvením ako 

prejav vďaky a úcty k ich vráskam 

a mozoľnatým rukám.  
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Ako sa vám páči v novej budove? 

 

Ema U.,  5.A 

V novej budove je veľa učiteľov. Sú milí, 
dobrí a niektorí aj prísnejší. Máme tu 
nové, pekné skrinky. Triedna pani 
učiteľka ma učí slovenčinu a je veľmi 
milá. 

Miška R., 5.A 

V novej budove sa mi páči.  Najviac sa mi 
tu páčia predmety VYV, GEO a INF. 
Triedna učiteľka ma učí slovenčinu. 
Skrinky sa mi páčia viac ako v starej 
budove. Som rada že som v novej budove. 
Magdalénka G., 5.B 

V novej budove je dobre. Učitelia sú 
výborní. Páčia sa mi tu skrinky. Na každej 
hodine máme dobrého učiteľa. Máme tu 
aj nové asistentky. 
Veronika B.,   5.B 

V novej budove je super. Je tu viacej 
miesta a je to tu iné ako v starej budove. 
Triedna učiteľka je výborná a milá. Máme 
tu iných učiteľov a cítim sa inak, lebo na 
každej hodine je iný učiteľ. 
Karin S.,    5.C 

V novej budove je pekne. Stále si zvykám 
na nové skrinky. Máme skvelú triednu pani 
učiteľku. Učiteľky sú trocha prísnejšie 
ako na 1. stupni, ale veľa nás toho naučia. 
Teším sa, že tu budem do 9. ročníka. 
Natália U.,  5.C 

Je tu pekne. Sú tu pekné skrinky. Sú tu 
dobre triedy. Máme novú triednu 
učiteľku, ktorá je výborná a učí ma THD. 
Najviac sa mi tu páči predmet BIO.  
 

Ako ste trávili prázdniny? Zažili 

ste nejaký zaujímavý deň? 

 

P.sekretárka Sivčáková- 

Cez prázdniny som ešte chvíľu v škole 
pracovala. Potom som asi týždeň 
trávila s rodinou doma. Napokon sme 
sa vybrali do Prahy. Praha je 
nádherné mesto, plné histórie 
a pamiatok. Tam som strávila najviac 
času z mojich prázdnin. Keď som 
prišla domov z Prahy, ostávali mi asi 2 
týždne voľna. No a nakoniec ... opäť 
práca  
P. upratovačka Kľusková- 

Dovolenku som prežila trošku 
pracovne, upratovali sme si okolie 
nášho domu. A ostatné dni sme 
strávili u našej babky. Potom som sa 
už tešila do práce, lebo mám úžasné 
kolegyne, s ktorými mi je super !!! 
P.údržbár Mrekaj –  

Na túto otázku musím odpovedať, že 
naozaj dobre, ba výnimočne. 
Narodenie a návšteva vnúčika 
v Berovne a oslava svojich 60. 
narodenín svedčí o tom, že to bol 
mesiac, na ktorý budem dlho 
spomínať. 
P. kuchárka Jakubčeková –  

Väčšinu času som trávila  pracovne 
a keď som mala dovolenku, tak som 
sa venovala svojej rodine.  

Agi Sivčáková, Andrej  Smolár 
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Cesta do VIEDNE  

Učitelia z predmetovej komisie dejepisu a geografie 

sa rozhodli tento školský rok zorganizovať pre žiakov 

7., 8. a 9. ročníka veľmi zaujímavú exkurziu. 

Žiaci v nej mali možnosť spoznať najväčšie múzeum 

v Rakúsku a mnoho ďalších pamiatok. O svoje dojmy sa 

s nami podelila Lucka z 8.C : 

Cestou do Bratislavy sme sa zastavili v Starej Bystrici 
pri Orloji. Vypočuli sme si veľa zaujímavých vecí 
a pokračovali sme ďalej. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo. 
Keď sme prišli do Starého mesta v Bratislave, išli sme 
navštíviť Dóm sv. Martina. Bohostánok bol dlhý niekoľko 
metrov. Celý chrám bol veľký a nádherne vyzdobený. 
Ďalej sme prechádzali okolo SND a videli sme aj Starú 
radnicu. Prešli sme Michalskou bránou a naša cesta 
pokračovala na Bratislavský hrad. Neboli sme síce 
priamo v hrade, ale zato sme si mohli vychutnať 
nádherný výhľad a okolie hradu bolo krásne a pestré. 
Cestou naspäť sme videli most SNP zvaný aj Nový most. 
Na vrchu bola reštaurácia, ktorá nesie prezývku „UFO“. 
V celej Bratislave boli krásne parky aj s lavičkami a aj 
fontány. Nakoniec sme dostali rozchod na dve hodiny 
v nákupnom centre Eurovea. A potom sme išli (ne)spať do 
jednej zo škôl v Bratislave. V stredu ráno sme vstávali 
skoro, lebo o 7.00 sme museli opustiť školu. Pobalili sme 
sa a odišli sme do Viedne. Cesta trvala jednu hodinu 
a tridsať minút. Vo Viedni sme najskôr prešli radnicu 
Rathaus a potom Parlament. Obe budovy boli veľké 
a slávnostné. Navštívili sme aj Naturhistorisches 
museum, po slovensky Prírodovedecké múzeum.  Je to 
najväčšie múzeum v Rakúsku. Videli sme tam veľmi veľa 
rôznych zvierat a prírodniny, prehistóriu a antropológiu. 
Zvieratá boli v skutočnej veľkosti a vyzerali ako živé. 
Keď sme si prezreli všetky tieto veci, pohli sme sa 
ďalej. Navštívili sme Hofburg- zámok Habsburgovcov. 
Rozlohou bol obrovský. Celý zámok bol prenádherne 
vyzdobený.  

 

A nakoniec sme 
nezabudli ani na jednu 
z najvýznamnejších 
rakúskych pamiatok 
a zároveň symbol Viedne 
- Stehansdom, 
v preklade Katedrála sv. 
Štefana, kde bol 
sobášený W.A.Mozart 
a mal tam aj svoj 
pohreb. Celá katedrála 
je  v gotickom štýle. 
Všetci sme si tento 
výlet veľmi užili 
a cestou domov sme si 
samozrejme nezabudli 
aj zaspievať. 
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P.uč. Monika Kureková- Som rada, že 
sa podarila exkurzia zrealizovať, aj keď 
sme mali spočiatku obavy, ako to 
prebehne. Nakoniec sme boli (nielen my- 
učiteľky) veľmi milo prekvapení, že to 
bola jedna milá exkurzia plná zážitkov.  
Páčilo sa nám, že sme si vedeli plán 
upraviť podľa seba a úplne bez 
problémov, keď sa s nami zahrávalo 
horúce počasie a decká to v pohode 
a bez zbytočných komentárov zvládali. 
Potrénovali si aj svoje jazykové 
zdatnosti. „Vrcholným“ zážitkom 
napokon bolo pre všetkých aj tak 
„spanie-nespanie“ v škole, o čo viac si 
budú ceniť priestory našej školy.  
Takže o rok určite opakujeme!!! 

  Anetka Sivčáková 
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1.Koľko rokov už učíte? 
2.Porovnajte žiakov našej školy so žiakmi iných základných 
škôl. 
3.Aký predmet patril k Vašim NAJ a ktorý ste nemali 
radi? 
4.Aké máte záľuby? Čo robíte vo voľnom čase? 
5.Dostali ste niekedy zápis? Aký? 

 

 

1. Školu som skončila 

v roku 2003 a odvtedy 

som bola zamestnaná. 

Ale počas toho obdobia 

som si spravila tri 

prestávky, keď sa mi 

narodili moje deti. 

2. Môžem posúdiť len 

žiakov v Hruštíne, kde 

som učila. Som tu síce 

krátko, ale asi v každej 

škole sa nájdu aj šikovný 

aj slabší žiaci. Ale učí sa 

mi veľmi dobre. 

3. Celkovo som mala rada 

školu. 

4. Športujem. 

5. Možno za zabudnutie 

pomôcok alebo úlohy. 
 

 

1. 3 roky. 

2. Všade sú žiaci dobrí. 

Učiteľ musí v nich 

nájsť to dobré a to 

rozvíjať. 

3. Mal som rád fyziku, 

matematiku, chémiu a 

 nemal rád ruský jazyk. 

4. Venujem sa 

hospodárstvu. 

5. Nie. 

 

1. 2 roky. 

2. Ste zlatí a únavní 

zároveň . . . presne ako 

na iných školách . . .ale 

som rada, že učím práve 

tu a veľmi som si vás 

všetkých obľúbila. 

3. Samozrejme TSV. 

4. Športujem, hrám sa 

s deťmi, čítam. 

5. Jasné, bola som drzá 

a odvrávala som  
 

KATARÍNA KOMPANOVÁ 

 matematika 
 

JOZEF MURÍN 
matematika, občianska náuka 

 

IVANA KOVAĽOVÁ 

telesná  výchova 

Aj tento rok pribudli do učiteľského zboru nové tváre. 

 Nech sa páči, zoznámte sa: 

Natálka Florková 

Interview  s... 
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FYZIKA  hrou 

Magnetickú hračku vyrobili na hodine 

fyziky s p.uč. Jankou Mrekajovou naši 

deviataci. Pohrať sa s nimi mohli žiaci na 

strednej chodbe v novej školskej budove. 

 

  
Mali možnosť spoznať 

vlastnosti magnetov, ich 

správanie sa a zároveň sa od 

šikovných deviatakov 

inšpirovať do budúcna, akú 

hračku vyrobiť napríklad 

ako vianočný darček pre 

súrodenca     
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3.  I have all the knowledge you have. Who 

am I?            

                                                                                            

4.  I have 28 days in a month. Which 

month I am?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Q PL danke !  Mein Gott...  Tjaa...  Zdrastvuj! Spasibo! 

POKRAČUJEME... 

Minulý rok sme úspešne 

„otvorili“ BRÁNU JAZYKOV 

a pokračujeme aj tento rok.  

 

Zopakujeme si pravidlá: Úlohy sú 

z každého cudzieho jazyka – 

ANJ, NEJ a RUJ. Z troch 

cudzích jazykov si vyberiete ten 

svoj naj alebo dokonca všetky 

tri. Pri každej úlohe je 

stanovený ročník, pre ktorú je 

úloha určená  (môžete spraviť aj 

úlohu pre vyšší ročník, ako je ten 

Váš). Priamo do časopisu vyplníte 

úlohu a na hodine cudzieho 

jazyka ju ukážete vyučujúcemu, 

ktorý Vašu prácu ohodnotí 

a odmení známkou. Tak do toho! 

1. English (7.,8.,9. ročník) 
 

1.  Find Me! I start with 'P' and end with 'E', 

but I have thousands of letters. Who am I?       

 

2. When you do not know about me, then I am 

definitely something. You will always search 

for me. But when you know me, I am nothing. 

Who am I?                   

                                                                                                                              

                                                                                                                                    

        

 

9.   There is a kind of fish that 

can never swim.   What is that? 

 

5.  Scientists are trying to find out what is 

between earth and heaven. Can you find it?  

                                                                                                                                              

 6.  A boy and an engineer are fishing. The 

boy is the son of the engineer but engineer 

is not the father of the boy. Then who is 

the engineer?  

7.  Four children and their dog were walking 

under a small umbrella. But none of them 

became wet.  How?  

 8.  I will come once in a minute, twice in a 

moment, but will never come in thousand 

years. Tell who am I? 

 

10.   If I drink something, then 

I am just over! However, I can 

eat anything. What Am I? 
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           HERBST 

 

 

 

 

Doplň do textu chýbajúce slová z rámčeka. 
 

Der Herbst ____________ am 23. September. Das Wetter ist noch 

_____________. Am Morgen ist es oft _____________. Die Vögel ziehen in den 

_____________. Die Blätter auf den Bäumen färben sich. Sie sind rot und gelb 

und _____________ langsam auf die Erde. Wir tragen lange _____________ 

und warme _____________. Wenn es windig ist und es regnet, _____________ 

wir lieber zu Hause und _____________ Tee. Die Kinder fahren Rad und basteln 

bunte _____________. Die Jungen und Mädchen haben den Herbst nicht 

besonders _____________. Im Herbst beginnt nämlich für alle Kinder die 

_____________. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       

2      

  3     

4      

5      

6        

 7     

8      

9      

10     

  11       

12      

13      

14      

15     

Q PL danke !  Mein Gott...  Tjaa...  Zdrastvuj! Spasibo! 

beginnt, bleiben, Drachen, fallen, 

gern, Hosen, neblig, Pullover, 

Schule, Süden, trinken, warm 

2. Deutsche (8.,9. ročník) 

 

3.  Pусский язык (8.,9. класс) 

zajtra 

dom 

rak 

otec 

voda 

dejepis 

tam 

váza 

ruka 

máj 

šesť 

klzisko 

okno 

lampa 

marec 
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V poradí 10. Noc výskumníkov sa konala v 

piatok  30. 9. 2016  vo viacerých 

mestách Slovenska a z našej školy sa 

zúčastnili tohto podujatia žiaci 7. ročníka 

v Žiline.  

 

P.uč. Veronika Murínová: Európska noc 

výskumníkov je organizovaná v 33 štátoch 

Európy a hlavnou snahou je priblížiť 

verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ 

ľudí s neobyčajným povolaním. Špeciálnou 

cieľovou skupinou projektu sú deti v 

školskom veku, pričom dôraz je kladený 

predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o 

štúdium prírodných vied.                                                                            

                     

Janka I., 7.C- Noc výskumníkov bola super! 
Najviac ma zaujala robotika. Ukazovali 
malých robotov, ktorí vedeli skákať, robiť 
kotrmelce. Mohli sme si vyskúšať, ako je v 
spravodajskom štúdiu, poskytnúť  prvú 
pomoc umelej figuríne, ktorá žmurkala aj 
dýchala, pozorovali sme kožu tarantuly a 
mohli sme si otestovať ako veľmi je škodlivý 
náš mobil. Na úplnom začiatku nám ukazovali 
test s coca-colou.. Domov som si odniesla 
kopu skvelých zážitkov. Čiže, ak to mám 
zhodnotiť, hmm...bolo to... BOMBASTICKÉ!!!                                                  
 

                               Lucka Iglárová 

 

Ako sa dá spojiť pravek 

s kozmonautikou? Stačí navštíviť 

Kysucké múzeum v Čadci. 

Ani sme netušili, že pár kilometrov od 

našej obce sa nachádzajú také 

poklady. Okrem mamuta v životnej 

veľkosti, ktorého kosť sa našla práve 

v okolí Kysúc, sme mohli obdivovať 

rôzne náradia našich prarodičov či 

ukážky remesiel. Ďalším veľkým 

prekvapením pre nás - 80 šiestakov, 

ktorí sme sa zúčastnili exkurzie, bola 

stála expozícia venovaná astronómovi 

kysuckého pôvodu E.A.Cernanovi. 

 

Váš názor 

NOC VÝSKUMNÍKOV 

 

Mamut, kozmonaut a iné 

objavy 

Mamut v životnej veľkosti. 
Dĺžka 4,5m a výška 3,5m. 

Expozícia venovaná  astronau-
tovi kysuckého pôvodu   E.Cer-
nanovi. 

A
le

n
k
a 

V
lč
á
k
ov

á
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R: Pomaly padá dážď, čas uniká, 

snažím sa zachovať svoju tvár. 

Lebo v sebe mám unikát, 

jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. 

Milióny ciest, pointa uniká, 

stačí len zachovať svoju tvár. 

Lebo v sebe máš unikát, 

jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. 

 

R1:Máme vášeň čo zrie. 

Aj tak sa stále snažíme. 

Otvoriť niekoľko dvier. 

Nahliadnuť do našich tajných skrytých 

tém. 

Aj keď strácame význam dnes, 

strácame flow, 

je to dôkladny príklad, 

prehliadka snov. 

Túžby sú zrkadlom. 

Odrazia tón 

 

R: R1: 

Pomaly padá dážď, čas uniká, 

snažím sa zachovať svoju tvár. 

Lebo v sebe mám unikát, 

jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. 

Milióny ciest, pointa uniká, 

stačí len zachovať svoju tvár. 

Lebo v sebe máš unikát, 

jediná vec, ktorá sa nedá nahradiť. 

 

Stále mám to, čo srdce hľadá, úsmev 

dáva. 

Nečakám, kým príde niečo náhodne. 

Lebo v sebe máš túžbu, čo ťa vpred 

posunie. 

Každý z nás je unikát. 

 

R: 

 

MÁRIA ČÍROVÁ  

Sú dni keď v nás láska horí 

sú dni keď nechytíš rybku v mori  

je málo slov ktoré vyslovíš..... 

 

Myslím že vieš aký pohľad Ti dám  

a práve ním Ti hlavu motám  

poznám a viem že aj ty sa vzdáš.....  

 

R: V búrke volám nevládzem ísť  

v búrke hľadám mal by si prísť  

v búrke mám strach  

na náš skromný cit sadá prach  

V búrke volám nevládzem ísť  

v búrke hľadám mal by si prísť  

v búrke mám strach   

 

Sú dni keď v nás láska horí 

sú dni keď ne chytíš rybku v mori  

som jedna z tých tisíc  

ráno ťa prebudím..... 

 

V myšlienkach túlam sa  

mám dosť tých chvíľ  

iba s Tebou chcem ísť niekoľko míľ  

je to len skúška ty si s ňou a ja som s 

ním  

 

R: 
 

unikát 

búrka 
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Napísali a povedali ste... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Prečo tvoj malý brat plače?  

- Lebo som mu pomohol. 

- Nechápem, ako si mu pomohol? - Pomohol 

som mu zjesť jeho koláč... 

hlistými (hmlistými) 
spojky (spolky)= čertove 

volky  

V zdravom tele zdravý puch 

(duch) 
Aký je to beztiažový stav? - 

nesťažuje sa 

obyvateľky Uhorska = Uhorky 

vlastnosť vody = liavosť 

klimatizácke podmienky-

(klimatické) 
medzi krovím učepčenú 

(učupenú) 
hlavolitre (hektolitre) 

                            Prídavné 

mená sú odhodené (odvodené) 
ritná sústava vylučuje 

nadbytočné látky (tráviaca) 
Pani učiteľka, aké je dlhé 

20metrové črevo??? 

Obehová sústava drží 

vzpriamené držanie tela 

(oporná) 
Nervová sústava vylučuje pot 

(kožná) 
Vtáčie pero má zástavku 

(zástavicu) 
Poznáme zemskú grafitáciu 

(gravitáciu) 
stolicová sústava (tráviaca) 

 
 

Ide zajac po lúke a vidí jamu, v ktorej je 

medveď.  

- No, medvedisko, a teraz, keď budem chcieť, 

tak ťa kľudne opľujem! A opľuje ho. 

- Haa, a môžem ťa aj ovracať. A ovracia ho. Ako 

sa z toho  rehoce, tak sa pošmykne a spadne do 

jamy k medveďovi. Otočí sa k medveďovi a povie  

nevinne:- Medveď, neuveríš, ale ja som sa ti 

prišiel ospravedlniť! ... 
Lucka Iglárová &        

Natálka Florková 
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Muž muža môže, žena ženu nemôže, 

muž ženu môže, žena muža nemôže. 

Čo je to? (spoveď) 

- Jožinko, aké dary  doniesli Traja králi 

Ježiškovi?  

- Prosím,  ako dary mu priniesli myrhu, 

zlato a nočník...  

- Aký nočník, prepánakráľa?  

- Noo, vtedy sa tomu hovorilo kadidlo... 

Každý deň príde veľký Johny, namakaný to 

chlap, do autobusu a hovorí:  

- Veľký Johny nemusí platiť.  

A ide si sadnúť dozadu. Takto sa to 

opakuje rok, až sa šofér  

nahnevá a začne chodiť do posilňovne. Po 

mesiaci, keď sa šofér „vymakal“, príde 

opäť veľký Johny do autobusu a opäť 

vraví:  

- Veľký Johny nemusí platiť.  

Nato „namakaný“  šofér vstane a hovorí:  

- A prečo by nemusel?!  

- Lebo veľký Johny má preukážku. 

- Júj, pán doktor, všetko ma bolí, ruky, 

nohy, zlámaný som celý, však v kameňolome 

je veľmi ťažká práca!                                           

- A ako dlho tam už robíte? 

- No odzajtra... 



        Do pohody č.1, šk. r. 2016/2017   18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

D

K

A

Z

O

V

K

A 

Ľúbime Kika (tajné ctiteľky) 

I love Kľára Urbanová (anonym) 

Pozdravujeme pandu (8.A) 

Pozdravujeme kuchárky (anonym) 

Ľúbim Antona Durčáka (anonym) 

Pozdravujeme sv. Tamaru (najúžasnejšie osoby na svete) 

Pozdravujeme Kláru Janetovú (tajní ctitelia z 8.B) 

Ľúbime nášho Kubka a Mateja (baby z 8.C) 

Ôsmaci pozdravujú ôsmakov  

Pozdravujeme našu  pani učiteľku Vojtaššákovú (6.D :* :* :*) 

Pozdravujem Anetku Sivčákovú zo 6.D 

Pozdravujem Natálku Kovaľovú, si super a veľmi dobrá kamoška (xx) 

Pozdravujem Gabču ♥ (tvoj tajný ctiteľ z IX.C) 

Pozdravujem moju „najlepšiu” triedu ♥ 9.C ( Darinka a Večerníček) 

Pozdravujem ctičku  ☺ 

!!! Jožko, ty sypač!!! 

Ľubooo 

Ideme bombe  

Pozdravujem Paťku z 9.B (Simonka ♥) 

Hellou, Vlaďka ☺ (tvoj Pepík) 

Filip,  idemee!!! 100kg bench. 

Pozdravujem Vlaďku, Natálku P., Zuzku, Nikolku, Paťku, Sarinku a aj 

moju mamu ☺♥ 

 
 

Alenka Vlčáková 
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Nenápadná žiačka 8. ročníka, ktorá 

nerada o sebe rozpráva. Je veľmi 

skromná a najradšej necháva za seba 

rozprávať svoje kresby, ktoré boli 

ocenené na mnohých súťažiach. Je 

talentovaná aj v iných oblastiach, o čom 

svedčia ocenenia napr. z biologických 

a dejepisných olympiád.   

 

 Záľuby- kreslenie, zvieratká. 

 Umiestnenia: je ich veľa, napr. 1.miesto 

v celoslovenskej súťaži Biblia očami detí.   

 Cení si obraz, ktorý namaľovala na  

nástenku v triede. Je to Obraz Božieho 

milosrdenstva. 

 Najdlhšie maľovala obrazy na biblické 

olympiády - takmer 2 mesiace. 

 Najradšej kreslí náboženské motívy 

umeleckými pastelkami. S nápadmi jej 

niekedy pomáha mamka. 

 Okrem kreslenia má rada zvieratká. 

Doma má farmu pieskomilov ( 8ks).  

Nemáte záujem? Vďačne niektoré daruje. 
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K a r i k a t ú r a 

Klára Urbanová, 8.A, Simona Večerková,8.A 

Táňa  Urbaníková, 8.C, Táňa Boškajová, 8.A 

Ján Briš, 8.C,  Martina Laššáková, 8.A 

Táňa Majcherová, 8.C,  Ľudmila Brišová,8.C 

Darina Smolková, 8.A, Sára Mária Čičová,8.A Adriana Pidíková, 8.A,  Boris Gruchala, 8.A 


