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do pohody 
 

                       Už piatykrát  predmetová ko-  

                       misia  výchov   usporiadala 

                        v posledný deň pred vianoč- 

                       nými  prázdninami školské  

         vianočné trhy. 

                         

                         Tento rok bol naozaj rekordný. 

                                D  Veď   prízemie  školy zaplnilo 

                                    120 predávajúcich a 65 „stán- 

                                    kov“ s tovarom od výmyslu sve- 

                                    ta. A tak si mohli mnohí z nás, 

                                    ktorým chýbal ešte nejaký ten  

                                    darček, vybrať z bohatej ná- 

dielky alebo sa občerstviť vianočným punčom, kapus- 

tnicou či inými dobrotami, ktoré pripravili naši žiaci.  

Mnohí návštevníci, či už z radov rodičov, bývalých 

žiakov alebo dedinčanov sa zhodli v tom, že tieto trhy, 

z ktorých sa stala skvelá tradícia, by mohli 

konkurovať aj tým obecným .  
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A trhy navštívili aj 
sobík so snehuliačikom 
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 Ja som chcel nájsť pod 
stromčekom domáce kino a  brata ... 
dostal som sestru...              (Lukáš) 
 Prútik Harryho Pottera ... dostal 
som rybársky prút...           (Martin) 
Ja som dostal ... angínu...   (Erik) 
  Moje  vianočné prázdniny boli 
poriadne smutné, strávila som ich 
v nemocnici. Žiadna kapustnica, šalát, 
darčeky a dokonca ani telka... nikdy 
viac                                  (Natálka) 
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Prekvapenia pod stromčekom: 

Koncom každého roku sú populárne rôzne 

ankety a rebríčky. Už dlhodobo sleduje 

nevládna organizácia INEKO výsledky 

a úroveň škôl na Slovensku. Naša škola sa 

v ňom umiestňovala v rámci Žilinského 

kraja okolo 20. miesta. Predvlani sme sa 

dostali na 12. miesto a v uplynulom roku 

sme nakoniec skončili v rámci kraja na 3. 

mieste a v rámci Slovenska na 22. mieste 

z vyše 2000 základných škôl. Je to 

vynikajúci úspech, o ktorý sme sa 

zaslúžili my všetci – učitelia, žiaci, 

rodičia i zriaďovateľ – naša obec. Každý 

prispel svojou „troškou do mlyna“ 

a spoločne sa nám podaril úspech, ktorý 

teší, ale aj zaväzuje. Ukazuje sa, že 

cesta, po ktorej kráčame, je správna. 

Isteže – je hrboľatá, krúti sa, sú na nej 

možno aj zamaskované výmole, ale 

prekonávanie prekážok patrí k úspechu. 

Tým, ktorí prispeli k spriechodneniu 

našej cesty akýmkoľvek spôsobom 

ďakujem za vykonanú prácu.  

A všetkým prajem požehnaný a zdravý 

rok 2017. 

 

3 a 22 ... 

Len tak-tak sme zachránili p.riaditeľa pred 
vrecom škaredého čertiska menom Zuza  
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Pomáhali sme 
Naša škola sa pravidelne zapája do 

dobročinných projektov organizovaných 

inými inštitúciami.  

 

Niekoľko rokov sme počas pôstneho 

obdobia aktívne podporovali projekt 

Tehlička pre Afriku, neskôr ho 

vystriedala Pôstna krabička pre Afriku. 

Spoločným menovateľom týchto zbierok 

je pestovať v deťoch /aj dospelých/ 

schopnosť deliť sa, pomáhať, byť 

solidárny. 

Myšlienka pomôcť niekomu, koho možno 

máme medzi sebou a nevieme o jeho 

núdzi, prišla teda celkom prirodzene po 

skúsenostiach s ochotou detí zapájať sa 

do spomínaných veľkých, ale pre nás 

vlastne anonymných projektov. 

Forma burzy je bežným spôsobom 

získavania prostriedkov – pre niekoho s 

cieľom osobného zisku, pre iných za 

účelom charitatívnej pomoci. 

A ako sme zistili, kto pomoc potrebuje? 

Oslovila som pána farára a on zas oslovil s 

našou požiadavkou p. Sekerášovú z 

charity, ktorá nám poskytla informácie o 

adeptovi na pomoc - Peťovi Majchrákovi. 

So súhlasom rodiny Majchrákovej sme 

teda rozbehli našu akciu „Mikuláš pre 

Peťa“. Počas 2 adventných týždňov sme 

zhromažďovali zdanlivo nepotrebné 

hračky, knihy, bižutériu, keramiku a iné 

drobnosti. Každé ráno služba v 

náboženskej miestnosti preberala tieto 

veci. Milo nás prekvapila skutočnosť, že 

darcami boli najmä mladší žiaci, ktorí by 

sa ešte s darovanými vecami mohli hrať... 
 

Nakoniec bolo potrebné ešte veci 

vytriediť a naceniť symbolickými 

cenami od 0,10 do 2 €. 

Na sviatok sv. Mikuláša sa v triede 

zmenenej na obchodík vystriedali ako 

nakupujúci postupne všetky triedy. Pod 

pergolou som stretala prváčikov s 

veľkými igelitkami a šťastným úsmevom, 

lebo za 1 euro nakúpili darčeky pre celú 

rodinu. Niektorí z nich pravdepodobne 

prvýkrát „samostatne“ nakupovali. Okolo 

obeda už dievčatá v našej 

improvizovanej predajni vlastne ani 

nemali čo ponúkať... Predajom sa však 

burza rozhodne neskončila. Po spočítaní 

tržby sme zistili, že zisk je 429 €. 

Počas ďalších 2 dní však ešte chodili 

rôzni dobrodincovia – počnúc žiakmi, až 
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na príprave tejto 
akcie a aj tým, ktorí prispeli 
hoci aj malou čiastkou. 
ĎAKUJEME,                        
Rodina Majchráková. 

po naše pani upratovačky – a prispievali 

len tak, z lásky... Nakoniec sme na 

Peťov účet zaslali celkom 550 €. 

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom zapojili do tejto akcie, patrí 

veľká vďaka. 

Keďže sme videli ochotu pokračovať v 

zbierke a prispievať Peťovi aj naďalej, 

so súhlasom rodiny Majchrákovej sme 

na našej webstránke aj facebookovej 

stránke uverejnili číslo Peťovho účtu, 

ktorý slúži len na tento účel. 

Takže naša dobročinnosť sa nemusí 

obmedziť na 1 deň v roku, v rámci 

možností by zbierka pre Peťa mohla 

pokračovať... A ak budeme mať 

otvorené oči a srdcia, o rok môžeme 

opäť pre niekoho zorganizovať 

dobročinnú burzu. 

                           P.uč. Anna Vlžáková 
 

V utorok 20.12.2016 sa 15 žiakov 6. a 7. 

ročníka potešiť srdcia blížnych, aby  

dobrým skutkom zrealizovali to, o čom sa 

učia nielen na hodinách náboženstva. 

 

Vybrali sa do DSS v Zákamennom a krátkou 

ukážkou  z  jasličkovej akadémie priblížili 

atmosféru najkrajších sviatkov a potešili 

klientov, ktorí tak pocítili radosť z blížiacich 

sa Vianoc. A tak sa mohli aj takýmto 

spôsobom k sebe priblížiť.  Nakoniec im 

odovzdali malé darčeky v podobe 

papierových anjelikov, ktorých pre nich 

vyrobili ôsmaci na výchove umením. Spoznali 

aj  nového obyvateľa, mladého chlapca, pre 

ktorého  to bol už tretí „domov“ a koledy ho 

dojali, pretože dovtedy nič podobné nezažil. 

(P.uč. Adriana Smarkoňová) 

JASLIČKOVÁ AKADÉMIA potešila 
všetkých z Domova 
 

Vľavo: nový 
kamarát 
z Domova 
Miško Hulák 
Vpravo: 
ukážka 
z jasličkovej 
akadémie v 
kostole 

    Rozdávanie darčekov                                       V Domove 
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Vianočná akadémia 
K Vianociam neodmysliteľne patrí vianočná 

akadémia. Tento rok nebol výnimkou aj keď 

bola akadémia predsa trochu iná.  

 

Tentokrát sa totiž celá niesla  v duchu jednej 

rozprávky. Statočný cínový vojačik bojoval 

pred našimi zrakmi  o svoje práva, priateľstvo 

i lásku s nenávisťou, zlobou, závisťou a inými 

zlami dnešného sveta.  P.uč. Zuzana Demková 

s p.uč. Zdenou Klačanskou pripravili so 

svojimi žiakmi dojímavé predstavenie, ktoré 

dotvorila kulisami a výzdobou p.uč. Oľga 

Vojtaššáková, čím sa postarali o neza-

budnuteľný zážitok.   

 

Mne sa tam veľmi páčilo, pekná výzdoba bolo 
super publikum, divadelníci boli super ako 
každý rok a malí tanečníci tiež. 
Chlapci z ústavu opäť nesklamali a dojali. 
(Natálka, 6.D) 
Hm, veľmi zaujímavo spracovaný cínový 
vojačik... a tá výzdoba bola tiež veľmi pekná. 
(Anton, 9.C) 
Vianočná akadémia bola pre mňa veľmi 
povzbudzujúca. Príbeh cínového vojačika bol 
veľmi poučný a krásny. Aj my by sme mali byť 
takto dobrosrdeční a pomáhať si.         
(Natálka, 9.C) 
Akadémia sa mi veľmi páčila. Naše divadelníčky 
to zahrali, tak ako vždy, na jednotku. Krásny 
príbeh o odvážnom cínovom vojačikovi, ktorý sa 
nikdy nevzdával, určite nenechal nikoho 
chladným. Chcem pochváliť aj mladších žiakov, 
ktorí boli výborní. (P.uč. Andrea Durčáková) 
Ja si Vianoce bez akadémie neviem ani 
predstaviť. Vždy sa teším a neviem sa dočkať, 
čím nás  opäť  naši žiaci  prekvapia. Nesklamali 

Váš názor 

ani teraz. Príbeh o statočnom 
cínovom vojačikovi má vždy čo 
povedať. Krásna výzdoba, vydarené 
kulisy a výborný výkon našich 
divadelníkov a tanečníkov ma  dojal. 
Zapojenie klientov DSS do príbehu 
ukázalo, že patria k nám a vedia sa 
tešiť spolu s nami, len im treba dať 
príležitosť. Všetkým, ktorí túto 
krásnu akciu pripravovali,  patrí 
úprimné ĎAKUJEM.          
(P.uč.Anna Sekerášová) 
 

Adam 
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HORÍÍÍ! Naša škola horela!!! Ja viem, znie to takmer 

rozprávkovo , ale bol to len cvičný 

poplach... 

 

24.novembra 2016 o 13.05 sa začal valiť 

z druhého poschodia novej školskej budovy dym. 

Ak keď sme tušili, že poplach je len cvičný, 

prítomnosť hasičov, dym a celý ten frmol okolo 

toho bol taký reálny, že nám nebolo všetko 

jedno. Tak si mohli niektorí vyskúšať, aké to je, 

keď ostali  zatvorení v miestnosti, kde niet 

úniku,  vyskúšali  si dýchaciu kuklu aj 

pohotovostný dýchací prístroj pri reálnom 

zadymení a evakuácii. Aké to bolo? 

 
 Najprv som sa trochu bál, ale potom som sa už 
prestal, lebo sme ostali 2 triedy zadymené, 
ostali sme sami, tak sme si v triede mohli robiť, 
čo chceli. Potom k nám prišli hasiči, tak som sa 
ako prvý odvážil  odísť s nimi. Išli sme do 
telocvične a tam sme sa už všetci stretli. Bolo to 
poriadne adrenalínové aj keď som vedel, že je to 
cvičný poplach...   (Andrej) 
 Najväčší stres sme prežívali, keď sme ostali 
sami v triede, striedala sa panika s radosťou, že 
máme voľnú hodinu a že horí škola...haha. Ja 
osobne som si to odniesol, teda mňa osobne 
odniesli hasiči na nosidlách vyrobených z dverí, 
čo som si veľmi užíval... akurát, keď sme 
schádzali po schodoch, bolo to veľmi zaujímavé 
a čakal som, kde ma vyvalia. Našťastie som mal 
plynovú masku na tvári, tak som toho veľa 
nevidel... (Števko) 
 Ja som sa síce smial, že je to super zábava, 
ale nebolo mi všetko jedno a občas mi bolo aj 
trochu dorevu od strachu.... ešteže to nebolo 
naozaj... (Milan) 
 Andrej  

Prevoz „raneného“ Števka 

 
Váš názor 
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Naše – vaše projekty                  VTÁKY V NAŠOM OKOLÍ 

DROGY=SMRŤ 

Terezka Dibdiaková, Anetka 
Konkoľová, Sandra Boška-
jová, Táňa Sochuľáková, 6.B  

Adam Večerek, Andrej Smolár, 
Alenka Vlčáková, Kaja Plaskúrová, 
Tibor Peňák, 6.B  

Dano Boškaj, Tomáš Kovalík, 
Lucka Jakubčeková, Rebeka 
Janetová, Adam Zlatoš, 6.A 

Plagáty zhotovili: vľavo: Terézia Huráková, Alexandra Pálešová, Michaela Verníčková, Aneta 
Sivčáková a Klára Garajová, 7.B 
vpravo  Romana Vrábľová, Sárah Kurňavková, Jana Iglárová, Ema Šimjaková, Peter Balún a Nikola 
Jakubjaková, 7.C 
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Interview s... 

... 

 

Prečo ste sa rozhodli byť školskou 

psychologičkou? 

Keď som sa mala na strednej škole 
rozhodnúť, kde chcem ísť na vysokú školu, 
rozhodovala som sa medzi učiteľstvom a 
psychológiou, vedela som, že chcem 
pracovať s deťmi a mladými, tak som to 
spojila do jedného. Pracujem v škole a som 
psychologička.  
 

2. Kde sa dá študovať tento odbor? 

Na Slovensku je viac možností. Je to 5-
ročné štúdium na vysokej škole, a to v 
Bratislave, Nitre, Trnave, Ružomberku, 
Banskej Bystrici a v Košiciach. 

 

3. Čo je náplňou vašej práce? 

Mojím povolaním v škole je pomáhať 
všetkým, ktorí školu navštevujú, aby sa v 
nej cítili bezpečne a spokojne. Hlavným 
cieľom je podporovať školu v tom, aby 
fungovala dobre, aby škola rástla, 
rozvíjala sa, aby v nej prevládali pozitívne 
vzťahy. No som len na začiatku, sama ešte 
len školu lepšie spoznávam. 
 

Čo vás v tejto škole najviac 

prekvapilo? 

Ani neviem, či ma niečo prekvapilo. 
Možno len to, že veľa žiakov si myslí, 
že psychológ a psychiater je to isté, 
ale to si zamieňajú aj  dospelí . Tak 
ešte raz: psychológ je osoba, ktorá 
vám pomáha hľadať spôsoby, ako 
riešiť vaše ťažkosti, učí vás, ako 
zmeniť nevhodné  správanie, 
poskytuje vám rady, je vašou 
bútľavou vŕbou, niečo ako linka 
dôvery naživo. 
Psychiater je tiež osoba, ktorá 
pomáha, len odlišným spôsobom. Psy- 
chiater je aj lekár, ktorý vám môže 
predpísať aj lieky a pomáha vám 
vtedy, keď to potrebujete. 
 

Sú aj v iných školách  psychologičky? 

V našom námestovskom okrese neviem 
o žiadnej, najbližšie je v Dolnom 
Kubíne a vo väčších mestách. 
 

Aký problém riešite najčastejšie? 

Najviac pracujem s triednymi 
kolektívmi v spolupráci s triednymi 
učiteľmi. Žiakov učíme riešiť 
konflikty medzi sebou, učíme ich 
navzájom sa rešpektovať, viac sa 
navzájom a lepšie spoznať, 
podporujeme pozitívne vzťahy medzi 
žiakmi. 
 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 

veľa úspechov! 

Natálka Florková 

Od septembra pra-

cuje v našej škole 

školská pychologička 

Veronika Florková.  

 

Aká je náplň jej práce 

a na všeličo iné sa jej 

pýtala naša redak-

torka Natálka Florko-

vá:   



Na koncerte                                        Do pohody č.2, šk. r. 2016/2017   10 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

Godzone       

Tento zvláštny a ne-

známy názov vyvolával 

množstvo otázok.  

 

Aké to bude? Čo je to 

za koncert? Veď uvidí-

me. Takéto a iné otáz-

ky vírili v hlavách bir-

movancov, ktorí sa vy-

brali na evanjelizačný 

koncert do Žiliny.   

Ako to dopadlo? 

Bol to pekný zážitok. Predtým som na 
ničom podobnom nebol a  bola tam 
neskutočná atmosféra. Najviac sa mi 
páčilo, keď 6 tisíc ľudí, ktorí tam boli, pri 
pesničke zdvihli mobily so zapnutým 
bleskom nad hlavu. Tak to bola naozaj 
veľmi pekné chvíľa a tie príbehy, ktoré 
vraveli tí umelci boli naozaj dojímavé.  
Myšlienka dostať tých umelcov  medzi 
ľudí sa im naozaj podarila. Robia to skoro 
zadarmo, aby dostali vieru medzi ľudí. Je 
to od nich veľmi pekné, najmä v súčasnej 
dobe. Zaujalo ma to. Ľudia, ktorí to naozaj 
prežívali od srdca, boli ako zhypnotizovaní. 
A keď naozaj uverili, že Boh je a je tu 
stále s nami, akoby odpadli a vlastne iba 
stratili kontrolu nad svojím telom v tom,  
že im ochabli svaly, ale vnímali okolie a 
potom sa postavili... To bolo zaujímavé, 
taký malý zázrak. Ak to bude o rok 
v Žiline, tak by som tam chcel ísť znovu 
a zažiť tú neopakovateľnú atmosféru. 
 
Tomáš Dopirák, 9.C 

Keď nám pani učiteľka povedala, že sa 
bude konať tento koncert, nebola som si 
istá, či naň pôjdem. Ale teraz viem, že 
som neurobila chybu, keď som sa 
rozhodla ísť. Cestu sme začali 
o pätnástej hodine a veľmi rýchlo sme 
prišli do Žiliny. V Žiline mierne mrholilo 
a všetci sme boli plní očakávania, čo nás 
tam čaká. Po príchode na zimný hokejový 
štadión nám učitelia povedali inštrukcie 
a každý si našiel svoje miestečko, odkiaľ 
pozoroval všetko, čo sa dialo. Niektorí po 
samom, iní v skupinke. Keď sme sa 
konečne dočkali a „oni“ začali, privítali 
sme ich obrovským potleskom. Všetkých 
sa nás tam stretlo okolo 6 000. 
Účinkujúci nám hovorili o úžasných 
príbehoch, o sebe a o ich vzťahu k Bohu, 
ako im pomohol a ukázal, že na nich stále 
myslí a že sa o nás všetkých stará. Počas 
príbehov sa niektorí ľudia neubránili ani 
slzám. Zahrali nám aj piesne, ktoré boli 
moderné a zároveň v  kresťanskom 
duchu. Bolo to  perfektné. Mohli sme sa 
vyspovedať, kúpiť si kus odevu alebo len 
maličkosť s mottom „Nový Level“. Celé 
to bolo úžasné. Všetci ľudia si boli zrazu 
rovní a oddaní Bohu. Želám si, aby tú 
atmosféru, ktorú sme tam prežívali, bolo 
cítiť aj v našich rodinách, triedach, 
našej škole i v Zákamennom a v celom 
svete. A taktiež pozývam všetkých ľudí, 
ktorí ešte neboli na koncerte GODZONE 
TOUR, nech sa odvážia a nech zažijú tú 
neopísateľnú radosť, ktorú sme tam my 
všetci prežívali. 
                              Lucka Sivčáková, 8.C 

 

Váš názor 
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Anton Lauček, spisova-

teľ, rodák z Černovej. 

Pre nás sa stal známym 

najmä kvôli dramatizácii 

románu o  živote biskupa 

Jána Vojtaššáka, ktorý 

nahrali ochotníci zo Zá-

kamenného pod vedením 

p.uč. Zuzany Demkovej. 

 

V jedno decembrové  ráno 

prijal pozvanie na besedu 

s deviatakmi, aby sa pode-

lil o svoje skúsenosti 

a odpovedal na ich  zve-

davé otázky. Po hodine 

rozhovorov sa nám pot-

vrdilo, čo bolo o ňom zná-

me, a to, že je nielen 

s človekom s veľkou cha-

rizmou, ale aj skvelým  

rozprávačom. Prinášame 

kúsok z besedy.   

Na začiatku každého dej-

stva v predstavení je bá-

seň. Prečo? 

V dnešnej dobe je to už 

tak, že poézia sa z našich 

životov vytráca. Zabúdame 

na tú pravú krásu a 

hodnotu a práve preto som 

sa rozhodol vsunúť úryvky  

básní. Väčšina z nich je od 

Janka Silana. 

Museli ste veľa cestovať 

kvôli tomu, aby ste získali 

nejaké informácie? 

To áno, veľa som kvôli 

tomu  cestoval.   Nepoznal  

som kraj, nepoznal som 

Vojtaššáka, nepoznal som 

jednoducho nič z jeho 

života a toho prostredia. 

Vozili ma sem na Oravu. 

Navštevoval som starých 

ľudí a oni mi rozprávali.  

Chodil som a snažil som sa 

získať čo najviac 

informácii o ňom a jeho 

živote. 

Pocítili ste nejakú 

duchovnú silu od Jána 

Vojtaššáka pri písaní? 

Začiatky písania boli 

ťažké. Stala sa mi taká 

príhoda, že v izbe, v 

ktorej som práve vtedy 

písal, som sa nemohol  

vôbec sústrediť. Vtom mi 

na dvere zaklopal jeden 

mladý muž a priniesol mi 

plnú fľašu svätenej vody, 

aby som si vysvätil izbu, 

pretože predo mnou v nej 

býval človek, ktorý zrejme 

nemohol nájsť v sebe 

pokoj.  

 
 

Po vysvätení izby som zrazu 

načerpal novú silu a písanie 

mi išlo ľahšie. 

Naplnilo sa vaše očakávanie, 

keď ste prvýkrát videli 

predstavenie? 

Predstavenie sa stále vyví-

jalo a zdokonaľovalo. Bolo 

to samozrejme iné, keď som 

predstavenie videl prvý-

krát,    ako keď som ho vi-

del odstupom času. Herecké 

výkony tých ľudí, ktorí vlas-

tne nikdy nemali s niečím 

takým podobné skúsenosti 

boli naozaj vynikajúce. 

 

Pripravila Simonka  
Šimjaková, 9.C 

Vzácna návšteva 
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... sme zažili pri exkurzii 

do Bratislavy, ktorú kaž-

doročne organizuje p.uč. 

Ivana Čičová v rámci ob-

čianskej náuky.  

 

O svoje pocity sa s nami 

podelila Monika Kaukičová 

z 9.C, jedna z účastníkov 

exkurzie. 

Najprv sme navštívili SVT. 
Vyzeralo to tam úžasne. 
Najviac sme sa zabavili pri 
zelenom plátne. Bolo tam 
plno svetiel, kamier a 
niektoré priestory boli 
o dosť malé, ako sme si 
predstavovali. Potom sme 
navštívili NBS, kde sme si 
mohli sami raziť mince, čo 
bolo úplne super! 
Najkrajšie bolo, keď nás 
vzali na 31. poschodie - ten 
výhľad bol dokonalý. Všetci 
sme si ho fotili. Potom sme 
sa vybrali do parlamentu, 
kde sme museli prejsť 
kontrolou, na čom sme sa 
všetci bavili, no páni boli 
vážni a neoblomní. Všetci 
sme si to hneď namierili k 
strážcom. Snažili sme sa 
ich rozosmiať a... nič. 
Niektorí si s nimi urobili aj 
selfie. Navštívili sme 
rôznych poslancov a zistili 
sme, že sú to normálni 
smrteľníci .  

Telka, prachy, politici a iné prekvapenia  

Návštevu Bratislavy 
sme zavŕšili prehliadkou 
hradu. Bol nádherný 
a vyzeralo to v každej 
miestnosti úžasne. 
Po prehliadke sme  boli 
všetci extrémne 
unavení.  Zrazu sa pred 
nami objavili obchody a 
všetci nabrali druhý 
dych. Celý výlet bol 
parádny. Dokonalé bolo 
hlavne slnko, ktoré 
nádherne zapadalo a my 
sme si ho vychutnali 
v plnej kráse.  

Vľavo: sprevádzal nás poslanec a rodák zo Zákamenného Tibor 
Bernaťák (v okuliaroch) a Dušan Tittel (rodák z Oravy); vpravo: 
„zasadnutie“ parlamentu...  

Vľavo: p. uč. 
Peter Klimčík si 
vyrába 
s blaženým 
úsmevom svoju 
vlastnú mincu  
Vpravo: mohli 
sme sa odmerať 
netradičným 
„centometrom“  

Hore: znak eura obložený mincami 

Dole: v Slovenskej televízii 
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PORADŇA Kam do škôl?  

Našich deviatakov čaká ťažká voľba -

vybrať si strednú školu. Preto sme sa im 

rozhodli trochu pomôcť. 

 

Popýtali sme sa bývalých žiakov, ako sa im 

páči v školách, ktoré si vybrali. Možno sa 

niektorí budú motivovať. Na jednom sa ale 

všetci zhodli: VŠADE DOBRE, NO NA 

ZÁKLADKE NAJLEPŠIE!  

Škola nie je zlá. Páči sa mi tu, že je tu 
sranda, veľa nových ľudí a super 
učitelia. Nepáči sa mi,  že niekedy je tu 
veľmi ťažké učivo, inak je to tu celkom 
ľahké. Keby som si mala vybrať či tu 
pôjdem ešte raz, tak asi áno.                           
(Lucia) 
PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA 

AKADÉMIA TURČIANSKE TEPLICE 

1. ročník bol ťažký- nové prostredie, 
spolužiačky, učitelia. Mala som veľa 
nových predmetov ako psychológia, 
pedagogika...,ale aj predmety ktoré ma 
bavili ako hra na hudobný nástroj, 
metodika výtvarnej výchovy, prax... 
Keby som si mala vybrať 2.krát, 
vybrala by som si tú istú, lebo mi dala 
veľa nových poznatkov hlavne z praxe, 
ako učiť deti v škôlke.             (Monika) 
STAVEBNÁ- ŽILINA 

Pozitíva: odborné exkurzie, zaujímavé 
predmety, krásny areál. Negatíva: málo 
praxe, prísni učitelia (hlavne v 1. roč.), 
veľa učenia. Keby som tu mala  ešte 
ísť, tak  nie, ale keby som preskočila 1. 
roč. a kvôli úžasnému kolektívu 
a zážitkom – áno.                    (Monika) 
GYMNÁZIUM NÁMESTOVO 
Gympeľ je škola pre žiakov, ktorým 
nevadí sa učiť... veľa učiť...  výhodou 
je, že si už v 3. ročníku volia predmety, 
ktoré chcú študovať. Ďalšie plus je 
možnosť cestovania do zahraničia na 
študijné pobyty. No a potom automa-
ticky vysoká. Keďže chcem ísť na 
vysokú, tak by som si túto školu vybrala 
aj druhýkrát.                         (Natália) 
 

 

KONZERVATÓRIUM  ŽILINA 

Začiatok bol ťažký, kým som si zvykla na 
nové prostredie, ľudí ale aj na úplne nový 
a iný systém vyučovania. Išla by som na tú 
istú školu, lebo som sa venovala tomu, čo ma 
baví. Mávali sme tam často koncerty. 
Nemali sme predmety, na ktoré sa bolo 
treba veľa učiť. Veľa času sme skôr 
venovali cvičeniu a zdokonaľovaniu sa na 
svoj hudobný nástroj. (Anna)                             
SOŠ STROJÁRSTVA A PODNIKANIA – 

MARTIN                                                  

Je to tu fajn, šiel by som tu určite znovu, 
je to tu super aj z hľadiska praxe ... 
Z predmetov sú tu náročné akurát tie 
odborné, technológia... atď, ale  učitelia sú 
ochotní. Intrák je super,  práve je 
prerobený, sú tu super ľudia, celkom dobrý 
systém,  čiže  u mňa 100 bodov... (Andrej)    

STROJÁRNE-NO-STAVITEĽSTVO 

Najviac sa mi páči prístup učiteľa k žiakovi. 
Na mojom odbore sa mi nepáči, že nemáme 
prax. Učíme sa až do 15.00.Do tejto školy 
by som šiel aj druhýkrát, ale na iný odbor. 
U mňa 70%. (Nikolas)       
FARMACEUTICKÁ SOŠ- BANSKÁ 

BYSTRICA 

 

Natálka Kovaľová 
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Súťažili sme  
SEPTEMBER 

CEZPOĽNÝ BEH - OK 

Družstvo dievčatá:  
3.m - Simona Sochuľáková  9.A   

Natália Lučivňaková 9.C  

Anežka Vojtasová 8.B 

Družstvo chlapci:  
2.m-   Lukáš Kovaľ 9.B  

Anton Durčák 9.C  

Ivan Straka 8.B 

(pripr. p.uč. Kocúr) 
MILOSRDNÝ AKO OTEC - OK 

1.m – Terezka Dibdiaková  6.B 

 Alžbetka Iglárová 9.B 

( pripr. p.uč. Demková) 
 

NOVEMBER 

ŠACH - OK 

2.m-  Radovan Priechodský 

3.m-  Zuzana  Godišová 

(pripr. p.uč.Kocúr) 
OLYMPIÁDA SLOVENSKÉHO 

JAZYKA - OK 

2.m- Terezka Sivčáková 9.B 

( pripr. p.uč. Demková) 
MILOSRDNÝ AKO OTEC - 

DIEC.K 

1.m- Terezka Dibdiaková 6.B 

2.m- Alžbetka Iglárová 9.B 

( pripr. p.uč. Demková) 
 
DECEMBER 

MALÝ FUTBAL – OK 

2.m- mladšie žiačky 

1.m – staršie  žiačky 

(pripr. p.uč. Kovaľová) 
 

Agi  

KOMPARO 

Je napísané. Prvá časť úspešného ukončenia školy 

je za nami. Už len čakať na druhý „level“ v podobe 

MONITOR-u. Držte nám palce! 

Tomáš: - Povie mi niekto, čo TOTO  je???  Mário: - Komparo 
je smrrrrrť!  

Vždy jednotní, vždy spolu – 9.B. 

PS- Úloha za jednotku: Nájdi p.učiteľku...  

ŽIACKA VIANOČNÁ LATKA-OBVOD 

2.m – Patrik Rončák 8.B 

2.m – Samuel Plaskúr 5.B 

(pripr. p.uč. Marek Madleňák) 
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Plazil by som sa púšťou na rukách a kolenách 

Skúšajúci moje pekné požiadanie 

Vyliezol by som na tú najvyššiu horu 

Keby mi to bolo ľúto Vykríkol by som to z 

vrcholu 

Plával by som pod vodou pokiaľ by moje pľúca 

explodovali 

Prešiel by som ohňom 

R: /Keby mi to bolo ľúto  Bežal by som tisíc míľ 
Nezastavil by som sa pokiaľ by som nespadol 

Nedal by som si prestávku na nádych  
pokiaľ by som nebol dosť blízko./ 

Potom by som to všetko urobil znovu 

Keby som naozaj mal tú šancu 

Ale hlboko vo vnútri viem,  

že je to pre teba len ďalší tanec 

R2: /Keby mi to bolo ľúto Dal by som ti všetku 
tú slávu 

Keby mi to bolo ľúto Keby mi to bolo ľúto 
Bol by to iný príbeh Keby mi bolo ľúto 

Keby mi bolo ľúto, oh./ 

Zadržal by som dych, pokiaľ by som nezmodral 

Vylúpil by som banku a tiež poštu 

Preplával by som oceán 

Keby mi to bolo ľúto 

Držal by som bobríka mlčania 

Nepovedal by som ani jedno slovo 

Pokiaľ by si to nezapočula 

R:  +  R2:  

Teraz si si uvedomila 

Že tvoja chyba mala cenu 

Oh, všetko si zahodila 

Pretože si diabol v prestrojení 

Teraz by si si mala uvedomiť 

Dôsledky tvojich lží 

A zachránila by si padajúcu slzu alebo čin 

Nič iné tu nie je 

5x : Keby mi to bolo ľúto 

Držal by som bobríka mlčania 

Nepovedal by som jediné slovo 

2x:  Keby mi to bolo ľúto 

Bol by som na rukách a kolenách 

Pekne by som prosil Keby mi to bolo ľúto 

Ale nie je mi ľúto, nie 
 

I’d crawl through the desert on my hands and 

knees 

Rehearsing my pretty please 

Climb the highest mountain 

If I were sorry 

Shout it from the top 

Swim under water until my lungs exploded 

Walk into the fire 

R:/ If I were sorry 
I’d run a thousand miles 
Wouldn’t stop until I dropped 
Wouldn’t take a break to breathe until I got 
close enough/ 

Then I’d do it all again 

If I really had the chance 

But I know deep inside for you it’s just another 

dance 

R2: /If I were sorry I’d give you all the glory 
If I were sorry     If I were sorry 
It would be a different story 
If I were sorry    If I were sorry, oh/ 

I’d hold my breath until my face turned blue 

I’d rob a bank and the post office too 

Swim across the ocean 

If I were sorry 

I’d take vow of silence 

I wouldn’t say a single word 

Until you really heard 

R: + R2: 

Now did you ever realize 

That your mistake had a prize 

Oh, you threw it all away 

´Coz you’re the devil in disguise 

Now would you ever realize 

The consequences of your lies 

And would you save the falling tear or act as if 

There’s nothing there 

5x: If I were sorry 

I’d take a vow of silence 

I wouldn’t say a single word 

2x: If I were sorry 

I’d be on my hands and knees 

Begging  pretty please 

If I were sorry      But I’m not sorry, no 
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 považuje rodinu za svoju svokru-

svorku 

Afrika je 3. najväčší položený vrch-

svetadiel 
 žiaria ako riady sviec - rady 

zdrobnenina akvárium - 

akvariumčečko 

miniobčania- minojčania 

kravu chováme pre vlnu- mlieko 

samec husi: husiar- gunár 

ako sa volá voda ktorá padá? 

Výškopadná- vodopád 

vlastnosť plynu: smradľavosť 

bola som materskou kraju v tenise- 

majsterkou 

mal obviazaný jeden prsík- prstík 

pláž, ktorá je pokrytá kameňami – 

šutrovitá 

varia sa, varia horami... - valia 

 krvavec letí od mora...- krkavec 
 P. učiteľka, ospravedlnite ma, že 

som sa zabudol ospravedlniť.... 
 

Povedali 

a napísali ste... 

Ľudský mozog je 

úžasný. Funguje 24 

hodín odvtedy, ako 

si sa narodil... ale 

keď učiteľka rozdá 

testy, zničoho nič 

prestane fungovať! 

"Jean, podajte mi pušku, ideme na ryby." 

"A nebolo by lepšie vziať prút?" 

"Vy si myslíte, že keď sa budem vyhrážať  

rybárovi prútom, že mi nejakú rybu dá?" 

 

Lord spí a zrazu sa ozve strašná rana,  

prebudí sa a hovorí: "Jean, čo to bolo?" 

Kľud, to nič Lord, to len koč zahol do  

vedľajšej ulice. 

Lord: "Aha, aha, a čo tá rana?" 

Jean: "Viete, Lorde, tam žiadna ulica  

nebola". 

 

- Jean, prší vonku?- 

- Áno, pane.- 

-Tak choď vyvenčiť rybičky!- 

 

Lord vyhodil z okna fľašku od whisky a  

zrazu sa ozve tresk a bolestný rev. 

Lord udivene pozrie na Jeana: "Jean, v  

tej fľaške boli ľudia?" 

 

 

Lord & Jean 

- Čo majú spoločné 

živá a mŕtva 

blondínka? – 

- IQ...- 

Eva: „Adam, miluješ 

ma?“ 

Adam: „A mám na 

výber?“ 

Lucka 
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 VYKLÁŇANIE Z BALKÓNA 

"Mamička, ako sa volala tá stanica, z ktorej  

 sme práve vyšli?"  

"Neviem, a nevyrušuj vidíš predsa, že čítam!" 

"To je škoda, že nevieš, Peťko tam vystúpil." 

  

 

 

 

"Prečo máš spálené ucho?"  

"Žehlil som si košeľu a zvonil telefón." 

"A prečo máš spálené aj druhý ucho?"  

"Volal som pohotovosť." 

 

 

 

1. Pokiaľ by bola 
chôdza dobrá pre 
naše zdravie, poš-
tárka musí byť 
nesmrteľná. 
2. Veľryba pláva 
celý deň, je plan-
któn, pije vodu a je 
tučná. 
3. Zajac je iba zele-
ninu, celý deň behá 
a skáče a dožíva sa 5 
rokov. 
4. Korytnačky ne-
utekajú, nerobia nič 
vyčerpávajúce a do-
žívajú sa 100 rokov. 
 
A TY MI VRAVÍŠ, 
ŽE MÁM CVIČIŤ??! 
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O d k a z o v k a 
Pozdravujeme  p. uč.  Janku  Mrekajovú  (krúžok  fyzikov) 

Pozdravujem naj sestru z V.A (brat) 

Si naj kámoš,  Peter!  (tvoj naj kámoš) 

Pozdravujeme  p. uč. Katarínu Florekovú  (V.A) 

Pozdravujem  Sašu a Karolínku  :D  (xy) 

Šťastný nový rok pani  uč.  Madleňákovej  s bábätkom  (VI.C) 

Pozdravujeme  celú VI.B  (vaše  dievčatá) 

Pozdravujeme Ivanku B. z 8.B. PS: tvoja sestra je šuľc roka 

Apokalypsa, nazdar! (tvoja mandľa) 

Pozdravujeme kamionistu z 9.C (Tomáš to nie je) . Snažili sme sa byť 

nenápadné ( V, N) 

Pozdravujeme našu skvelú triednu Zuzku Demkovú ( vaša „najmúdrejšia“ 9.B) 

Pozdravujem Džesiku z 8.A. Ľúbim ťa (nie som Oliver) 

Pozdravujem svoju sestru Darinu z 9.C (tvoja sestra Rebeka) 

Pozdravujeme našu super triednu pani učiteľku (vaša 6.A) 

Vítame späť našu triednu pani učiteľku Dendysovú (vaša 5.B) 

Pozdravujem svoju  super kámošku Terezku D. (ty vieš už kto) 

Pozdravujem Timku H. (tvoja BF) 

 

 

Adam 
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Volá sa DOMINIK KUBIZNA, chodí do 6. C a rád vymýšľa 

komiksy, ktorými vždy pobaví spolužiakov. Dúfame, že 

pobaví aj vás  
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Keď je po... Ten pocit, keď sa blížia prázdniny... 


