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Do POHODY slávi 10 rokov 

Školský časopis Do pohody má  za sebou prvé desaťročie.  

 

A dúfame, že sa dožije aj druhého. Jeho história sa 

začala písať v školskom roku 2007/2008, keď terajší 

deviataci  boli ešte maličkí škôlkari. A tak ako oni, aj my 

sme trošku dozreli. Ponúkame vám krátku rekapituláciu: 
 
2007: Časopis Do pohody 

štartuje pod vedením p.uč. 

Oľgy Vojtaššákovej. Tá 

preberá štafetu po p. uč. 

Zuzane Demkovej a jej 

úspešnom ÚLET-e. K pô-

vodným dvanástim stra-

nám pribúdajú ďalšie štyri 

a prví trinásti redaktori 

pokračujú v ručne kresle-

nej grafike celého časopi-

su. Tlač zabezpečuje aj 

naďalej štúdio Teťák. Ča-

sopis vychádza štyrikrát 

do roka v náklade 150 ku-

sov.   

2008: V súťaži Najlepší 

školský časopis Oravy zís-

kavame 3. miesto.  

2009: Končíme s ručnou 

grafikou a prechádzame na 

moderný počítačový di-

zajn.            (pokrač.str.2) 

 

Obálka a niektoré strany 1. 

čísla  

Vľavo: 

obálky 

z prvého 

ročníka  
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2010: Pribúdajú ďalšie štyri 

strany. 

2011: Nová redakčná rada, 

ktorá sa tentokrát skladá 

z desiatich členov. 

2012: Náš časopis oslovi-

la IUVENTA- slovenský inšti-

tút mládeže a publikuje v ňom 

svoje články. 

2013: V súťaži Najlep-

ší školský časopis dostal  náš 

časopis  CENU REDAKCIE 

MY ORAVSKÉ NOVINY. 

2014: Nová redakčná rada 

s ôsmimi členmi. Časopis vy-

chádza v náklade 200 kusov.  

2015: Nový dizajn časopisu 

s okrajmi, číslovaním a popi-

som každej strany. 

2016: 2.miesto v súťaži Naj-

lepší školský časopis Oravy. 

Začíname si časopis tlačiť 

v škole.  

2017:1.miesto v súťaži Naj-

lepší školský časopis Oravy. 

 

 

 
 

Zaželali  nám   

P.uč. Katarína Floreková: 10rokov, to je pre časopis 

pekné výročie. Pri čítaní Do pohody si vždy oddýchnem, 

aj sa dobre pobavím, dozviem sa o všetkých úspechoch 

a talentoch našej školy. Časopisu aj jej redaktorom 

prajem veľa tvorivých nápadov a nech ste aj ďalej tak 

v pohode ako doteraz.  

P.uč. Adriana Smarkoňová: Vždy sa teším na ďalšie 

číslo. Najskôr ho hneď narýchlo prelistujem, potom 

bežím učiť. Cez ďalšiu prestávku prečítam to, čo ma 

najviac zaujalo a zase bežím učiť a potom ho už nosím 

v taške a keby som mohla, tak ho čítam aj na hodine. 

Vyzerá to tak, že mi časopis pomáha chápať tých, čo 

čítajú pod lavicou. Myslím, že v prípade Do pohody 

budem robiť výnimku a žiakom to dovolím, lebo sa mu ne-

dá odolať . Do ďalších rokov prajem veľa zanietených 

čitateľov a tvorivým redaktorom blahoželám.   

P.uč. Katarína Kompanová: Prajem časopisu, aby každé 

číslo, ktoré vyjde, prinieslo čitateľom pohodu a úsmev na 

tvári. U mňa sa Vám to vždy podarí. Ďakujem! 

P.uč. Mária Iglárová: Všetkým, ktorí sa podieľajú na 

tvorbe časopisu prajem do ďalších rokov veľa dobrých 

nápadov! 

P.uč. Anna Sekerášová: Želám Vám veľa super nápadov, 

spokojných čitateľov. Pokračujte vo svojej práci ako 

doteraz (možno ešte lepšie). Na nové číslo sa vždy teším. 

Ďakujem celej redakčnej rade a samozrejme p. uč. 

Vojtaššákovej, bez ktorej by to nebolo ono. 

P.uč. Elena Fafejtová: Do pohody, Do pohody, 10rokov 

žiakom chodí. Čítajú ho veľkí, malí, aby prehľad o nás 

mali. Poprajem im chuti veľa, veď nálada je vždy skvelá, 

keď časopis otvoríš a zmysly doň zaboríš.  

  

Obálka z roku 2009 s počítačovou 

grafikou 

P.riaditeľ Pavol Demko: Čo zaželať poho-

dovému časopisu? Zvedavých čitateľov, 

šikovnú redakciu a naďalej láskavú ruku 

a oko zodpovednej učiteľky. Nech aj 

ďalších x rokov je to pohodové čítanie, na 

ktoré budú netrpezlivo čakať malí aj 

veľkí čitatelia.  
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 Anketa - prázdniny  

 Prázdniny boli super, akurát ma pre-

šlo auto, keď som sa bicykloval. Ja 

som  ostal v pohode, škoda na aute 200 

eur...                                       (Paťo) 

 Prázdniny som strávila úžasne - 8 

týždňov sme sušili seno...         (Aďa) 

 Boli sme na dovolenke v Chorvátsku 

s celou rodinkou a zablúdili sme na 

nudapláž, hmmm...                      (Nika) 

 Prázdniny som trávil pri lese, ktorý 

máme za domom, raz som sa tam zrazil 

so srnkou a ďalej si už veľmi nepamä-

tám ...                                (Dominik) 

 S kamarátom sme si krátili chvíle 

šmýkaním sa zo strechy altánku a raz 

som to „nedal“ a natrhol som si... noha-

vice.                                     (Dávid1) 

 Ja som sa väčšinou bicykloval. Raz 

som pristal na kapote auta, keď som 

valiac  večer dolu kopcom nezistil, že 

je predo mnou zaparkované.       

(Dávid2)                                 (Agi) 

 

„Pričasto posudzujeme celé skupiny podľa ich 

najhorších členov, kým sami seba hodnotíme 

podľa našich najlepších predsavzatí – a zabúda-

me, že by sme vo všetkých ľuďoch mali vidieť 

obraz Boží.“ 

Na tento citát si vždy spomeniem, keď dvíham 

pri škole odhodený papier, banánovú šupku, 

prázdny obal z džúsu... Máme v škole vyše 

sedemsto detí a drvivá väčšina z nich sa správa 

k svojmu okoliu slušne. Ale malá skupina žiakov 

„asi netuší“, že odpadky patria do koša. 

A potom sa stane, že my – dospelí niekedy 

hodíme všetkých žiakov do jedného vreca 

a kritizujeme, že dnešná mládež je neporiadna, 

lenivá, ľahostajná voči svojmu okoliu... 

 Posúďte sami: vlani som musel požiadať 

dodávateľa ovocia, aby nám nedodával džúsy, 

pretože obaly z nich sa váľali od školy až po 

starý kultúrny dom. Pred dvoma – troma 

týždňami na školskom dvore ležali nedojedené 

krajce chleba – dotyčnej osobe nechutila 

kôrka, tak chlieb vyhodil von oknom... O nahryz-

nutých jablkách v odpadkových košoch v trie-

dach a laviciach  by vedeli rozprávať naše upra-

tovačky. Napriek tomu som presvedčený, že 

väčšina našich žiakov vie, čo sa sluší. Len je to 

asi v našej povahe všímať si skôr negatíva ako 

pozitíva, ktoré považujeme akosi za samoz-

rejmé. Chcem sa ale za túto samozrejmosť 

poďakovať nielen Vám – žiaci, ale aj Vašim 

rodičom a všetkým, ktorí sa podieľajú na Vašej 

výchove. A spoločne si zaželajme, aby tých 

neporiadnikov bolo menej. 
 

Nielen 

o nahryznutých 

jablkách... 
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Pomaličky som predbiehala 

svojich spolužiakov a roves-

níkov, keď som sa zrazu 

ocitla na ihrisku a čakalo 

ma 

už iba posledné kolo.  

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

Školský rok 2017/2018 sme 

odštartovali 2.ročníkom cez-

poľného behu. 

 

V rámci Európskeho týždňa 

športu, ktorý vznikol 

z iniciatívy Európskej komisie, 

sa po úspešnom minulom 

1.ročníku zapojila naša škola aj 

tento rok do cezpoľného behu. 

Behu sa zúčastnili žiaci 4. až 9. 

ročníka. Trasa bola podľa 

náročnosti upravená pre každý 

ročník. 

Naša šéfredaktorka Anetka si 

odniesla medailu za 1.miesto v 

kategórii 7.ročník dievčatá:  

„Na tento ročník cezpoľného 

behu som sa najprv veľmi 

netešila, ale čím sa to blížilo 

viac, tým som bola stále viac 

a viac plná očakávaní, či sa mi 

podarí umiestniť aspoň v prvej 

desiatke. Trať bola dlhá 

a náročná. Keďže to bol 

cezpoľný beh, bežali sme po 

rôznych kameňoch a konároch, 

či už menších alebo väčších. 

Mala som čo robiť, aby som tam 

niekde neprepadla. 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK SME ZAČALI  športovo  

 

Bola som veľmi prekvape-

ná, keď som zistila, že 

som prvá! Snaha sa opla-

tila! Už teraz sa teším na 

3.ročník.“ 

 

Zľava: Aďka Štepančíková, Anetka Sivčáková, Dominika 

Kovaľová, Lukáš Gura, Miško Sivčák, Erik Palárik 

Zľava: Lucka Vrábľová, Lea Večerková, Aďka Boškajová, Tobias 

Murín, Sebastián Belicaj, Marek Buliak 

Zľava: Martina Dibdiaková, Lenka Večerková, Ema Floreková 

Roman Chudiak, Mário Koleň, Denis Lučivňák 

 

Zľava: Lenka Malinková, Marieta Floreková, Sofia Kurňavková 

Martin Rončák, Adam Buliak, Samuel Sumihora 

 

 

Anetka 

v cieľovej 

rovinke 
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VÍŤAZI:     

                                                           4.ročník 

Ch: 1.Adam Buliak, 2.Martin Rončák, 3.Samuel Sumihora 

D: 1.Marieta Floreková, 2.Lenka Malinková, 3.Sofia Kurňavková 

5.ročník 

Ch: 1.Mário Koleň, 2.Roman Chudiak, 3.Denis Lučivňák 

D: 1.Lenka Večerková, 2.Martina Dibdiaková, 3.Ema Floreková 

6.ročník 

Ch: 1.Sebastián Belicaj 2.Tobias Murín 3.Marek Buliak 

D: 1.Lea Večerková, 2.Lucia Vrábľová, 3.Aďka Boškajová 

7.ročník 

Ch: 1.Michal Sivčák, 2.Lukáš Gura, 3.Erik Palárik 

D: 1.Aneta Sivčáková, 2.Adriana Štepančíková, 3.Dominika 

Kovaľová 

8.ročník 

Ch: 1.Benjamin Belicaj, 2.Ján Michalica, 3.Šimon Vrábeľ 

D: 1.Mária Ovšáková, 2.Denisa Vojtaššáková, 3.Barbora 

Večerková 

9.ročník 

Ch: 1.Martin Vrábeľ, 2.Adam Lučivňák, 3.Filip Beňuš 

D: 1. Simona Kovalíková, 2.Lucia Sivčáková, 3.Kamila Rypáková 
 

O bezproblémový priebeh sa 

postarali naši super rozhod-

covia: zľava p.uč. Ivana Kova-

ľová, Mária Kovaľová a Ma-

rek Madleňák  

Prvá a jediná obeť cezpoľ-

ného behu   

Zľava: Denisa Vojtaššáková, Mária Ovšáková, Barbora Večerková 

Ján Michalica, Benjamin Belicaj, Šimon Vrábeľ 

 

Zľava: Lucia Sivčáková, Simona Kovalíková, Kamila Rypáková 

Adam Lučivňák, Martin Vrábeľ, Filip Beňuš 

 

 

Hlavný organizátor cezpoľného 

behu p.uč. Ján Kocúr fotí 

víťazky  

(Andrej) 
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Aj tento rok absolvovali žiaci ôsmeho 

ročníka exkurziu do Bratislavy 

a Viedne. Stalo sa tak 13. septembra 

2017.  

Exkurzie sa zúčastnil aj Danko Majchrák 

z 8.B, a tak sa s nami podelil o svoje 

pocity. 

Viedeň je pre Slovákov absolútne iný 

svet.  Čo ulica, tak to 5 pamiatok. Všade 

sochy, mramor, parky, námestia... 

Bratislava sa týmto nemôže Viedni ani 

trocha rovnať. Rakúšania si v hlavnom 

meste dali záležať, aby všetko bolo 

dokonalé. Mohli by ste sa prechádzať 

hodiny a nenašli by ste na zemi žiadne 

papiere alebo cigarety. Jediné miesta s 

grafitmi boli pod mostami, ďalší úkaz 

toho, že Rakúšania si veľmi dali záležať 

na čistote. 

Doprava vo Viedni bola dosť vyvážená. 

Ako v každom meste, tak aj tam bolo plno 

aut. Ale popri tom tam bolo plno bicyklov, 

kolobežiek, a iných čistých prostriedkov 

na prepravu. Všetky miesta, kde ste si 

mohli nechať bicykel, boli už plné.  

 

Navštívili sme VIEDEÑ Mohli ste sa prejsť aj na kočiari po pešej 

zóne.  

Viedeň je vlastne založená hlavne na 

bohatých pamiatkach. Tými najväčšími boli 

katedrála a zámok Schönbrunn s obrovskými 

záhradami.  

Dosť zaujímavé bolo aj Múzeum, ktoré malo 

veľmi veľa exponátov. Sochy často 

prezentovali antickú kultúru, dokonca sme 

videli aj antický chrám.  

Rakúšania majú úplne inú životnú úroveň a vo 

Viedni to bolo vidieť už na prvý pohľad. 

Mnoho kaviarní, luxusných obchodov a 

suvenírov tvorili ten priestor medzi 

pamiatkami. Bola tam poznať aj rôznorodosť 

ľudí, lebo sme videli mnoho aziatov a 

černochov. Do Viedne chcel ísť skrátka 

každý. 

Slováci by sa mali naučiť od Rakúšanov viac 

si vážiť svoju  kultúru, dbať na čistotu a 

solidaritu. Mnoho Slovákov odchádza do 

Rakúska žiť a pracovať, a to by tak nemalo 

byť. Snažme sa byť ako Rakúšania, a možno 

raz uvidíme Bratislavu ako mesto veľkého 

cestovného ruchu, kultúry a čistého 

prostredia.                      
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Natália Veselovská 8.B: Najviac sa 

mi páčilo, keď sme stáli v dvojrade 

a japonskí turisti si nás začali fotiť. 

 

Simonka Sivčáková 8.C: Z celej 

exkurzie boli najkrajšie záhrady 

zámku               Šenbrum  (po nemecky 

je to inak) 

   

Gabriela Šimjaková 8.C: Najviac sa 

mi páčilo v prírodovednom múzeu, 

keď som vošla do tmavej miestnosti 

a tam bola zemeguľa, ktorá bola 

každú chvíľu inej farby, napr. Zem v 

noci. 

 

Ema Šimjaková 8.C:Vo Viedni sa mi 

veľmi páčili pamiatky, ale najviac ma 

zaujalo prírodovedné múzeum, boli 

tam vystavené rôzne zaujímavé 

artefakty. 

(Lucka) 

 

Váš názor 
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Od nového školského roku máme novú 

pani zástupkyňu. Volá sa ANDREA 

ĎURČÁKOVÁ, má rada psa, knihy, 

jedlo... a ešte všeličo iné sa dozviete 

z nášho rozhovoru. 

2.  

3. V septembri čakalo všetkých učiteľov 

a žiakov veľké prekvapenie, keď uzreli 

v kancelárii zástupkyne novú tvár – vašu 

tvár 😊 Mohli by ste nám niečo o sebe 

v krátkosti prezradiť? 

Srdečne pozdravujem všetkých čitateľov. 

Tak ako pre vás, tak aj pre mňa to bola 

veľká zmena. Predsa len, zmeniť po 

mnohých rokoch pôsobisko a zároveň aj 

funkciu, je veľký životný prevrat. Človek po 

dlhšom čase prechádza do stavu 

monotónnosti a to mňa ubíja. Potrebovala 

som jednoducho zmenu. A tak som TU.  

Na predchádzajúcom pôsobisku (Základná 

škola s materskou školou Zubrohlava) som 

vyučovala telesnú výchovu, to ste si už 

zrejme všimli, môj outfit a slovenský 

jazyk. Ten je moja srdcovka. Učím už viac 

ako jedno desaťročie a dúfam, že tých 

desaťročí bude viac. 

4.  
 

Čo je na funkcii zástupkyne asi najťažšie? 

Hmmm. Myslím si, že neodpoviem 

prekvapujúco. Najťažšia je práca s ľuďmi. 

Ako všade. Všetko ostatné sa dá opraviť. Ale 

ak si pokazíte vzťahy na pracovisku, medzi 

deťmi, to už je ťažko dať do poriadku. 

Čo vás na vašom novom pôsobisku najviac 

prekvapilo? 

Osobne ma šokovala precíznosť mnohých 

ľudí, no zároveň aj jednoduchosť. Táto škola 

je postavená na úžasných základoch ľudskosti 

a umu. Ak máme pevný základ, je 

jednoduchšie niečo budovať ďalej, a ja 

dúfam, že sa nám to všetkým bude spoločne 

dariť.  

1. Ako vás prijali noví kolegovia? 

Na túto otázku mi je ťažko odpovedať. No 

myslím, že dobre. Predsa len, ja som sama 

a mojich pedagogických  kolegov je viac ako 

päťdesiat. Potom sú tu pani upratovačky,  

kuchárky, školníčky, ekonómky, školníci 

a mnohí iní ľudia, ktorí sa snažia, aby táto 

škola fungovala.  

Na predchádzajúcom pracovisku som mala 

skvelých, úžasných kolegov. Tie vzťahy 

nevznikli zo dňa na deň, ale dlhodobo sa 

tvarovali. Preto pevne verím, že ani tu, to 

nebude ináč. Všetko chce čas a snahu niečo 

vytvoriť.  

Akí sú naši žiaci? 

„Čo dedina, to reč iná.“ Učím už na tretej 

základnej škole a každá obec je iná svojou 

mentalitou, no deti, tie sú všade rovnaké. Sú 

len také, akými im povolíme byť a prekročia 

len tie hranice, ktoré im dovolíme prekročiť. 

Predtým, ako som sem nastúpila, bola som aj 

triednou učiteľkou a tie moje „školské deti“ 

mi veľmi chýbajú. Verím, že aj tu si vytvorím 

pevné vzťahy a putá, ktoré budú trvať roky. 

 

Deti sú všade rovnaké 
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Ako najradšej trávite svoj voľný 

čas? 

Keďže nevykonávam manuálnu prácu, 

tak si ju hľadám doma. Milujem 

pestovanie zeleniny, kvetov. 

Zbožňujem svojho psa, s ktorým 

trávim dlhé prechádzky. Neskutočne 

rada čítam, upratujem a venujem sa 

svojim milovaným deťom a jedinému 

manželovi. Rada lyžujem, plávam, 

cestujem, a nenormálne rada 

ochutnávam všetko nové – rada jem. 

Po dobrom obede nasleduje aj 

poriadna pauza, takže aj rada spím, 

veľmi.  

5. Blížia sa Vianoce, akému darčeku by 

ste sa pod stromčekom najviac 

potešili? 

Z darčekov, tých materiálnych, som 

už vyrástla. Keďže moja rodina je 

počas roka rozcestovaná po svete, 

pre mňa je najväčším darom, že sme 

spolu a môžeme stráviť spoločný čas.  

Deti darčeky milujú a tešia sa na ne, 

preto by som všetkým deťom, nielen 

školským, ale na celom svete priala, 

aby zažili milujúcich rodičov, skvelé 

priateľstvá, spokojnosť, vždy úsmev 

na perách a radosť z detských dní, 

pretože tie sú v období nášho života 

jedinečné. 

A ak vám urobí radosť a viem, že 

urobí, aj niečo materiálne, majte 

všetko, čo k životu potrebujete. 

 

V tomto školskom roku vám, milí 

čitatelia, prajem húževnatosť, 

trpezlivosť, pokoj a rozvahu. Veľa 

krásnych okamihov a všetky splnené 

sny. Nech sa nám darí!          (Anetka) 
 

26.september je EURÓPSKYM DŇOM 

JAZYKOV. Tento deň sme si pripomenuli aj 

v našej škole. 

 

Každej triede pridelila p.uč. Madleňáková 

Blažena a ostatní učitelia anglického jazyka 

jeden európsky štát, o ktorom si mali zistiť 

základné informácie plus základné frázy a nimi si 

mali oblepiť triedy.  V daný deň sa v tomto jazyku 

aj  zdravili učiteľom. 

Táto aktivita deti zaujala a zároveň sa dozvedeli 

veľa informácií o iných európskych krajinách 

a ich jazykoch.  

Načo nám teda sú jazyky? Učíme sa ich 

z prinútenia len preto, že to chcú učitelia? Nie, 

učíme sa ich určite preto, aby sme boli o čosi 

múdrejší. Veď nenadarmo sa hovorí: Koľko rečí 

vieš, toľkokrát si človekom. Keď raz pôjdeme do 

zahraničia, musíme sa dorozumieť. Preto je 

dôležité, keď vieme aspoň angličtinu. Ale dobré 

je, keď ich vieme aj viac. Všetky jazyky sú 

dôležité.            

Svedčí o tom aj príklad môjho spolužiaka, ktorý 

spomína: Môj otec pracuje v Nemecku a nejeden 

raz si už vzdychol: „Ech, prečo som sa len neučil 

ten jazyk, nemusel by som sa teraz na staré 

kolená trápiť!“  Takže ja to radšej nejdem 

riskovať a učím sa ich teraz .   

                                                                (Agi) 

 

 

 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

Víťazná trieda 

v súťaži 

o najkrajšie 

dvere 

s motívom 

cudzieho 

jazyka 
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Chlieb je Boží dar. Pripomínajúc si tento výrok našich 

múdrych predkov, každoročne v jeseni ďakujeme za 

Božie dary, ktoré sme pozbierali na našich poliach. 

V priebehu septembra žiaci na hodinách výchovy umením 

tvorili z plodín a korenín obrazy a na svete práce 

aranžovali do košov ovocie a zeleninu. V nedeľu 24. 

septembra  priniesli naše žiačky v krásnych krojoch na 

svätej omši v obetnom sprievode svoje najkrajšie 

výtvory ako obetný dar. 

Naše deti nezaháľali.  

Napriek tomu, že v našej krajine vládne pokoj a mier, 

viac ako 40 krajín sa zmieta vo vojne. Dňa 18. októbra 

2017 sa 432 žiakov našej školy zapojilo  do celosvetovej 

modlitbovej akcie „Milión detí sa modlí za pokoj.“ Po 

modlitbe svätého ruženca nasledovala detská svätá 

omša, počas ktorého sme priniesli v obetnom sprievode 

okrem chleba a vína aj symbolické dary: kvety, svätý 

ruženec a knihu s podpismi zúčastnených detí.  

(P.uč. Anna Vlžáková) 

Kostol zhotovila Natálka Florková zo 7.C a obraz Panny Márie Laura Bernaťáková z  9.A, ktorá na ňom 

pracovala 12 hodín. 
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Nezabudli sme na svojich starkých 

Takmer 70  starých rodičov sa tento rok rozhodlo prijať pozvanie 

svojich vnúčat, najstarších žiakov v škole. A tí nelenili a spolu so 

svojimi učiteľkami premenili chodbu na útulnú spoločenskú miestnosť.  

Vo štvrtok 26. októbra v poobedňajších 

hodinách sa začali vzácni hostia pomaly 

schádzať. Občas sa kde-tu zastavili, aby 

s obdivom zistili, ako veľmi sa škola zmenila 

a veru, že by ju mnohí ani nespoznali. Po prí-

hovore pána riaditeľa a peknom programe sa 

mohli spoločne schuti porozprávať a pospomí-

nať na školské časy pri dobrej kávičke ko-

láčiku či inom občerstvení, ktoré deti  pripra-

vili za pomoci svojich rodičov. Niektorí stretli 

svojich známych a iní dokonca bývalých 

spolužiakov.  

O tom, že deviataci, pani učiteľky i ďalší 

ochotníci odviedli skvelú a záslužnú prácu 

svedčia slová jednej zúčastnenej babičky: 

„V tejto škole som bola naposledy pred 25 

rokmi. Preto som sa milo potešila, keď ma 

vnučka pozvala na toto posedenie. Teda rovno 

dve vnučky. Na ničom takomto podobnom som 

v škole ešte nebola, a preto som nevedela, čo 

ma tam čaká. Ale bolo to celé veľmi príjemné. 

Od vnučiek som dostala vlastnoručne vyro-

bené srdiečko. A program bol tiež veľmi za-

ujímavý. Žiaci nám ho spríjemnili hrou na hu-

dobnom nástroji, spevom či básňami 

a piesňami.  

 

Srdečne ďakujem všetkým žiakom 

a učiteľom, ktorí sa na tomto podujatí 

podieľali svojou prácou a za príjemne 

prežité popoludnie v našej škole. Mám 

vnučku siedmačku a už teraz sa teším  

na ďalšie takéto posedenie s deviatak-

mi.“                                       (Anetka) 
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Šiestaci sa na hodinách 

literatúry zoznamovali so 

slovenskými prísloviami, 

porekadlami a pranosti-

kami. Keď ich už mali v zá-

sobe dostatočné množs-

tvo, p. uč. Katarína Flo-

reková ich poverila úlo-

hou, aby ich využili pri 

tvorbe básní. Ponúkame 

niekoľko prvotín budúcich 

básnikov.   
 

MARTIN 

November už nastupuje, 

dlhú zimu ohlasuje. 

Dni sa veľmi rýchlo krátia, 

stromy všetky listy tratia. 

 

Kalendár nám oznamuje, 

že sa Martin približuje. 

„Na svätého Martina, 

drž sa synku komína.“ 

Lebo Martin hrdý pán, 

na bielom koni cvála k nám. 

 

Všetky polia, lesy, lány 

postriebri jagavými 

vločkami. 

Precvála celou krajinou, 

prikryje všetko studenou 

perinou. 

 

A ty, milý synku, veru, 

prizeraj si perinu páperovú. 

(Adam Belicaj, 6. A) 

MÚDRE SLOVÁ 

Hovoria si Zuzka s Jankou: 

„Podobám sa s našou mamkou.“ 

„Aká matka, taká Katka,“ 

vravela vždy naša babka. 

„Aký otec, taký syn,“ 

dodal dedko, hľadiac k nim. 

Slniečko sa schováva, 

daždivý čas nastáva! 

Navštívi nás skrátka 

Medardova kvapka. 

„Štyridsať dní tá vraj kvapká,“ 

dodáva zas babka. 

Dedko zrazu rozvíja: 

„Svätá Žofia víno vypíja.“ 

Šomre dedko v posteli: 

„Sýty hladnému neverí. 

Zohrej babka večeru, 

aspoň trošku, keď nie celú.“ 

„Keď netečie, aspoň kvapká,“ 

rečie dedko, „všakže, babka!“ 

Po nečase čas býva. 

Zuzka, Janka zakýva. 

„Prídeme aj znova 

po tie múdre slová!“ 

(Denisa Florková, 6. C) 
 

AKÁ PRÁCA, TAKÁ PLÁCA 

Robiť sa mi veru nechce, 

mama ma vždy za to tresce. 

Dobrý rezník chcel by som, 

hoc robotu odflákol som. 

Pravidlo však vraví jasne, 

môžem o tom písať básne. 

Aká práca, taká pláca, 

lenivosť sa nevypláca. 

Preto napni svaly, vypni hruď, 

do roboty nažeň chuť. 

Veď práca je zdroj euráčov, 

aj lenivcov premení na pravých 

hráčov. 

Magdalénka Gruchalová, 6.B 
 

MÚDRE slová BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE 

Bez práce nie sú koláče, 

horko lenivec zaplače. 

Padol z dažďa pod odkvap, 

teraz sa nad tým pekne tráp. 

Či nie je lepšie žiť si tak, 

kto chce dačo mať, musí o to 

dbať. 

Kto má zdravie, pokoj, chleba, 

ten má všetko, čo mu treba. 

Preto ak nechceš lenivcom 

byť, do práce by si sa mal 

zapojiť. 

Ak nechceš zažiť nepríjemný 

stres, 

neodkladaj na zajtra, čo 

môžeš spraviť dnes. 

(Sofia Bystričanová, 6. A) 

 

 
 
PECIVAL 

Pecival je moje meno, 

nenosím ja v hlave seno. 

Múdry som ja veru dosť, 

robiť sa mi nechce moc! 

Otec kričí: „Hore sa! 

Do roboty, do lesa! 

Usilovný musíš byť, 

bez roboty nejde žiť!“ 

Kto včas ráno vstáva, 

Boh ho požehnáva. 

Mám ja svoju pravdu mocnú, 

od roboty aj kone dochnú. 

Pretože sa bojím driny, 

radšej zohrievam periny. 

Zrazu sa ma zmocnil hlad, 

idem vyjesť ten náš sklad. 

„Bez roboty,“ vraví tata, 

„nevojdeš  ty za tie vráta!“ 

Najprv práca, potom pláca. 

Veď lenivosť sa nevypláca! 

(Mária Priechodská, 6. C) 
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VETERNÝ KRÁĽ 

                           Bol raz jeden 

kráľ, 

krásnu dcéru i syna mal. 

Jedného dňa takmer stratil reč, 

keď dcéra z koča bola preč. 

Kráľovič dlho nečakal, 

na ťažkú cestu sa dal. 

Princeznú hľadal tu i tu, 

cestou stretol kačku, mravca i 

včelu. 

Vtedy už húštinu za chrbtom mal, 

pred vysokým zámkom v tej chvíli 

stál. 

Vietor kráľoviča z vrchu strhával, 

zaťal zuby a na sestru spomínal. 

V zámku ho vítal Veterný kráľ, 

ten kráľovičovi tri úlohy dal. 

Vďaka kačke, včele a mravcovi, 

úlohy hneď splnené boli. 

Veterný kráľ prikývol s nevôľou: 

„Vezmi si sestru a choďte domov!“ 

Otec sa veľmi potešil, 

keď v diaľke syna s dcérou zočil. 

(Katarína Kšendzuláková,  5.C) 
 

ZEMSKÝ POKLAD 

Gazda troch synov mal, 

sám na poli pracoval. 

Dub by zvaliť vedeli, 

keby leniví neboli. 

Otec im raz povedal, 

že na poli poklad zakopal. 

Synovia na nohy skočili, 

prestali byť už leniví. 

Na jar bolo všetko spravené, 

klasy pšenice vykukli spod 

zeme. 

Mládenci pšenicu predali 

a všetko na zlatky zmenili. 

Gazda už nemal troch lenivcov, 

ale pracovitých mládencov.            

(Tomáš Mrekaj  5.C) 
 

SITNO 

Laktibrada zablúdi, 

opustený hrad uvidí. 

Starček ho dnu zavolá, 

jedlom si ho nachová. 

Potom stoly zazrie, 

tajomstvo Sitna sa dozvie. 

Osudová kniha veľká 

po troch stoloch putuje, 

mládenec z nej mená číta, 

ľuďom osud  určuje. 

Zlatý stôl-osud šťastný ľudí 

čaká, 

železný zas nešťastie a 

bieda veľká, 

strieborný-budeš stredné 

šťastie mať 

a Laktibrada prisľúbil za 

ženu pecúšku si vziať. 

Jeho meno na železnom stole 

vyriekli, 

ale zmeniť jeho osud sa  mu 

ponúkli. 

Po príchode domov iba biedu 

trie, 

ale sľub splnil, 

pecúška ženou mu je. 

Dedičstvo mu bratia nedali, 

v biednej chalúpke ich bývať 

nechali. 

Ale v stene chalúpky sa 

poklad skrýval, 

tam ho otec skúpy pred 

synmi ukrýval. 

Šťastný koniec príbeh mal, 

Laktibrada sa kráľom stal. 

(Nina Naništová, 5.B) 
 

ZLATÁ PÁVA 

Bol raz jeden kráľ,čo 

troch snov mal. 

Za celý svet by ich 

nebol dal. 

I mať sa z nich tešila, 

no zlá choroba ju 

zmorila. 

Keď sa zo synmi lúčila, 

tri oriešky im nechala. 

Potom dušu vypustila, 

a celá krajina do času 

zaplakala. 

Kráľ zhodil smútočný 

odev po roku, 

priviedol driečnu ženu 

do zámku. 

Jej oči vždy temné 

boli, 

keď kráľových synov 

zazreli. 

Dva dni ich oriešky 

chránili, 

no tretí deň zlobe 

neunikli. 

V temnej izbe svetla 

niet, 

zachránil ich pávin liek. 

Smiech sa zámkom 

opäť nesie, 

kráľ už nepomyslí na 

ženenie. 

(Nikola Paľáková, 5.B) 
 

Zaujímavé prebásnené roz-

právky si pripravili piataci 

pre p.uč.Máriu Iglárovú.  
 

(Natálka F) 
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AKO SIEDMACI skúmali svet Európa v Bystrici, to je centrum 

nákupné,  

blížil sa tam náš autobus so siedmakmi 

postupne.  

Bol slnečný september,  

o dva dni už október.  

Kto je kamarát s fyzikou,  

navštívil NOC VÝSKUMNÍKOV. 

Legový lev i muž z lega postavený, 

ŠŤUK, už ho mám na mobile odfotený. 

Zopár stánkov zaujímavých, 

a objavili sme svet nový. 

O rastlinách, živočíchoch, 

fyzikálnych i chemických prvkoch, ako 

skúmať bylinky,  

prosto samé novinky.  

Vyhrali sme pekné veci 

a nie sú to žiadne kecy!  

Stačilo len zaspievať -  EURÓPA 

a pred nami  - kníh kopa.  

Super výlet to bol veru, prírodoveným 

predmetom sme dali dôveru! 

 (Rebeka Janetová, 7.C) 
 
 

Rebeka Janetová a Dominika Kovaľová v LEGORAJI 

3D tlačiareň                Výstava takmer 200 druhov  jabĺk 

Uhádnite, z čoho sú vyrobené tieto čižmičky. 

Nápovedu máte vpravo. 

Keď priveľmi prekypujeme energiou, zvyčajne si ju 

vybijeme na strednej chodbe, kde si zároveň cvičíme 

trpezlivosť pri stavbe rôznych stavieb, ktoré sa nazývajú 

KAPLA. Tento návrat do čias hier nám sprístupnila p.uč. 

Janka Mrekajová. O tom, aký je pri kockách nával, by 

vedel rozprávať sám pán riaditeľ. Z nemenovaného zdro-

ja sme sa dozvedeli, že tam aj on občas trávi prestávku, 

hmm.  No nie je na nás rozkošný pohľad? 
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Iba mladá zbraň s rýchlou poistkou 

Bol som napätý, potreboval sa uvoľniť 

Sníval som o niečom mnoho väčšom 

A chcel za sebou nechať celý svoj 

doterajší život 

Žiadne áno, pane, nikoho som 

nenasledoval 

Zapadni, prispôsob sa 

Sadni si v kancelárií, počkaj než na 

teba príde rad 

Bol som blesk pred tým, než prišlo 

hrmenie 

 

R1: Hrom, hrom, 

/:Hrom, hr-, hrom 

Hr-hr-hrom,hrom,  

hrom:/ 

 

R2: 

/:Hrom, cíť hrom, Blesk a hrom 

Hrom, cíť hrom, Blesk a hrom:/ 

Hrom, hrom, hrom 

 

Deti v mojej triede sa smiali 

Zatiaľ čo ja som sa snažil byť 

súčasťou davu 

Čo si o sebe myslíš? 

Snívaš, že raz budeš veľká hviezda 

Hovoríš, že si obyčajný, hovoríš že si 

hlúpy 

Stále sedíš úplne vzadu 

Teraz sa usmievam z pódia 

Zatiaľ čo si tlieskal s krvavým nosom 

R1 

R2 

 

Just a young gun with a quick fuse 

I was uptight, wanna let loose 

I was dreaming of bigger things 

And wanna leave my own life behind 

Not a yes sir, not a follower 

Fit the box, fit the mold 

Have a seat in the foyer, take a 

number 

I was lightning before the thunder 

 

R1Thunder, thunder 

 /:Thunder, thun-, thunder 

Thun-thun-thunder, thunder, 

thunder:/ 

 

R2 /:Thunder, feel the thunder 

Lightning and the thunder:/ 

Thunder, thunder 

Thunder/ 

 

Kids were laughing in my classes 

While I was scheming for the masses 

Who do you think you are? 

Dreaming 'bout being a big star 

You say you're basic, you say you're 

easy 

You're always riding in the back seat 

Now I'm smiling from the stage while 

You were clapping in the nose bleeds 

R1 

R2 
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 vymreté horniny (vyvreté) 

 trojnohá šatka (trojrohá) 

 rozkladacie baktérie (rozkladné) 

 popáleniny dáme pod vlhkú vodu (tečúcu) 

 kvasinky sa rozmnožujú šľachtením 

(pučaním) 

 čo nemajú huby? nemajú ústa...(chlorofyl) 

 driečne stavce (driekové) 

 kvoka je sliepka, ktorá kladie kuriatka   

 piesne  poznáme ľadové – (ľudové) 

 máme 5 hrbových stavcov – (driekových) 

 bez koho, bez čoho? - o ňom (bez neho) 

 kostru tvorí = letka, teda lipka –(lebka) 

 rozdelíme to na 3 polovice... 

 zubov, rečí krásnych dosti – (sľubov) 

 burcuje ich do boja tvárou v tvár proti 

učiteľom – (utláčateľom) 

 odchádza a sadá na chodník – (na koňa) 

 poznáme odpornú porotu – (odbornú) 

 baktérie sa roznožujú.... (rozmnožujú) 

 

 
 

 Napísali a povedali ste: 
Co ši taky smutny? 

- Neznaš? Gejza umrel... 

- Co ši!? A jak? 

- Ta - prišol domu, ligol sebe, lehnul na 

gauč, zakurel a gauč začal horec... 

- Zhorel?! 

- Ne, ne... scihol ešči cez oblak 

vyskočic... 

- Ta še dolamal, zabil se ked spadnul? 

- Ne, ne... predtym, jak vyskočil, scihol 

zavolac ešči hasičoch a oni 

prišli a rozcahli mu plachtu... 

- A...? 

- Jak skočil, ta ho nazad odrazilo do 

jeho okna... 

- No do rici! Taže predsa len zhorel?! 

- Ale ne, ne... chycil še ramu oblaka a 

skočil zas dolu... 

- Ci pana! Ta še dolamal?! 

- Ne, nedolamal... šak tam požiarnici stali 

s plachtu, un spadnul na 

plachtu, odrazilo ho na cestu... 

- To ho auto dajake prešlo?! 

- Nee... nič ho neprešlo - išol akurat 

kamion a Gejza se od jeho plachty 

odrazil nazad ku sebe do okna... 

- DO KELU...! TA JAK UMREL???!!! 

- Ta... zastrelili ho..., bo už sral každeho! 
 

Jeden vychodňarsky 

Je jedno čo vie Chuck Norris. 

Spongebob vie grilovať pod vodou! 

 

- Pán učiteľ, prepáčte, že som prišiel neskoro, ale 

jeden pán stratil desaťeurovku. - Aha, a ty si mu ju 

pomáhal hľadať? – Nie, ja som na nej stál.... 
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Odpovede na otázky pri skúške 

uchádzača na pracovné miesto v 

Google Inc, ktorý síce získal 0 bodov 

zo skúšky, ale napriek tomu bol 

prijatý: 

1. Počas ktorej bitky zomrel Napoleon? 

-Počas tej poslednej 

2. Kde bola podpísaná Deklarácia 

nezávislosti? 

-Dole, na poslednej strane 

... 3. Hlavná príčina rozvodu? 

-Svadba 

4. Hlavná príčina neúspechu? 

-Skúška 

5. Čo ste nikdy nemali na raňajky? 

-Obed a večeru 

6. Čo vyzerá ako polovica jablka? 

-Druhá polovica 

7. Keď hodíme červený kameň do 

modrého mora, aký bude? 

-Mokrý 

8. Ako môže človek vydržať osem dní 

bez spánku? 

-Bez problémov, veď v noci spí 

9. Ak budete mať 3 jablká a 4 

pomaranče na jednej dlani a 4 jablká a 3 

pomaranče na druhej, čo budete mať? 

-Naozaj obrovské dlane 

10. 8 murárov postavilo múr za 10 hodín, 

koľko času to zaberie 4 murárom? 

-Nezaberie žiadny čas, múr už je 

postavený 

11. Ako môžeme hodiť vajce na betónový 

základ tak, aby sme ho nerozbili? 

-Akokoľvek, vajce v žiadnom prípade 

nepoškodí betónový základ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Lucka) 

Volá chlapík do rádia: „Haló, tam je rádio 

Expres?“ 

„Áno, nech sa páči!“ 

„No, našiel som dnes na Račianskom mýte 

peňaženku s hotovosťou 2600 eur na meno 

Jozef D ..., prosím vás, zahrajte mu nejakú 

peknú pesničku!“ 

 

Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a 

začína to na K?      Krtko. 

Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a 

začína to na J?      Jeho brat. 

Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a 

začína to na Z?     Zase jeho brat. 
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O d k a z o v k a 
Pozdravujem našu triednu  učiteľku Janku Mrekajovú  (xx) 

Pozdravujem naj kamošku zo 7.C   (tvoj naj kamoš ) 

Pozdravujem Andreja Večerka  zo 7 .D  (tvoja  kamoška) 

Pozdravujeme p. uč Mrekajovú Táňu  (vaši žiaci) 

Pozdravujeme p. riaditeľa  Demka (vaši deviataci) 

Pozdravujem Mišu Boškajovú  z 5.B (T.S) 

Edka Polťaková, čau (ty vieš kto)                                              Ľúbim Luciu (anonym) 

Pozdravujem Michaelu Verničkovú (tajný ctiteľ) 

Pozdravujem Jessicu Janíkovú (A&S) 

Pozdravujem naj sestru Nikolku (tvoj naj brat zo sedmičky) 

Pozdravujeme pána kaplána Bušovského (vaši žiaci) 

Pozdravujem všetkých učiteľov, ste BÁJEČNÍ  (xx+xy) 

Nazdar, Pheonix 14, prajem very nice marks LOL (pheonix 12) 

Pozdravujem p.uč. Klimčíka! (Lukáš Kovalík V:B) 

Pozdravujeme p. uč. Madleňákovú (vaša crazy 7.C) P.S.-Nie sme zlí-iba občas trošku viac 

Pozdravujeme Rudka( vaše fanynky)                                                 

Pozdravujeme p. uč. Bystričanovú od 9.C a ešte p. uč. Mrekajovú Tatianu a Mrekajovú 

Janku a p. uč. Aďku Durčákovú 

Pozdravujem Aničku, Romanku, Máriu z 8.C . 

Pozdravujem Aďku, Kamilku, Veroniku z 9.B 

Pozdravujem Milana Šeligu z 9.A (anonym)                                Ľúbim Gimonu..... jabĺčko 

Pozdravujem Nadkanye Večerníček (hello, ma frenda) 

Dievčence z 9.C pozdravujú triednu učiteľku - ste najlepšia!  

Pozdravujem Michala Kovaľa (xx)  

Pozdravujem celú 7.D a hlavne pozdravujem svoju p.uč. Olinku Vojtaššákovú (Bianka)    

9.B pozdravuje svoju triednu pani učiteľku Evku. 

Pozdravujem všetkých svojich členov redakčnej rady, ktorí sú Dobrí redaktori, Občas 

otrocky pracujúci, Poslušne načúvajúci, Ochotne vykonávajúci príkazy, Hoci by mi občas 

hodili niečo do hlavy, Obetaví pre svoju prácu, Dávajúci zo seba Yardy a kilometre slov 

a textov.  Ďakujem, že vás mám, aj kvôli vám sme tu už 10 rokov.                 

(vaša p.uč.Vojtaššáková) 

 

(Natálka k) 
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JURKO BAJO je žiak siedmej triedy a má veľmi 

netradičné hobby – dravé vtáky.   

 

 Prvého dravca mu otec priniesol, keď mal 5 rokov a bol 

to sokol myšiak. Neskôr mu uletel cez deravú strechu. Asi 

o pol roka sa nečakane vrátil a ešte 2 dni sedel na ich 

streche, aby sa rozlúčil a poďakoval... 

 Jediný menší úraz zažil počas liečby jastraba, ktorého 

našli so zlomeným krídlom, a ten ho ďobol pod oko. Po 

úspešnej liečbe  ho pustili na slobodu. 

 Lulu, samičku krkavca, dostal pred pol rokom. Rada sa hrá 

na schovávačky a hľadá ukryté mäso. Potravu si dokáže 

ukryť aj pol metra do zeme. Kamarátovi Máriovi raz 

rozďobala topánku, zrejme sa jej páčila zelená farba   

 Má aj troch kaňúrov  okrúhlochvostých, ktorých volá 

herisy. 

 Najvzácnejším vtákom je orol Boris - dostal ho na 

Mikuláša, je z Ruska, má asi 5rokov. 

 Orlica Lara spolu s Borisom už môžu byť počas lovu voľne 

pustené a priletia naspäť na rukavicu. Ich výcvik trval asi 

3 mesiace.  

 
 

Vľavo: Je 

očividné, 

že orlica 

Lara rada 

pózuje  

So samičkou krkavca- Lulou  Jeden z jeho troch herisov 

S orlom Borisom  

„Nadurdená“ Lara  
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Takto nás jedného novembrového 

chodba, aby sme boli správne  

školského roka a aby potešila 

Tak majme príjemný  
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rána privítala naša stará dobrá 

naladení a motivovaní do nového 

 naše oko a možno i srdce.  

  celý šk. rok 2017/2018! 


