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Úvodom.... 
Milí naši čitatelia, opäť máme pre Vás nové číslo, v ktorom 

môžete nájsť veľa zaujímavých článkov, ktoré si pripravili 

pre Vás Vaši a naši spolužiaci. Dočítate sa o ..................... 

Dúfam, že Vás naše číslo zaujme a prajeme vám príjemný 

zážitok pri jeho čítaní.                      Vaša Redakcia   

 

Jeden školský deň bolo 

krásne teplo a mali sme 

geografiu. Keďže sme 

chceli ísť na čerstvý vzduch, tak sme sa 

spýtali, či môžeme ísť von, ale pán učiteľ 

Švorc povedal: „Nie, ale viete, kde 

pôjdeme? Do altánku, nastúpte si.“ A tak 

sme šli do altánku. Tešili sme sa.  Nakoniec 

sa nám to tam tak zapáčilo, že keď bolo pekne slnečno,  skoro každého učiteľa sme 

sa pýtali,  či môžeme ísť do altánku. Boli sme tam na výtvarnej výchove, literatúre, 

geografii a biológii.  Tešíme sa, kedy tam pôjdeme znova .      Livča 

/Drevený altánok stojí za školou. Minulý školský rok ho postavili naši páni učitelia. 

AS/ 

 

Taška     Celou cestou do školy mal Emil hlúpy pocit, že niečo doma zabudol. 

Prišiel na to až v škole – tašku.                                                                               

Zubárka    Naša zubárka má bezbolestnú vŕtačku. Igorovi vŕtala zub a vôbec ju to 

nebolelo.                                                                                           

Akustika    V našej triede ja veľmi zlá akustika. Eriku musel učiteľ  až  trikrát 

vyvolať, kým šla raz odpovedať.                                                                                   

Správa zo sveta    V Japonsku sú také malé byty, že žiaci musia robiť väčšie 

domáce úlohy u susedov.        (z knihy Bola raz škola,  bol raz žiak)             Deni 
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Hasiči aj hasičky na ceste za víťazstvom 

Ešte pred prázdninami sa uskutočnilo okresné kolo hry plameň v Šuňave, kde 

 spomedzi dievčenských  aj chlapčenských družstiev postúpila na krajské kolo  

Šuňava. Konalo sa v Spišskom Podhradí. Aj tam sa nám podarilo obsadiť prvé 

miesta. Ďalej sme postúpili na celoslovenské kolo /konalo sa v júli 2016 v Banskej 

Štiavnici/ , kde sa dievčatám  po tretíkrát a chlapcom prvý raz  podarilo zvíťaziť. 

Teraz nás čaká ešte príprava na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutoční v lete 2017 

v Rakúskom Villachu. Veľmi sa tam tešíme. Bude to pre nás veľký zážitok.  Viki 

Súťažili 

sme 

v zostave- 

dievčatá: 

Patrícia 

Šašurová, 

Slavomíra 

Diabelková,

Viktória 

Martonová, Jana Muranská, Ester Hromadová, Martina Diabelková, Lucia Dunajová 

/9.r./, Lenka Šašurová /8.r./, Zita Diabelková a Ema Fridmanová /7.r./ a Veronika 

Fridmanová/SŠ/.  Chlapci: Jakub Fridman, Martin Bendík, Dominik Steiner, Marek 

Švajka, Jozef Madeja ,Tomáš Zajac /SŠ/, Damián Steiner /9.r./, Filip Dravecký /8.r./, 

Marek Fridman a Michal Marton /6.r./. /Foto : súťažiaci s trénermi 

a funkcionármi.AS/ 

Exkurzia v Košiciach 

Vyrazili sme v utorok 8. novembra ráno. Išli sme Aviou. Keď sme prišli na Tatranskú 

Štrbu, čakali sme na vlak. Cesta vlakom nebola  pre mňa vôbec nudná. Keď sme 

prišli do Košíc, tak sme najprv išli do technického múzea,  konkrétne sme šli do 

planetária a do bane. Potom sme opustili technické múzeum a ďalšia zastávka bol 

Dóm svätej Alžbety, kde bola aj vyhliadková veža. Po Dóme svätej Alžbety 

a technickom múzeu sme išli do Tesca. Po hodine a pol sme sa zišli pred Tescom 

a spoločne sme išli na vlakovú stanicu. Bola to fakt super exkurzia     ♦Kurča♦  

/ V Košiciach boli na exkurzii piataci a šiestaci. AS/ 
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Neviem, 

kde by 

som 

začala, pretože to bola najlepšia exkurzia na 

svete!  

Ráno o 6.00 každý čakal na zastávkach. Aviou sme 

zobrali každého, kto šiel a prišli sme do Štrby na 

vlakovú stanicu. Tam sme čakali na vlak. Vlakom 

sme cestovali 3 hodiny aj 30 minút. Keď sme dorazili, každý hovoril “WOOW“!! 

Pretože to bolo obrovské krásne mesto, boli tam príjemní ľudia. Električkou sme išli 

na zastávku Karolina a z tej zastávky sme šli na obrovskú vežu.  Sprevádzal nás 

príjemný pán, ktorý nám všetko povysvetľoval, odkedy táto veža funguje, kedy 

prestala fungovať, no proste všetko. Hore sme šli výťahom, ale len do polovice 

a ďalšiu polovicu sme kráčali. Prišli sme do ako keby veľkej miestnosti, kde nám 

sprievodca ukázal všetko, ako to kedysi fungovalo. No a kto chcel, mohol ísť až 

úplne hore - keby tam nebol ujo Martin /Šeffer/, tak by sme tam nešli,  takže mu 

všetci ďakujeme. Ten výhľad bol neskutočný,  ako keby ste mali celé mesto 

v rukách. No.. a po chvíli sme išli dole peši, zase kto chcel. Bol to úžasný zážitok. 

Keď sme boli dole,  išli sme do technicko- vedeckého  laboratória. TAM BOLO 

SUPER! Mohli ste si tam všetko vyskúšať, bola tam príroda, veda, Zem, rôzne hry,  

dokonca ste sa mohli pozrieť,  ako vidia rôzne živočíchy,  no a keď sme sa vyšantili,  

šli sme do Fórumu,  no viete, čo sme robili my ženy :D A zase sme šli domov vlakom 

.           Livča 

Toto divadlo 

bolo o princeznej so zlatou hviezdou na čele. 

Táto princezná sa volá Lada. Mala sa vydať za 

Kazisveta. Jej mama jej pred tým, než  zomrela, 

dala ušiť myší kožúšok. Princezná Lada sa v ňom 

nemohla pýšiť ani chovať ako princezná. Ušla 

preto, aby sa nemusela vydať za Kazisveta. 

Stretla kuchára,  mala mu pomôcť s jedlom na oslavu. Na oslave sa stretla 

s princom Radovanom. Popýtal ju o ruku, no Lada povedala nie!  Princ nerozumel a  

dal jej svoj prsteň. No jej spadol do polievky. Princ Radovan našiel prsteň 

v polievke. Zavolal kuchára a začal sa ho vypytovať, kto polievku varil. Ked´ to zistil, 

prišiel Kazisvet. Princezná Lada Kazisveta oklamala. Ponúkla sa mu za ženu v myšom 

kožúšku. Nechcel ju. Radovan Kazisveta vyhnal a Ladu si vzal za ženu.   Dida 
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„CUTE“ zvieratká 
Ja mám veľmi rada CUTE zvieratká. Najkrajšie sú mačky, 

psi a zajačiky. Ja mám doma jedného psa a mačku. 

Niekedy si hovorím,  že si kúpim fakt, ale fakt, CUTE 

zvieratko. Také mačičky  musí mať 

rád každý. Nezjedz ma! Pomooooc!   

Mária                                                                                          

/Cute, čítaj kjút, z angličtiny, znamená roztomilý, 

rozkošný.AS/ 

Biofarma Šuňava 

Bio preto, že sú to prírodné produkty. Produkty sú kontrolované pravidlami,  ktoré 

sa musia dodržiavať. Cieľom je vypestovať biopotraviny, ktoré sú bez použitia 

chémie a len na základe prírody. Na farme je hlavné vypestovať kvalitné 

bioprodukty. Na kŕmenie zvierat. Sú to hlavne biosenáž, bioseno, bioobilniny. 

Vybudovali  ako prví na Slovensku chov plemena Salers. 

2008 - Bol zrekonštruovaný kravín, kde sa dobudovala dojáreň s prístreškom 

a ležoviskom,  časť pre dojnice. Keď  je zver teraz ustajnená voľne,  môže sa aj  

dostať ku kvalitnému krmivu,  ktoré sa im podáva 3x denne. Tiež sa zrekonštruovali 

dielne pre opravárov.                                                                                                                     

2009  -  Vznikol zo sýpky menší bitúnok na porážanie zvierat. Týmto krokom ubudol 

problém s predajom mäsa,  teraz je to ľahšie cez pultový predaj v Poprade. 

2010 - Nezabudlo sa tiež aj na stroje,  kúpil sa nový traktor na zber krmovín,  

obracačka, zhrabovačka,  čo pomohlo  zberu 

krmovín. 

2011-2012 - Chov mäsového a mliekového 

plemena hovädzieho dobytka. Vybudovala sa 

dojáreň so zastrešnou čakárňou  dojných kráv.         

Adam 

Dida 
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Vstávali sme o 4:00 ráno a vracali sme sa o 22:00. 

Išli sme vlakom,  cesta trvala 6 hodín tam a 6 hodín späť. Keď sme tam prišli, tak 

sme išli do múzea na expozíciu NASA.  Boli tam  modely rakiet, motory a obleky. 

Potom sme išli do Eurovei. A tam sme mali voľno na 2 hodiny. Stretli sme sa pri 

východe a odišli sme na vlak. Bolo tam dobre a ešte by som tam chcel raz ísť. K.Glajza               

/V Bratislave boli na exkurzii žiaci 8. a 9. ročníka. AS/ 

SKAUTING 

Skauting  založil Brit  Robert  Stephenson  Smyth  Baden –Powell,B.-P.  Narodil sa 

22.2.1857 v Londýne. V lete  1907 

uskutočnil s dvoma desiatkami 

chlapcov z bohatých i chudobných  

rodín skúšobný skautský tábor na 

ostrove  Brownsea. Tak sa zrodil skauting. 

V roku 1912 sa Baden-Povel oženil s Olave  

Soames, ktorá neskôr začala viesť  

dievčenský skauting. Stotisíc  

skautov sa po jednej penny poskladali na ich svadobný dar - auto zn. Standard 

Landaulette. Svetový náčelník zomrel 8.1.1941 na svojej farme v Nyeri v Keni.Na 

hrobe má vyobrazenú bodku v krúžku, čo znamená  ´´Odišiel som domov´´.                        

Betka 

Testovanie piatakov 

Moje pocity z testovania 5 ? Sú jednoznačné. Bolo to síce náročné, ale keď si sa na 

to sústredil,  bolo to ľahké.  Síce som to napísal na dvojku – trojku,  ale som šťastný.  
Adam Britaňak 

/Piataci písali testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry 23.11.2016. 

Výsledky našich žiakov : MAT 63,68%  SJL 67,72 %. Celoslovenské výsledky zatiaľ 

známe nie sú. AS/ 
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Asi každý z nás má doma nejaké domáce zviera alebo 

maznáčika. Väčšinou na mäso, mlieko, vajcia, vlnu 

a maznáčika na maznanie. Mnohí z nás majú psa. Či už pre 

radosť,  alebo aj na stráženie. Taktiež sú obľúbené aj 

mačky. A tí, ktorí nemajú domáceho miláčika, majú aspoň zviera pre úžitok. 

U našich susedov sa tento rok narodilo 9 šteniatok. Také malé klbôčka. Niektoré 

boli hnedé (po mamičke) a iné čierne (asi po oteckovi). Rada som ich pozorovala,  

ako sa spolu hrajú a šantia. Často som sa k nim chodila hrať. Boli malé a roztomilé 

a veľmi sa mi páčili. Horšie to bolo ráno, lebo boli hladné a strašne pišťali. Teraz sú 

už oveľa väčšie a už ich nie je 9 ale 4. Niektoré už robia radosť deťom v iných 

rodinách.          Deni                            

 

 

Chorobu treba liečiť na začiatku štadióna. (štádia) 

Ján Amos Komenský bol učiteľ maródov. (národov) 

Muž, ktorý sa nebojí býkov, sa volá radiátor. (gladiátor) 

Najvýznamnejší grécky filozof sa volal Plafón. (Platón) 

Otlačky prstov pomáhajú zlodeja dezinfikovať. (identifikovať)  

Samo Chalúpka napísal báseň Turčín požičaj. (Poničan) 

Za totality žilo u nás veľa ľudí v igelite. (v ilegalite) 

Zlomeninu znehybníme tak, že ju dáme medzi dve podlahy. (dlahy) 

(z knihy Bola raz škola, bol raz žiak) 

Deni 
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Pytagoriáda 
Na Pytagoriáde sa 7.12. stretli žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Príklady 

neboli veľmi ťažké, síce niektoré áno. Z pätnástich logických úloh sme museli mať 

aspoň desať dobre, na postup do okresného kola v Poprade.  Stefan  

 

/Školské kolo Pytagoriády- riešenie matematických úloh -  sa konalo v dňoch 7.a 

8.12.2016. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci 3.-8. ročníka. Úspešnými riešiteľmi boli 

Michal Marton zo 6. r., Denisa Hurčalová zo 7.r. a ôsmak Adam Zeman. Menovaní 

postupujú do okresného kola. AS/ 

 

Žralok biely  

Žralok biely (Carcharodon carcharias) je veľký žralok z  čeľade Lamnidae,  

vyskytujúci sa v pobrežných vodách. Je považovaný za 

pre človeka najnebezpečnejšieho žraloka a ako taký bol 

dlhodobo systematicky hubený námorníkmi  a rybármi. 

Takého treba vidieť!!! 

Andrej Oravec     /zdroj : internet/ 

http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/1127/zralok-biely-utoci-na-brehy-massachusetts/
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Rok 2016 

v Šuňave 

Vo februári sa konal 

Zimný športový deň.    

26. júna bol Festival za 

jazerom. 7. augusta sa 

konal Deň obce.                     

23. októbra bol program Úcta k šedinám.   

Rok 2016 na Slovensku 

Azda najsmutnejšia udalosť na Slovensku bolo úmrtie prvého 
slovenského prezidenta – Michala Kováča, ktorý zomrel  
5. októbra. Po štvrtýkrát sa konali majstrovstvá Európy 

v krasokorčuľovaní. 5. marca sa konali parlamentné voľby, ktoré 

vyhral SMER. 1. júla sa stalo Slovensko predsedníckou krajinou    

Rady Európskej únie. Toto žezlo odovzdalo 

Slovensku Holandsko. 13. októbra bol vyhlásený 

štátny smútok v celej Slovenskej republike kvôli 

pohrebu Michala Kováča.  

 

Rok 2016 vo svete 

6.-10. mája sa konali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 

v Rusku. 10. júna až 10. júla sa konali Majstrovstvá Európy vo 

futbale vo Francúzsku,  ktoré vyhral 

tím Portugalska. 23. júna sa konal 

BREXIT – odchod Veľkej Británie 

z Európskej Únie. 8.novembra sa 

uskutočnili voľby prezidenta v USA, ktoré 

vyhral Donald Trump,  stane sa prezidentom 17. januára 2017. Kristián 
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***Školský rok začal 5.septembra 2016 za prítomnosti vedenia školy, 

učiteľov, rodičov a žiakov. Slávnostný príhovor z úst p. riaditeľky PaedDr. 

Anny Hroboňovej si zhromaždení  vypočuli v telocvični, pretože v teň deň 

pršalo.                                                                                                                      

***14.9.2016 sa konalo prvé zasadnutie združenia rodičov. Okrem 

organizácie školy boli na programe aj voľby zástupcov rodičov do rady 

školy. Stali sa nimi Zuzana Poradová, Anna Dratvová a Iveta Zajacová. 

Okrem nich budú radu školy tvoriť : Anna Vilimová za obec, poslanci Ján 

Fridman a Ján Gorka, Žofia Šebestová za obecné organizácie, Lucia 

Dravecká za rodičov MŠ, Silvia Dugasová za učiteľov v MŠ, Henrich Barilla 

za učiteľov v ZŠ a Marta Slebodníková za nepedagogických pracovníkov 

školy. Predsedom rady školy sa stal Ján Fridman, za podpredsedu bol 

zvolený Henrich Barilla. Prvýkrát zasadala nová rada 5.októbra 2016.       

***V októbri boli chlapci hasiči na niekoľkodňovom rekreačnom pobyte 

v Španielsku s p. učiteľom a trénerom Mgr. Henrichom Barillom.                       

***Jesenné prázdniny mali žiaci v termíne 28.10. – 1.11.2016.                                          

***5. novembra boli zamestnanci školy nakupovať na novootvorenom 

trhovisku v Nowom Targu/Poľsko/.                                                                                  

***1.12.2016 sa všetci deviataci zúčastnili Dňa otvorených dverí na SOŠ vo 

Svite.                                                                                                                                         

***6. decembra nevynechal ani našu školu Mikuláš so svojou družinou. 

Navštívil každú triedu a rozdal deťom sladkosti. Potom zavítal aj do MŠ.              

***9.12.2016 /piatok/ mali deti voľno. Zamestnanci školy strávili dva dni 

v Bratislave, kde zažili  o.i. aj vianočnú atmosféru na tamojších trhoch.        

***22.decembra bol pre nás posledný školský deň v tomto kalendárnom 

roku. V kultúrnom dome nás vianočne naladil nádherný 

vianočný program, ktorí pripravili tr. učitelia na 1. stupni a p. 

uč. Mgr. Mária Kopáčová a Mgr. Veronika Muchová.  AS 
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Otvorenie školského roka 

Prváci v triede  s rodičmi 

 

Janko Zavacký predstavuje 

deviatakom svoju SŠ 

 

Mikuláš u 

tretiakov 

Učiteľky pred prezidentským palácom 

Tanečníci z MŠ na 

vianoč. programe 
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Krásny 

nový rok, 

nech sa vydarí 

každý Váš krok !  

               Vaša redakcia 
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