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KEĎ ŽIRAFA S MOTÝĽOM v sprche tancovala 

Vraj sa to nedá? Na našom 

maškarnom plese je všetko 

možné! 

 Sprcha, žirafa, palma, 

Marfuša, hrozno, rubikova 

kocka a množstvo ďalších 

masiek privádzali do úžasu 

nielen divákov, ale aj porotu 

na ďalšom ročníku školského 

maškarného plesu. Ponúkame 

vám tie najzaujímavejšie. 

(Lucka)  

 

 

 

Žirafa- Ester Kubiznová 5.B, Motýľ- Mária 

Priechodská 6.C, Palma – Sabina Janetová 5.A, Sprcha-

Samo Sekeráš 6.C, Hrozno- Natália Sumihorová, 

Kocka- Soňa Kubaniková  5.D, Vodník-Martin Hujčák 

5.A, Kráľovná-Sofia Bystričanová -6.A, Marfuša- Ema 

Florková 5.A 
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NAŠI 

NAJLEPŠÍ 

v prvom polroku 

Je ich štrnásť a na 

vysvedčení mali samé 

jednotky. BLAHOŽELÁME! 

Piataci 

5.B- Ester Kubiznová 

       Veronika Koleňová                        

5.D- Tibor Mrekaj             

 

Šiestaci 

6.A- Darina Janoťáková  

 

Siedmaci 

7.A- Katka Buknová 

7.D- Nikola Mikolajčíková 

      Aneta  Sivčáková 

 

 Ôsmaci                     

8.A- Barbora Večerková  

8.C- Romana Vrábľová                               

Deviataci 

9.A- Sára Mária Čičová  

       Veronika Sivčáková 

       Tatiana Boškajová 

9.C-  Lucia Sivčáková 

        Tamara Brišová  

 

 

 

 

Veronika 
Ester Tibor 

Darinka Anetka Nikolka 

Katka 
Romanka 

Barborka Lucka 

Veronika 

eronika 

Táňa 

eronika 

Sára Mária 
Tamara 

eronika 
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5.A - 2p / 3z 

5.B - 0p / 5z 

5.C - 3p / 12z 

   5.D- 0p / 9z 

6.A - 4p / 27z 

6.B - 1p / 28z 

6.C - 1p / 25z 

7.A -  1p / 17z 

7.B -  0p / 4z 

 

 

7.C  - 0p / 8z 

7.D – 0p / 4z  

8.A - 0p / 30z 

8.B - 0p / 23z 

8.C - 0p / 15z 

9.A - 1p / 14z 

9.B - 4p / 19z 

9.C - 7p / 9z 

Pochvaly a zápisy 

v 1.polroku 

Ako sme sa správali v prvom polroku? 

Veru, nie veľmi dobre. Svedčí o tom 

252 zápisov a len 24 pochvál!  

 

Alarmujúce na tom je, že tretina zápisov 

patrí šiestakom. Potešilo však to, že 

polovičku pochvál dostali samotní 

deviataci.  (p=pochvaly, z=zápisy) 
 

A je to tu zas....  

 Prišiel mi mail od p. uč. Vojtaššákovej, 

v ktorom mi opäť pripomínala, že je čas 

vydať ďalšie číslo časopisu. Bude sa 

venovať plesu, polročnému vysvedčeniu, 

knihám a... hop! – kto čo zbiera... Tak na 

toto som teda naozaj zvedavý – čo 

zbierajú dnešní žiaci. A tak som si 

pospomínal, čo všetko som zbieral ja – 

známky (dodnes mám štyri albumy), 

odznaky, pohľadnice s Winnetouom 

a Old Shatterhandom, obaly so syrov, 

staré mince a bankovky. Vlajkami 

rôzneho druhu som „ozdobil“ celú stenu 

v detskej izbe a minul som na to značný 

počet klinčekov...:))  

Možno je dodnes kdesi na povale uložená 

krabica s automobilovými nálepkami. Ale 

zato určite viem, kde je zbierka 

gramofónových platní. Už len ten dobrý 

gramofón chýba....  

Zberateľstvo je záľuba, ale aj 

spomienky. V dobách dospelosti vás 

vrátia do detstva a možno si spomeniete 

na kamarátov a udalosti, ktoré sa viažu 

ku konkrétnemu predmetu vašej 

zbierky. A je jedno, či v nej máte 

dvadsať alebo dvesto, či dvetisíc kusov.  

Takže zbierajte, aby ste mohli 

spomínať...:)))  
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Barbora Večerková 8.A: Celé to vzniklo, keď naši 

chalani na Folklóre nevedeli, čo so sebou, tak nám 

začali tancovať Labutie jazero. Veľmi sme sa na tom 

bavili,  a tak keď p. uč. Čičová navrhla, aby sme na 

plese niečo zatancovali, hneď mi napadlo toto. Zo 

začiatku to bolo trochu náročné – prvé kroky totiž 

vyzerali dosť komicky, ale zvládli sme to dotiahnuť 

až do konca a som veľmi rada, že to malo úspech. 

 
 

V poslednú januárovú sobotu 

sa žiaci 8. a 9. ročníka a 

ich učitelia zúčastnili škol-

ského plesu. Pre niektorých 

to bola prvá skúsenosť, pre 

iných repete z minulého 

roka. 

 

Už v sobotu ráno sa žiaci 

stretli v kultúrnom dome, kde 

si všetko pripravili na večer. 

Potom sa všetci rozutekali 

domov, kde sa pekne pri-

chystali a o pár hodín neskôr 

sa všetci vrátili späť. No už 

nie ako žiaci, ale ako mladé 

dámy a gentlemani. 

V celom šírom okolí sa do 

polnoci ozývala veselá hudba, 

ktorú zabezpečil DJ, ale aj 

FSK Kamenčan, ktorý si tiež 

pripravil nádherné vystú-

penie. No aj ôsmaci dali hlavy 

dokopy a počas večera 

predviedli úryvok z Labutie-

ho jazera. Pre žiakov bola 

pripravená aj tombola. 

Niektorí mali šťastia viac, iní 

menej. O polnoci boli vyhlá-

sení Kráľ a Kráľovná plesu. 

Ani tohto roku 9. C neza-

háľala a obidva tituly si 

„uchmatla“. Stali sa nimi totiž 

Pavol Matušák a Dorotka 

Sochuľáková.   

              Lucka Sičáková, 9.C 

 
 

Žiacky ples ovládli 

labute 

Labute zľava: Andrej Laššák, Samo Sochuliak, Ján 

Sochuľák, Marek Lučivňák, Tomáš Soľava, Adrián Zvonár, 

Benjamín Belicaj, Michal Pekný 
 

Andrej (jedna z labutí): Tancovalo sa mi dobre, 

tréma opadla hneď v prvých minútach, keď sa začali 

všetci smiať a potom tlieskať. Ani tie sukne veľmi 

nestískali... Myslím, že sme zvládli aj záverečnú 

improvizáciu, keď hrala hudba dlhšie, ako mala.... 😊 

Pokojne by som si to niekedy zopakoval.  

Povedali ste  
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20:30: Zábava v plnom prúde. Ovládam 

všetky druhy tanca a nemám problém 

baviť sa s kýmkoľvek. Rýchlo, pomaly, 

otočky všelijakého druhu, párty ako má 

byť....žijeme len raz. 

24:00: Nooooo...tromfla. Gratulujem. 

01:00: Zaspávam s pocitom, že som baba 

aj do koča, aj do voza. Že mám veľa 

kamošov medzi ôsmakmi a deviatakmi. Že 

ja patrím medzi ich kamošky. Že sme 

vhodné typy na ples.  Už teraz mi je 

smutno za plesom....za nimi. 

                                Naďa Večerková,9.B   

 

Kráľ (Pavol Matušák 9.C): Na plese som sa 

cítil veľmi dobre. Výborne sme sa zabávali 

a bola dobrá nálada. Bol som veľmi 

prekvapený a zároveň aj šťastný, keď som sa 

stal Kráľom plesu. Bol to nezabudnuteľný 

večer.  

Kráľovná (Dorota Sochuľáková 9.C): Ples sa 

aj tento rok niesol v znamení dobrej nálady 

a zábavy. Všetko bolo výborne. Nádherné 

vystúpenia a bohatá tombola aj keď som nič 

nevyhrala... Zato som sa však stala Kráľovnou 

plesu, čo som vôbec nečakala. Ale zároveň 

som šťastná a vďačná. Budúcim ôsmakom 

a deviatakom prajem príjemnú zábavu 

a nezabudnuteľné zážitky.  

 

Piatok: Večer strávený pred zrkadlom. 

Šaty, ktoré som si vypýtala od Ježiška, 

sú mi ako uliate. Nacvičujem chôdzu vo 

vysokých opätkoch. Skúšam aj tanec... 

asi sa spoľahnem na improvizáciu. 

Sobota 8:00: Akosi sa cítim divne. OMG, 

teplo, zima, teplomer...nieee, ukazuje 38 

stupňov. Mamiii!!!! Po dávke paralenu 

a s litrami čaju pozorujem šaty na 

vešiaku. Ja tam jednoducho musím ísť! 

Sobota 12:00: Messenger na plné 

obrátky, potvrdzujem svoju účasť na 

všetky svetové strany a sľubujem môjmu 

tanečnému partnerovi, že náhradu za 

mňa netreba. 

Sobota 18:00: S úsmevom na tvári 

a nacvičenou chôdzou vchádzam 

majestátne do sály. Keď chceme, vieme 

sa tváriť noblesne. Obzerám róby 

ostatných a neverím, že ma niektorá 

tromfne... 

Aj takto ste sa chystali :) 

Pavol Matušák, Dorotka Sochuľáková-

kráľ a kráľovná plesu 

(Anetka) 
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Môj lyžiarak -7.2-13.2.2018 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

1.deň- ROZDEĽOVAČKA- na lyžiarov 

a nelyžiarov. Som v skupine nelyžiarov, 

pretože som nikdy nestála na lyžiach. 

Začali sme sa učiť od základov-brzdiť, 

otočiť... 

2.deň – MOTIVÁCIA- P.učiteľka nám 

po rozcvičke oznámila, že keďže nám to 

ide veľmi dobre, tak poobede pôjdeme 

na vlek. Takže HURÁ na kotvu! Radosť 

ma prešla po prvom páde z nej, ale 

vrátila sa, keď som zistila, že spadol 

každý... 😊  

3.deň-  POSTUP – Vraj sa zlepšujem, 

tak som dnes postúpila o skupinu vyššie, 

čo v preklade znamená, že som 

z „pomalej“ kotvy prešla na „rýchlu“, čo 

bol iný brutus, no ale dala som to... 

vyviezli sme sa asi do stredu svahu 

a odtiaľ sa spúšťali. Paráda!  

4.deň- LANOVKA -  Dnes po rozcvičke 

sme sa dozvedeli, že ideme trénovať na 

zajtrajšiu súťaž v slalome. Tešila som sa 

a zároveň obávala. Poobede sme mohli 

konečne vysadnúť na lanovku a vyviezli 

sme sa až navrch. Mala som pocit, že som 

nad oblakmi, bola to nádhera!  

5.deň- SÚŤAŽ -  Je deň D, začala sa 

súťaž. Každý bol napätý, nezľahčovali 

nám to ani náhodní lyžiari, ktorí nám 

vbehli do trasy a všetko kazili. Nakoniec 

všetko dobre dopadlo a ja som skončila 

na 2.mieste. Dostala som diplom a rôzne 

užitočné drobnosti do školy. Náhle som 

si uvedomila, že sme tu posledný deň 

a my sa tu už nevrátime. Ale nie, my 

možno nie, ale ja sa tu určite ešte 

vrátim! Dovidenia, Kubínska hoľa, 

najneskôr o týždeň!           (Natálka K) 

4.-3. skupina- dievčatá- 

1.m- Marianna Vojtaššáková  

2.m-Aneta Sivčáková  

3.m-Aneta Konkoľová  

Chlapci-1.m. JozefŠulc  

2.m- Dávid Grofčík 

3.m- Daniel Boškaj 

2.-1. skupina-dievčatá- 

1.m- Natália Florková st.  

2.m- Natália Kovaľová  

3.m-Karolína Plaskúrová  

Chlapci-1.m- Roderik Srogoň  

2.m- Daniel Sebastián Kurňavka  

3.m-Samuel Florek  

Snowboard- dievčatá- 

1.m- Timea Hujčáková  

2.m-Katarína Buknová  

3.m.- Valika Kľusková  

4.m- Sabina Brandysová  

Chlapci- 1.m-Martin Briš  

2.m-Timotej Briš  

3.m- Lukáš Gura 

V 

Í 

Ť 

A 

Z 

I  
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Naša redakčná rada využila ponuku 

šéfredaktorky novín MY Oravské noviny 

Lýdie Vojtaššákovej  a navštívila noviny 

v ich sídle v Tvrdošíne. 

  

Tam nás už vrelo privítala pani 

šéfredaktorka  a my sme sa hneď na ňu 

„vrhli“ s množstvom otázok. Dozvedeli sme 

sa veľa zaujímavostí o histórii novín, 

o práci novinárov a o nemalých dobrodruž-

stvách, ktoré zažili pri svojej práci.  

 
Z histórie: 

- v roku 1888 vyšli prvé noviny na Orave, 

mali názov Árvamegyei Hírlap, 

- pred 100 rokmi stáli noviny 1korunu  za 

celý rok, 

- najstarší výtlačok je uložený v Sloven-

skej národnej knižnici v Martine, 

- v roku 1994- doma v obývačke- založili 

manželia Lajmonovci noviny Naša Orava, 

predchodcu MY Oravské noviny. 

 
Zaujímavosti: 

-majú tlačiareň v Bratislave- tlačí 10 000 

novín za 6 minút, 

-150 predajní na Orave, 

-8 000 ks novín sa predá po celej Orave. 

 
Z terénu: 

- Raz sa vybrali robiť reportáž  o prob-

lémoch so snehom na cestách. Prišla na 

miesto, kde práve odhŕňali sneh z koľajníc. 

Chceli si urobiť záber, tak sa postavili tam, 

kde ho bolo najviac napadaného z okolitých 

vysokých skál. Vtom nad nimi niečo 

zašušťalo. Rýchlo uskočili a na mieste, kde 

stáli, spadla zo skál obrovská kopa snehu. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

slo 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inokedy robili  reportáž o Tatrách po 

kalamite. Na spiatočnej ceste sa strhla 

veľká víchrica a vtom na auto pred nimi 

spadol strom. Rýchlo volali pomoc 

a počas volania spadol strom aj za ich 

auto - boli uväznení. Našťastie sa im nič 

nestalo a záchrana prišla skoro. 

- Do novín napísala pani, ktorá mala veľa 

domácich miláčikov. Boli ju navštíviť. 

Mala asi 15 psov a 15 mačiek, ktoré jej 

lozili po celom dome. Bola to veľmi 

zaujímavá reportáž aj keď museli 

odmietnuť ponuku na kávu z hrnca, 

v ktorom bola predtým uvelebená jedna 

z mačiek 😊.                        (Lucka) 
 

NA NÁVŠTEVE u kolegov 

Pán redaktor pri posledných grafických 

úpravách ďalšieho čísla novín 

Spoločná fotografia so šéfredaktorkou 

najčítanejších novín na Slovensku Lýdiou 

Vojtaššákovou 
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 KEDY?- 5.2.2018 v 

pondelok 

ČO?- exkurzia FYZIKA 

HROU 

KDE?- v Nitre 

PREČO?- Aby sme sa viac 

naučili a dozvedeli o fyzike 

ČO SME VIDELI?-

Knižnicu  s kruhovým tva-

rom, ktorá  ma pripomínať 

studňu vedomostí.  

ČO NÁS OHÚRILO?-

Knižnica Konštantína Filo-

zofa má vyše 329 000 kníh. 

 

 

 

 

 

V januári sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili na 

exkurzii do novej univerzitnej knižnice v Ružomber-

ku. 

 Najskôr nás zaujala architektonická podoba budovy. 

Je trojposchodová, so sklenenou fasádou aj 

sklenenými časťami podlahy, takže niektorí z nás 

potrebovali veľkú odvahu kráčať po sklenenej, 

neviditeľnej podlahe na treťom poschodí. Sú tam 

presklené výťahy, takže aj cesta hore – dole bola 

zaujímavá. Interiér je riešený ako mestečko s ulicami 

a námestiami nesúcimi mená významných osôb, je tam 

dokonca aj vatikánske námestie, kaviareň Francesco. 

Navštívili sme aj nahrávacie centrum, vyskúšali si self 

checky – samoobslužné výpožičné zariadenia, biblio-

boxy – skupina menších detí dokonca mohla vytvoriť 

hada pomedzi regály kníh – je ich tam zatiaľ 790 000! 

A tak sme mali možnosť nanovo spoznať krásu 

knihomoľstva. V pastoračnom centre sme spolu 

s vysokoškolákmi boli prítomní na svätej omši 

a študenti pre nás nachystali citáty a sladkú 

pozornosť. Svet kníh a sofistikovanej atmosféry nás 

dostal! Kniha je naozaj priateľ človeka...  

                                             P.uč. Polťáková Janka 

 

 

Každý regál je vyznačený farebnými páskami napr. čer-

vená farba-spoločne vedy, modrá farba-prírodovedné 

vedy. 

VÁŠ NÁZOR- Prvýkrát v živote som videla toľko kníh 

pokope v jednej budove. Potom sme si išli obzrieť 

vysokú školu, kde nám ukazovali rôzne pokusy z fyziky.  

(Ema Urbanová) 

2 exkurzie-  

1 téma 

V priestoroch obrovskej modernej 

knižnice 
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Žiacka školská rada  

vyhlásila pri príleži-

tosti 25.výročia zalo-

ženia Slovenskej re-

publiky súťaž o naj-

krajšie dvere na tému 

SLOVENSKO. 

 

Keďže boli všetky veľ-

mi pekne vyzdobené, 

porota sa rozhodla 

odmeniť všetkých, ktorí 

dvere zdobili, výletom.  

  

 

 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NAJ  dvere 

VI.A 
IX.C 

VII.C. 

VII.D 

VIII.C 

IX.A 
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Prespať v škole rozhodlo sa 

osemdesiat žiakov, 

od piatakov, šiestakov až po siedmakov. 

Zobrali si so sebou svojich knižných 

hrdinov,  

víly, drakov, robotov, ale aj pirátov.  

Noc v škole nebola strašidelná, 

ale veľmi zábavná, 

čítali sme svoje knižky, 

príbehy rozprávali do rána. 

Keby sa iba čítalo, bolo by to asi nudné, 

lúštili sa tajničky a hrali hry, 

no potichu a kľudne. 

Hľadali sme tajné slová skryté v našich 

knihách, 

nezabudli pokračovať  

aj v nočných hodinách.  

Všetci sme sa zabávali, 

jedli,  pili, hrali sa,  

súťažili, poslúchali, tancovali, smiali sa. 

O polnoci strašidielka školské navštívili 

nás, 

ale nikomu neskrivili ani vlas. 

Všetci sme sa totiž zhodli s nimi, 

že tak ako oni –  

MILUJEME KNIHY!  

(Agi) 

 

                   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOC v škole 

Takto sme súťažili, hrali sa a smiali sa...                                       ... a takto nad ránom ukladali sa 



 
11 Školská akcia                                    Do pohody č. 3, šk. r. 2017/2018 

 

 

  

  

   

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vľavo VENIEC- Romana Vrábľová, Michaela Sumiho-

rová, Sarah Kurňavková, Ema Šimjaková-8.C  

Vpravo RYBNÍK-Nikola Jakubjaková, Simona Sivčá-

ková, Anna Durčáková, Mária Ovšáková -8.C 

 

PRASIATKO-Jozef  Kubacka - 5. A 

PLTE- Eva  Štepančíková, Lenka 

Teľúchová -7. D 

AUTO-Matúš Beňuš 

5. C 

VODNÝ SVET A MIMOŇ -Lenka 

Večerková a Sabina Janetová -5. C 

V  januári a februári naši žiaci vytvárali veci 

z RECY – teda z odpadového materiálu. 

 

Podarili sa im skutočne umelecké diela, v ktorých 

prejavili svoj skrytý talent a kreativitu. Posúďte 

sami.  

RECYKLOVALI SME  umelecky

Vľavo PERAČNÍK-Simona Večerková – 9.A 

TANK-Matej Žatkuliak, Matej 

Vrábeľ - 9. C,     vľavo DOM-

Tamara Brišová, Simona Jane-

tová 

LIETADLO-Patrik Beňuš - 5. C 

KOSTOL-Jakub Jendrášik, 

Marián Melúš- 5. A 

(Adam) 

ROBOT-Adrián 

Kubacka, Erik Kojda, 

Patrik Janeček -9.c 
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Za knihami do Martina 
Vo štvrtok 12. apríla sa pri kruhovom 

objazde začala schádzať skupinka 40 

žiakov z radov piatakov, šiestakov, 

siedmakov a ôsmakov, ktorí sa najlepšie 

popasovali s marcovým čitateľským 

kvízom. Za odmenu sa títo naši znalci 

literatúry vybrali do krásneho mesta 

Martin v sprievode p. uč. Vojtaššákovej 

a Florekovej. 

Cesta retro autobusom ubehla rýchlo a po 

krátkej okružnej jazde martinskými 

ulicami sme vystúpili pred budovou 

Slovenskej národnej knižnice. Po srdečnom 

privítaní nás pracovníčky knižnice usadili 

do konferenčnej sály, kde sme sa dozvedeli 

veľa zaujímavostí o knihách, ktoré tu 

spravujú. Na vlastné oči sme mohli vidieť 

vzácne vydania kníh z 15. a 16. storočia 

viazané v koži, tlačené na pergamene 

a ručne zdobené plátkami 24-karátového 

zlata. Pre nás všetkých, milovníkov kníh, to 

bola skutočná pastva pre oči. Po tomto 

úžasnom zážitku sme šli preskúmať ďalšie 

zákutia knižnice. V Slovenskej národnej 

knižnici sa nachádza 5 miliónov kníh, ktoré 

sú umiestnené v 13-poschodovej budove. 

Dozvedeli sme sa aj o jednom probléme: 

kníh naďalej pribúda a miesta na ich 

uloženie pomaly, ale isto ubúda. Už vieme, 

čo treba urobiť, keď si chceme požičať 

knihu, vyhľadať staré vydania novín 

a časopisov či prezrieť vzácne mapy. 

Keďže sme sa všetci správali slušne 

a dôsledne sme dodržiavali základné 

pravidlo všetkých knižníc, a síce zachovali 

sme ticho, mohli sme na chvíľu vstúpiť do 

študovne, kde sú regály plné kníh z rôznych 

vedných odborov od astronómie až po 

zoológiu. 
 

Po prehliadke Slovenskej národnej 

knižnice sme sa vybrali navštíviť 

Národný cintorín, na ktorom odpočívajú 

mnohé významné osobnosti nášho 

národa. Využili sme krásne slnečné 

počasie a rozhodli sme sa pre krátku 

prechádzku parkom. Na Národnom 

cintoríne sme si aj modlitbou uctili 

hroby Martina Kukučína, Jozefa 

Cígera Hronského, Františka Hečka, 

Janka Kráľa, Svetozára Hurbana 

Vajanského a mnohých ďalších. 

Nasledovala cesta domov, počas ktorej 

sme sa za oknami autobusu trochu 

pogrilovali na jarnom slniečku. 

Chceli by sme sa v mene žiakov 

poďakovať p.riaditeľovi za spros-

tredkovanie tejto úžasnej exkurzie.  

P.uč. Katarína Floreková 
 

Nenápadná malá biela knižôčka vľavo patrí 

k najvzácnejším knihám v Knižnici, pretože je 

napísaná ako prvá  v slovakizovanej češtine 

v 16..str. Je to unikát, jediná na Slovensku. 

Na jednej knihe pracovali mnísi celý život 
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 P.uč. Kovaľová Mária - A hory odpovedali 

ozvenou, Majster šarkanov- Khaled Hosseini  

 P.uč. Sekerášová Anna - Encyklopédie 

 P.uč. Čičová Ivana - Stromy rastú do neba –  

     Ivona Gallová  

 P.uč. Mrekajová Tatiana – Polícia -Jo Nesbo  

 P.uč. Murínová Veronika - Väzenie zamknuté 

     zvnútra - Kateřina Lachmanová 

 P.uč. Dendysová Eva- Pôvod - Dan Brown  

 P.uč. Smarkoňová Adriana -Relikvie svätých 

    Anna Katarína Emmerichová  

 P.uč. Vojtaššáková Oľga – Neuveriteľná púť 

    Harolda Frya- Rachel Joyceová, Zátiší -Louice 

    Pennyová, Zaklínač – Andrzej Sapkowski  

 P.riaditeľ Demko Pavol- Tajný deník 

Hendrika Groena 83 1/4 roku – Hendrik Groen 

 P.uč. Kocúr Ján - Biblia  

 P.psychologička Floreková Veronika  - 

Umenie voľby - Carlos G-Vallés   

 P.uč. Floreková Katarína- V Choči je naisto 

čosi- Katarína Nádaská, Krajina mlčania- Tessa 

Afsharová                              (Alenka) 

Strana z ďalšej najvzácnejšej knihy – 

kroniky z 15. str., v ktorej sa prvýkrát 

v histórii spomína Slovensko. Nájdete 

ho? 

Knihy boli takou vzácnosťou, že si ich 

priväzovali reťazou o nábytok 

Ilumináti ozdobili stranu 20karátovým 

zlatom pre bohatého majiteľa 

ANKETA 

                  Čo práve čítate? 

V tejto 13-

poschodovej 

budove 

s malinkými 

oknami -kvôli 

bezpečnosti-  

je 

umiestnených 

15miliónov 

kníh 
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SEPTEMBER 

CEZPOĽNÝ BEH- OK 

1.m- Simona Kovalíková 9.B 

(pripr. p. uč. Kocúr) 

 
OKTÓBER 

 

FUTBAL- OK 

1.m – Mladšie žiačky - Alenka Vlčáková 

7.B, Sandra Boškajová 7.B, Marika 

Janečková 6.C, Marianna Vrábľová 6.B, 

Terezka Dibdiaková 7.B, Aďa Svinčáková 

7.C, Sarah Svobodová 6.C, Marianna 

Jurigová 5.D, Lucia Vrábľová 6.A, Jasmína 

Vrábľová 6.A, Janka Laššáková 6.A 

(pripr. p. uč. Kocúr) 

 
JANUÁR  

 

FLORBAL- OK 

2.m – Mladší žiaci  

(pripr. p. uč. Kocúr) 

 
FEBRUÁR 

 

BIO OLYMPIÁDA- OK 

1.m – Veronika Sivčáková 9.A 

(pripr. p. uč. Mrekajová T.) 

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA- OK  

1.m – Veronika Sivčáková 9.A 

3.m – Daniel Majchrák 8.B  

(pripr. p. uč. Bystričanová, Vojtaššáková) 

 

 

 

FLORBAL- OK 

1.m- Staršie žiačky - Klára 

Durčáková 8.B, Miša Verníčková 8.B, 

Terézia Huráková 8.B, Alexandra 

Palešová 8.B, Marika Janečková 6.C, 

Natália Florková 7.C, Adriana 

Kuchťáková 8.C, Naďa Večerková 

9.B, Simona Janetová 9.C, Simona 

Večerková 9.A, Anežka Vojtasová 

9.B, Ivana Vojtaššáková 9.B, Klára 

Urbanová 9.A 

(pripr. p. uč. Klimčík) 

 
MAREC 

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA – OK 

1.m – Romana Vrábľová 8.C 

2.m – Barbora Večerková 8.A  

( pripr. p. uč. J. Mrekajová) 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – OK 

2.m – Nikolka Paľáková 5.D 

3.m – Alenka Vlčáková 7.B 

1.m – Terezka Dibdiaková 7.B 

2.m – Veronika Belicajová 6.B 

(pripr. P.uč. Klačanská, 

Vojtaššáková, ZUŠ-Demková) 

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA-OK 

5.m-  Karin Sivčáková 6.C, 

Magdalénka Gruchalová 6.B,  

Tatiana Smolková 6.B 

(pripr. p.uč. Vlžáková) 

 

VOLEJBAL-OK 

2.m-starší žiaci-Ján Briš 9.C, Matej 

Vrábeľ 9.C, Adam Lučivňák 9.A, 

Dárius Godiš 9.B, Marek Florek 9.B, 

Marek Úradník 9.B, Patrik Janeček 

9.C, Matej Žatkuliak 9.C 

(pripr. p. uč. Kovaľová I.) 

 

(Agi) 
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Našiel som si lásku 

Miláčik, ponor sa priamo do toho a nasleduj 

ma 

Našiel som dievča, nádherné a sladké  

Oh, nevedel som, že si bola tá, ktorá na mňa 

čakala  

Pretože sme boli len deti, keď sme sa 

zaľúbili 

Bez toho, aby sme vedeli čo to je  

Tentokrát sa ťa nevzdám.  

Ale miláčik, len ma pomaly pobozkaj, tvoje 

srdce je všetko čo mám  

A v tvojich očiach držíš to moje  

 

R: Zlatko, tancujem v temnote s tebou v 

mojom náručí  

Bosí chodíme po tráve, počúvajúc naše 

obľúbené piesne  

Keď si povedala že vyzeráš neupravene, 

šepkal som tichšie ako som dýchal  

Ale ty si to aj tak počula, to, že dnes v noci 

vyzeráš úžasne 

Našiel som ženu silnejšiu, ako ktorúkoľvek z 

tých, ktoré poznám  

Zdieľa so mnou moje sny, dúfam, že budem s 

ňou zdieľať aj môj domov 

Našiel som lásku, ktorá unesie viac než len 

moje tajomstvá 

Zvládne lásku, zvládne naše deti  

Sme stále len deti, ale sme veľmi zamilovaní  

Bojujeme s problémami  

Ale viem, že tento raz budeme v poriadku  

Miláčik, len ma drž za ruku  

Buď moja , ja budem tvoj  

Vidím svoju budúcnosť v tvojich očiach  

R: Zlatko, ... 

Keď som ťa zbadal v tých šatách, vyzerajúc 

tak nádherne  

Toto si ani nezaslúžim, miláčik, dnes v noci 

vyzeráš úžasne 

R: Zlatko, ... 

Verím v to, čo vidím  

Teraz viem, že som našiel stelesneného 

anjela  

A vyzerá skvelo, nie toto si nezaslúžim 

Dnes v noci vyzeráš úžasne.  

I found a love for me 

Darling, just dive right in and follow my 

lead 

Well, I found a girl, beautiful and sweet 

Oh, I never knew you were the someone 

waiting for me 

'Cause we were just kids when we fell in 

love 

Not knowing what it was 

I will not give you up this time 

But darling, just kiss me slow, your heart 

is all I own 

And in your eyes, you're holding mine 

R: Baby, I'm dancing in the dark with you 

between my arms 

Barefoot on the grass, listening to our 

favorite song 

When you said you looked a mess, I 

whispered underneath my breath 

But you heard it, darling, you look perfect 

tonight 

Well I found a woman, stronger than 

anyone I know 

She shares my dreams, I hope that 

someday I'll share her home 

I found a love, to carry more than just my 

secrets 

To carry love, to carry children of our 

own 

We are still kids, but we're so in love 

Fighting against all odds 

I know we'll be alright this time 

Darling, just hold my hand 

Be my girl, I'll be your man 

I see my future in your eyes 

R: Baby, I´m ... 

When I saw you in that dress, looking so 

beautiful 

I don't deserve this, darling, you look 

perfect tonight 

R: Baby, I´m ... 

I have faith in what I see 

Now I know I have met an angel in person 

And she looks perfect, no I don't deserve 

this 

You look perfect tonight 

E 
D 
 
S 
H 
E 
E 
R 
A 
N 

: 

P 
e 
r 
f 
e 
c 
t 
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Mlok žije v mierne stojatých 

vodách (tečúcich) 

 Javor má lietadielka 

(krídelka) 

 Kostičky stredného ucha: 

nákovka, strmienok, remienok 

(kladivko) 

Čím je ukončené bruško raka? 

Takým chvostíkom... (chvostová 

plutvička) 

 Zmyslové bunky sú uložené 

v koši (v koži) 

 Ako sa volajú orgánčeky 

chuti? Brmbolčeky...jazykové 

bradavky (chuťové poháriky) 

Ktorý hmyz žije vo vode? 

...Lyžiarka (vodomerka) 

Ľudové piesne zbieral Peter 

Kovaľ(Pavol Dobšinský) 

Slávy dcéru napísal 

Kovaľ(Kollár) 

Používanie y zaviedol ten z 

Námestova :D (Hattala Martin) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napísali 

a povedali ste: 

                     RÓMEO A JÚLIA  

                     (po východniarsky) 

R: Ó.. Julčo moja 

J: Co muj drahý milovaný? 

R: Ty spanilý kvitok, co prežuvaš jak dobytok, ty 

hvizdo jasná na nebe 

J: Idz het, bo jak ce ocec uvidzi, ta máš po 

chľebe 

R: I život dám za tvoje krásne oči, i pod 

rozbehnutu kuru skočím 

J: Romo, idz het, bo jak ce ocec zbači, zobere 

vzduchovku, a ty puščiš do gači 

R: A tote tvojo krive zuby, už naďaľku vidno, jak 

ci terča z huby 

J: Prahnem po tebe jak ryba na suchu, jak topiaci 

še po vzduchu 

R: Ta co máš, mentálnu poruchu? 

J: Znaš co kupila mi sebe ten nový harčok poky. 

R: Dumal mi sebe...stačí, že popatrim na tvojo 

šumne boky. 

J: Jój, vitor pridze...dviha še mi hriva 

R: Moja cetka staku rendu chodbu zmyva, a máš 

také ideálne miery, ľen tak-tak še mi ujdzeš do 

dzveri 

J: A nasadziš mi perscenok, na moj šumny maly 

paľec? 

R: Kašli nato, a podz rovno na vec 

J: A co chceš teraz, za mesačnoho svitu? 

R: Nebudz ku mne taká, a puš me do bytu! 

J: Nééééé, nemožem ty moj Mustangu dzivoky, bo 

ocec už tam u zadu nabíja broky 

R: Chcem byc tvuj muž! Nebudz ku mne taká, a 

dnuka me pušť! Ja še o tebe dobre postarám. 

Júliin otec : A ja ci zo vzduchovku ric rozparam!!! 

(zdroj:facebook) 

 Jožko sa zase nenaučil a pani učiteľka mu ide napí-

sať päťku do žiackej knižky. On jej na to vraví: „ Ja 

vás nechcem strašiť, pani učiteľka, ale otec mi pove-

dal, že ešte jedna päťky a niekto tu dostane po 

zadku....“ 
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 (Lucka) 

FILMOVÉ PIKOŠKY 

Keď sa bača dožil 100 rokov, prišli 

s ním z TV urobiť reportáž. 

-Bača, ako je to možné, že ste sa 

dožili takého úctyhodného veku? 

-Nuž, ráno, keď vstanem, vždy si 

dám poldeci... 

-Tak moment, to nemôžeme 

odvysielať takto, že už ráno 

chlastáte. Vždy, keď budete chcieť 

povedať, že ste si vypili, tak 

povedzte radšej, že ste čítali knižku! 

-No dobre,-hovorí bača a začne 

rozprávať: 

-Ráno vstanem, prečítam knižku 

potom druhú, vyženiem ovce na pašu 

a potom čítam a čítam. Keď mám 

doma všetko prečítané, tak idem 

k Mišovi a tam čítame jeho knižky. 

Keď prečítame aj tie jeho, tak ideme 

do knižnice a keď nás vyhodia 

z knižnice, tak ideme za Janom. On 

má doma tlačiareň... 
 

Taký marcový....   

Idú dvaja dedkovia 

vedľa  seba po 

ceste. Zrazu ich 

obehne motocyk-

lista bez hlavy! 

O pár minút ďalší 

motocyklista bez 

hlavy... Keď sa to 

opakuje asi pia-

tykrát, povie dedo 

druhému: „Počuj, 

nejdeš si tú kosu 

prehodiť na druhú 

stranu?“ 

Turista sa pýta 

dedka: „Dedo, ako 

sa dostanem do 

múzea?“  

„Dajte sa vypchať!“ 
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O d k a z o v k a 

(Natálka k) 

Pozdravujeme Punťa zo 7.B (tvoje ihlany)  

Pozdravujeme Keťku a Kubinčanku zo 7.A (Dk a Trstená )  

Pozdravujeme p.uč. Mrockovú (vaše Teľesa) 

Pozdravujem Štiepku (ty vieš kto )  

Pozdravujem Rebeku zo 7.A ( sestra)  

Už čo je veľa, to je málo: Anežka Vojtasová  

Pozdravujem Soničku z 5.D(Natália)  

Simona Večerková a Aďka Dibdiaková: Kedy príde princ? 

Pozdravujem všetky baby zo 7. A (vaša Rebeka)  

Pozdravujem syr a slivku (Anna - 8.C)  

Pozdravujem svoje futbalové družstvo (Aďa-7.C) 

Pozdravujem alpu zo 7.A (veď ty vieš) 

Pozdravujem Máriu a Aničku zo 8.C a Alenku zo 7.B (Karolína)  

Pozdravujem Leu zo 6. B a p. uč. T. Mrekajovú  (Marianna 6.B) 

 

Redakčná rada praje krásneho Valentína všetkým milovaným aj milujúcim  

QWERTZUIOPLKHGFDSAYXCV 
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Čo ZBIERATE? 

„Vymeníš servítku? Ok, za 

dva kalendáriky...“ takto 

nejako kupčili naši rodičia so 

svojimi „pokladmi“. Ale ako je 

to dnes? Zbierame ešte 

vôbec niečo? Alebo celý náš 

voľný čas zapĺňa internet 

a veci s ním súvisiace.  

 

Pýtali sme sa vás a dozvedeli 

sme sa, že ste to ešte nevzdali. 

5.ročník 

Nálepky, mušle, vizitky, staré 

mince, staré fotografie 

s témou zvierat, kartičky 

futbalistov, pohľadnice 

6.ročník 

Plechovky, vizitky, mince, 

euromince, plagáty 

športovcov, servítky, 

kinderhračky, známky,  

obaly z cukríkov, hračky-

zvieratká 

7.ročník 

Známky, servítky, kľúčenky, 

modely áut, staré mince, perá, 

dvojeurovky, Rubikove kocky, 

nálepky, zvieratá do maštale 

(živé...chcem byť 

farmárom😊) 

8.ročník 

Plechovky, magnetky, knihy, 

kartičky hokejistov, minerály 

9.ročník 

Etikety z fliaš, magnetky, 

servítky, autobusové lístky 

 

Emka  zo 7.D zbiera servítky a má ich už 260 kusov. 

Ľubko z 8.C ukázal 

vzácnu zbierku 

papierových peňazí  ešte 

z Rakúsko-Uhorska. 

Samo zo 7.C a jeho zbierka 

dvojeuroviek. Každá je z iného štátu. 

Natálka zo 7.C sa rozhodla zbierať 

Rubikove kocky rôznych tvarov. 

Zbierku 200 pier 

vlastní Nikolka zo 7.C. 

Zatiaľ 62 kľúčeniek 

má Tibor zo 7.B.  

1191 známok už má 

Lenka zo 7.D. 
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Jar je tu, videl si? 

Povedala mi to snežienkou. 

Jej vôňa opantala moje zmysly, 

zakrútila som skladanou 

sukienkou. 

Srdce moje celé vlastní, 

prichádzajú mesiace života a lásky. 

Po snehovej perine zelené koberce 

zaplnia pestré kvety. 

Život nám napíše zas nové námety. 

(natálkaf) 

 

 


