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Úvodom.... 
Keď budete čítať  naše najnovšie číslo, bude  
tento školský rok už minulosťou. Ozaj, zamýšľate 
sa po obdržaní vysvedčenia, aký bol pre Vás 
práve končiaci sa  rok?  Čo bolo v ňom dobré a čo 
nie? V čom sa Vám darilo a v čom by ste mali 
pridať? Skúste to. A keď si pravdivo odpoviete 
a od septembra sa začnete zlepšovať /vždy sa to 
dá/, uvidíte, akí budete na seba hrdí.                                                       
Prajeme Vám príjemné čítanie a veselé 
prázdniny!!!      Vaša redakcia 

 

Les 

Lesy majú ekologický význam, majú hospodársky význam a sú dôležité                     

pre zdravie a pohodu človeka. Lesy upravujú teplotu aj vlhkosť krajiny.                       

Pod 

stromami je 

vždy 

o niekoľko 

stupňov 

chladnejšie. 

Život lesa 

závisí aj  od 

zdrojov stavebných látok a stopových prvkov, ktoré rastliny čerpajú  vo forme 

vodných roztokov. 

                                                                                   Andrej.O    /zdroj: internet/ 
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Kňazstvo 

dáva môjmu 

životu 

zmysel                              
/rozhovor s pánom 

kaplánom Pavlom 

Drdákom/ 
 

1. Odkiaľ ste? 

Pochádzam 

z dediny 

Hubová, ktorá leží asi 10 km na západ od Ružomberka. 

2. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto profesiu?  To je dosť zložitá otázka. Kňazstvo nie 

je  profesia, ale povolanie. Človek môže mať akékoľvek zamestnanie, ale povolanie je 

vlastne nájdenie zmyslu života. Kňazstvo je pre mňa niečo, čo ma napĺňa a dáva 

môjmu životu zmysel.                                                                                                                                

3.  V ktorej obci alebo meste pôsobíte ako kaplán? Teraz (do 10. júla) som kaplánom 

vo Svite. Predtým som bol kaplánom v Dolnom Kubíne a v Spišskej Novej Vsi. 

4. Ako dlho učíte na školách? Kde všade  ste doteraz učili? Na školách učím od kňazskej 

vysviacky, teda 8 rokov. Najprv som učil na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava, na Cirkevnej 

spojenej škole a na Škole Janka Matúšku, všetky v Dolnom Kubíne a neskôr na 

Cirkevnej základnej škole a Cirkevnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Učil som od 1. 

ročníka ZŠ až po maturantov. 

5. Čo iné by ste robili, keby ste neboli kaplánom? Predtým, ako som nastúpil do 

kňazského seminára, som študoval informatiku na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave, takže by som robil asi niečo také. 

6. Páči sa Vám na našej škole? Na vašej škole sa mi učí veľmi dobre, takže som rád, že 

som tu mohol byť. 

7. Máte obľúbený šport? V zime rád lyžujem. Predtým som hrával florbal a občas 

využijem aj bicykel. 

8. Čo robíte vo voľnom čase a aké sú vaše koníčky?  Voľného času veľa nemám, 

pretože cez víkendy sa väčšinou venujem pastorácii detí vo Svite, hlavne duchovným 

obnovám. Ak mám nejaké voľno, tak ho využívam na štúdium, čítam knihy, sledujem 

rôzne dokumenty, pripravujem si katechézy. 

9. Ako dlho pôsobíte ako kaplán? Ako som písal už skôr, vysvätený som bol pred 8 

rokmi – 19. júna 2010.    Ďakujem za rozhovor!          Debbie 
 

/Pán kaplán sa v júni s nami rozlúčil, pretože ho pán biskup poslal na nové pôsobisko 

do Lendaku. AS/ 
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V prírode sa učí lepšie 

Počas týždňa v škole v prírode sme 

chodili na plaváreň do Štrby 

/Sipox/. Rozdelili nás na skupiny. Po 

plávaní sme šli do penziónu. Varili 

tam dobre. Boli sme na túre aj 

v obchode. Večer sa nám venovali 

dievčatá, ktoré pre nás pripravovali 

rôzne hry. Mali sme aj diskotéku 

a hľadali sme poklad.         Lea 

Chlebovcová 

/Žiaci 3. ročníka so svojou p. uč. 

Annou Nahalkovou a p. uč. Katkou 

Házyovou boli od 28.5. do 1.6.2018 v škole v prírode vo Vikartovskom mlyne v Liptovskej 

Tepličke. AS/ 

                 

Celý druhý stupeň sa vybral do TATRALANDIE  (4.6. 2018). Zraz sme mali o 9:45 pred 

kultúrnym domom. Odtiaľ sme vyrazili autobusom do Liptovského Mikuláša, kde sme ešte 

trochu čakali a potom sme si vyzdvihli svoje náramky, ktoré slúžili ako kľúče od skriniek. 

Potom sme si už dohodli zraz a  vošli sme do areálu. Boli tam bazény so slanou aj so sladkou 

vodou. Ďalej sme mali prístup aj k tobogánom.  V Tatralandii sme boli cca 4 hodiny a potom 

sme sa šli osušiť a prezliecť. Prišli po nás autobusy a odišli sme. Veľmi sa nám tento výlet 

páčil. Chceli by som tam ísť znovu aj 

na budúci rok.  Maťa a Vaňa  

V pondelok 4. júna žiaci  1.stupňa 

boli na výlete vo VILLE BETULE 

v Liptovskom Mikuláši. Zažili sme tam 

veľa zábavy a srandy. Skákali sme na 

trampolínach a na nafukovacom 

hrade. Najviac sa mi páčila jazda na 

koni. Chutil mi aj obed, ktorý nám 

navarili. Bol to super deň.  Radka       

/na foto: druháci/ 
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Poľovnícka besiedka 
 

Lovu zdar, priatelia poľovníctva! Ako už istotne viete, 7. júna sa odohrala veľmi 
zaujímavá udalosť. Do ZŠ Šuňava zavítal poľovník menom Mišo, ktorý nás prišiel 
oboznámiť s poľovníctvom. Úplne prvé, čo chcem zdôrazniť je, že poľovníci nie 
sú zabijaci! Naopak sú to ochrancovia prírody! Ale  vráťme sa ku besiedke. Ako 
prvé nám ujo Mišo spolu s jeho pomocníčkou vysvetľovali, ako sa máme v lese 

správať: byť ticho, nevyhadzovať odpadky, atď. 
Potom sme sa oboznamovali s rôznymi 
živočíchmi, pri tomto nám okrem fotiek z 
internetu poslúžili aj trofeje z úlovkov uja Miša. 
A potom prišlo to, na čo sa určite tešila väčšina 
chlapcov, ujo Mišo vytiahol pušku, dokonca 
priniesol aj kušu. A potom nám na to všetko 

dovolil siahnuť. A samozrejme k tomu štipka (čierneho) humoru:                                                                    
Chváli sa jeden poľovník druhému:   
 „Ja som včera strelil takého diviaka, že poňho musel prísť traktor.  
 Ha, to nie je nič. Ja som zostrelil takého vtáka, že z neho vystúpilo 360 ľudí.“ 
Na rozlúčku: lovu zdar!          Miroslav Chlebovec 5. trieda       

/Tým poľovníkom bol pán Michal Kozubík. AS/   
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Všetci sa tešia na p 

Prázdniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Už sa blíži koniec školského roka a už sa 

zaokrúhľujú znamky a žiaci dostanú vysvedčenia. Už 

sa teším, kedy si sadnem a nebudem nič robiť a 

stále len sedieť. Ja prídem domov a budem na PC, 

potom pôjdem pomáhať babke a starému otcovi 

a budeme hrať spolu hry. Dúfam, že všetci si užijete 

prázdniny a aby nikto nedospel k úrazu.    Adam Vilim 

 Určite sa každý teší na letné 

prázdniny. Dva mesiace na 

šantenie  v  bazéne alebo 

kdekoľvek inde. Prázdniny má 

každý rád. Každý pôjde niekde na 

dovolenku alebo kdekoľvek na 

výlet. Redakčný krúžok vám 

všetkým praje veselé prázdniny.   

Echo 

 

Každý má rád prázdniny. Ja budem tráviť svoje prázdniny 

prevažne s rodinou. Pár dní po škole pôjdem do Švajčiarska ku 

krstným rodičom. Veľmi sa teším na môjho bratranca. Tam 

strávim približne dva týždne. Po návrate domov pôjdem do 

tábora  do Česka. Bude trvať od 16.7. do 28.7. Potom budem 

doma pár dní. Na ďalší výlet pôjdem s mojou tetou, ujom, 

sesternicou  a známymi.  Vyberieme sa do Maďarska asi na desať 

dní. A zasa domov. Doma budem možno dva týždne. Ten  čas 

budem tráviť spolu s kamarátmi a kamarátkami. A nakoniec 

pôjdeme na chatku. Tam prespíme cez víkend. A zvyšok mesiaca 

strávim doma. Chcela som ešte ísť za mojím otcom do Anglicka. 

Ale to sa ešte uvidí. Všetko sa možno vyvinie inak.   Debbie 
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Stalo sa aj ... 

***v nedeľu 13. mája deti potešili  v kultúrnom dome všetky mamky a skrášlili 

im zaujímavým programom ich sviatok                                                                                    

***14. a 17. mája sa uskutočnilo prvé kolo a  19. júna druhé kolo prijímacích 

pohovorov na stredné školy. Naši končiaci žiaci uspeli aspoň na jednej 

zvolenej strednej škole a na budúci rok budú pokračovať v štúdiu takto : na 

gymnáziách 2 žiaci, na konzervatóriu 1 žiak, na str. priemyselnej škole 2 žiaci 

na SOŠ v študijných odboroch 11 žiaci a v učebných odboroch 3 žiaci                                             

***6.6.2018 sa v našej škole objavili na oblečení žiakov a učiteľov samé pásiky 

a káro. Takto sme si ozvláštnili všedný deň. Na foto sú druháci                                                

***23.6.2018 sa vo Svidníku konalo krajské kolo súťaže mladých hasičov 

Plameň. Naši chlapci obsadili 4. miesto, dievčatá zvíťazili a postúpili na 

celoslovenské kolo, ktoré bude začiatkom júla vo Svite                                                    

***na školské výlety išli žiaci takto : 1. a 2. ročníka do Country areálu v  Šuňave, 

4. ročník do Vysokých Tatier, 5.,6. a 9. ročník do Liptovskej Tepličky a 8. ročník 

do Ždiaru                                                                                                                                                     

***klasifikačné porady prebehli v dňoch 22. a 25. júna 2018, všetci žiaci 

prospeli               
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***22. júna  pripravili pre svojich spolužiakov koncert naši žiaci, ktorí 

navštevujú hudobný a tanečný odbor ZUŠ Štrba 

***beh olympijského dňa sa uskutočnil 26.6. pred obecným úradom. 

Podmienky boli trošku náročnejšie, lebo Šuňava je rozkopaná, ťahajú sa káble 

na internet. Najrýchlejší bežci v jednotlivých kategóriách : MŠ – Terezka 

Hudáková a Adamko Porada, 1.-2.r. – Marienka Zajacová a Marek Marton, 3.-

4.r. – Bianka Plavčanová a Timotej Bulava, 5.-6.r. – Majka Smolárová a Janko 

Zeman, 7.-9.r. – Tamara Glejdurová a Filip Dravecký.  

Najkrajšie výkresy  s olympijskou tématikou nakreslili: Filipko 

Ludvik, Natálka Šofrancová a Adamko Porada z MŠ, Danielka 

Chlebovcová, Anička Zajacová ml., Grétka Cvanigová z 1. 

stupňa a Zarka Glajzová, Majka Smolárová a Barbarka 

Cvanigová z 2. stupňa ZŠ. Porote sa páčilo aj spoločné dielo 

ôsmačiek /na foto/ 

 ***vo štvrtok 28. júna dostali odmenu všetci tí, ktorí 

reprezentovali školu v rôznych typoch súťaží. Okrem iných 

boli ocenení aj čerství víťazi florbalového turnaja mladších 

žiakov v Štrbe – Timo Bulava, Paťo Zajac, Bianka Plavčanová, 

Natálka Paračková /4.r./ a Marek Dunaj /3.r./. Zároveň boli 

ocenené triedy a jednotlivci, ktorí nazbierali najviac papiera. 

Žiaci nazbierali spolu 10 964 kg. Víťaznou triedou sa stal 3. 

ročník, ktorý nazbieral 3 115 kg. Aj najlepšou zberačkou bola 

tretiačka – Júlia Zemanová – na foto /2 017 kg papiera/. 

Odmenu dostali 34 žiaci, ktorí doniesli 100 a viac kg 

***školský rok sa skončil v piatok 29. júna svätou omšou a slávnostným 

zhromaždením v kultúrnom dome. Tlieskali sme predškolákom – budúcim 

prváčikom a najlepším žiakom tried. Tými boli od 1. ročníka po 9. ročník – 

Matúš Cvaniga, Peter Smolár, Daniela Chlebovcová, Anna Zajacová, Miroslav 

Chlebovec, Zara Glajzová, Michal Marton, Kristián Chlebovec a Lívia Zajacová. 

Knihu dostali i ďalší výborní žiaci. Pani riaditeľka odmenila za vzorné 

správanie a dochádzku aj Vanesu Lackovú z 5. ročníka. Program pokračoval 

rozlúčkou deviatakov, s pekným prejavom vystúpila Veronika Sedláková 

a nasledovala veselá  prezentácia. Z kultúrneho domu sme sa  presunuli do 

tried, kde dostali žiaci vysvedčenia 
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Ômaci v Ždiari, v Monkovej doline, jún 2018 

Chlapci z 1. a 2. ročníka pri štarte, Beh olympijského dňa, jún 2018 
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KRÁSNE PRÁZDNINY !!! 
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