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Športová akadémia Mateja Tótha

Hurá, hurá, hurá! ZŠ 
Janka Matúšku na zá-
klade výhry o grant O2 
– Športová akadémia 
Mateja Tótha získala 
možnosť otvoriť jed-
nu tréningovú skupinu 
(max. 20 žiakov prvého a 
druhého ročníka). Veľké 
ďakujeme patrí všetkým, 
ktorí sa do súťaže zapoji-
li, behali, kráčali a zazna-
menávali kilometre v apli-
kácii mobilného telefónu. 

Naša škola sa vo štvr-
tok 5. 10. 2017 stala je-
diným sídlom Športovej 
akadémie Mateja Tótha 
na Orave. Slovenský re-
prezentant a olympijský 
medailista v chôdzi ju 
v Dolnom Kubíne sláv-
nostne otvoril ako svoju 
37. akadémiu na Sloven-
sku.

Akadémia ponúka skú-
senosti, meno a garan-
ciu olympijského víťaza. 

Zainteresovanie špičko-
vých odborníkov, ktorí 
preniesli svoje poznatky 
a vedomosti do jedineč-
nej a pokrokovej me-
todiky, nadštandardnú 
komunikáciu s rodičmi, 
rôzne formy testovania, 

špičkové technické za-
bezpečenie.

Zodpovedný pedagóg, 
ktorý na našej škole ve-
die Športovú akadémiu 
Mateja Tótha, je Peter 
Kiša.

Peter Kiša

„Mojím zámerom je deti pritiahnuť k športu a ponúknuť im kvalitné 
športovanie.“ Matej Tóth

Stretnutie Mateja Tótha so žiakmi.

Slávnostné otvorenie Športovej akadémie Mateja Tótha.



Školský časopis Kohútikstrana 3

Arwancovo bez predsudkov

Naša škola sa zapojila 
do projektu neziskovej 
organizácie VPV-ARWA, 
n.o. - Arwancovo bez 
predsudkov, ktorý bol 
zameraný na ochranu 
ľudských práv a slobôd. 
V tomto projekte sa 
stretli žiaci dolnokubín-
skych škôl a spoločne 
vytvorili fiktívne mesteč-
ko zložené z obyvateľov 
Amosova, Kukučínova, 
Matúškova a Škrabá-
kova. Žiaci našej školy 
pracovali s tematikou 
ľudských práv prostred-
níctvom rôznych work-
shopov a rovesníckych  
vzdelávaní. Projekt bol 
oficiálne ukončený 29. 
9. 2017 v MsKS spoloč-
nou prezentáciou účast-
níkov všetkých škôl a 
koncertom Petra Baží-
ka. 

Projekt bol podpore-
ný Nadáciou Slovenskej 
sporiteľne.

Alexandra Michalicová,

Klaudia Pohanková, 9.C

Realizačný tím žiakov.

Rovesnícke vzdelávanie.

Aktivity s lektorom Amnesty International Slovensko.
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Euro – jednotná mena eurozóny

Od 1. januára 2002 
sa v štátoch Európskej 
menovej únie začala 
zavádzať jednotná eu-
rópska mena - euro. Za 
Medzinárodný deň eura 
bol Európskou úniou 
vyhlásený 24. septem-
ber.
Kontrolu nad ceno-

vou stabilitou v eurozó-
ne  vykonáva Európska 
centrálna banka. Ban-
kovky boli navrhnuté 
rakúskym umelcom. 
Zachytávajú architekto-
nické štýly siedmich ob-
dobí európskej kultúrnej 
histórie. Štýly zdôrazňu-

jú tri prvky - okná, brány 
a mosty. Okná a brá-
ny symbolizujú ducha 
otvorenosti a spoluprá-
ce v EÚ. Most je typický 
pre dané obdobie kul-
túrneho vývoja a sym-
bolizuje spojenie me-
dzi národmi v Európe. 
Bankovky sa vydávajú v 
siedmich hodnotách: 5, 
10, 20, 50, 100, 200 a 
500 eur. Každá bankov-
ka sa dá rozoznať pod-
ľa veľkosti. S hodnotou 
bankovky rastie aj jej 
veľkosť. Niektoré časti 
bankoviek sú tlačené s 
použitím špeciálnej tla-

čiarenskej metódy. Sú 
vytvárané tak, aby po-
mohli každému. Najmä 
osobám s poruchami 
zraku umožňujú ľahšie 
rozoznať ich hodnotu.
Bankovky sú ťažko fal-

šovateľné vďaka bez-
pečnostným prvkom.
Mince sa razia v 

ôsmich hodnotách: 1, 
2, 5, 10, 20 a 50 cen-
tov, 1 a 2 eurá. Materi-
ál, z ktorého sa mince 
razia, je trvanlivý, nea-
lergizujúci  a bezpečný 
voči falšovaniu. Aj min-
ce pomáhajú ľuďom s 
poruchami zraku rozlíšiť 
jednotlivé denominácie.
Pred zavedením eura 

muselo Slovensko ako 
každý iný štát EÚ mimo 
eurozóny splniť štyri kri-
tériá.
Slovensko prijalo euro 

za svoju oficiálnu menu 
1. 1. 2009.

Aneta Porubčanová, 

Nina Kolníková, 9.B

Zdroj: www.zones.sk
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Radostník 2017

ZŠ Janka Matúšku sa 
opäť zabávala. 20. 12. 
2017 sa v MsKS usku-
točnil náš už tradičný 
Radostník. Niesol sa v 
duchu vianočnej roz-
právky. 

Na javisku ožili trpaslí-
ci, Snehulienka, princ i 
rôzne zvieratká. Vianoč-
nú atmosféru umocnili 
folklórne vystúpenia s 
ľudovými zvykmi. Na-
rodenie Ježiška sme 
oslávili spevom, tan-
com, výbornou náladou 
a zábavou.   

Jozef Strapec

Radostník 2017.

Vystúpenie žiakov.

Tvorivé popoludnie v ŠZŠ v Dolnom Kubíne

Každý rok sa stretá-
vame s deťmi zo Špe-
ciálnej základnej školy v 
Dolnom Kubíne. Minulý 
rok sme ich prekvapili 
s divadielkom - Dedko 
repku zasadil. 

Tento školský rok sme 
si naplánovali spoloč-

nú tvorivú dielňu pod 
názvom - Snehuliaci 
z polystyrénu. Striha-
li sme, lepili, spievali a 
taktiež sme hovorili o 
všeličom zaujímavom, 
najmä o zime.

O rok sa stretneme 
znova. Vraj nás pre-

kvapia nejakým diva-
dielkom. Tešíme sa, 
čo zaujímavé vymyslia. 
Potom Vám, čitateľom 
školského časopisu 
Kohútik, dáme vedieť, 
ako nám dopadlo ďal-
šie stretnutie.

ŠKD
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Európsky týždeň mobility 2017 v ŠKD

Ako uspieť pri Testovaní 9?

Európsky týždeň mo-
bility je projekt, pro-
stredníctvom ktorého 
sa Európska únia sna-
ží dosiahnuť, aby ľudia 
menej cestovali osob-
ným automobilom a viac 
využívali prospešnejšie 
spôsoby dopravy: bi-
cykel, kolieskové kor-
čule, kolobežky. Akcia 
prebieha každoročne 
od 16. - 22. septem-

bra. Pre základné školy 
v Dolnom Kubíne bola 
vyhlásená výtvarná sú-
ťaž pod názvom: Ako si 
predstavujem dopravu v 
budúcnosti. 

Pedagógovia zo ZUŠ 
P. M. BOHÚŇA vyhod-
notili všetky zaslané vý-
tvarné práce. 

1. miesto putovalo 
do našej školy prváčke 
Ivanke Ťasnochovej do 

2. oddelenia ŠKD.
Ivanka, gratulujeme!

ŠKD

� Skúšaj si testy z matematiky a slovenského jazyka aj doma,
� snaž sa zapamätať si chyby, ktoré si urobil,
� večer pred testom sa neuč, radšej sa dobre oddýchni,
� nezabudni si nachystať pomôcky, ktoré budeš potrebovať – perá, 
 rysovacie potreby, kalkulačku...,
� dávaj pozor pri zadávaní pokynov, dozvieš sa dôležité informácie, koľko 

máš času, ako otázky vypracovať, aké pomôcky môžeš použiť...,
� ak Ti nejaký pokyn nebude jasný, spýtaj sa,
� správne si rozplánuj čas na vypracovanie jednotlivých úloh a ich kontrolu,
� každú otázku si pozorne prečítaj,
� ak začneš byť nervózny, na chvíľu polož pero a uvoľni sa, vydýchni si,
� nesnaž sa odpisovať, venuj pozornosť len svojmu testu,
� dávaj si pozor, aby si odpoveď vždy vyznačil do správneho riadka.

Žiaci 9.B

Víťazka súťaže.
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Novodobé príslovia
Aký profi l a status, také četovanie.
 Kto do teba dislajkom, ty do neho lajkom.
Aká wifi , taký net.
 Ak ti niekto PC hekne, sám oň príde.
Aký človek, taký status na facebooku.
 Aké hodinky, taký čas.
Lepší vírus v PC ako vírus v organizme.

Žiaci 6.B

Hádanky
Kedy je človek bez hlavy doma?
 (anko z árezop as ďek) 
Jeden dom a päť bratov býva v ňom, čo je to?
 (acivakur)
Kto má knihu a nevie čítať?
 (...lôv,avark)
Nie je to zajac, ale je to zajac, čo je to?
 (atsupak ,avkrm)
Na čo si sadne drevorubač, keď zotne strom?
 (kodaz an)
Má to krk, ale nie hlavu, čo je to?
 (ašaľf)
Ráno ťa uvidí, cez deň ťa sleduje a v noci ťa stratí z dohľadu.         
Čo je to? (ňeit) 

Ivan Florek, Samuel David, 6.A 
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Október - Mesiac úcty k starším

V triede prváčikov som položila otázku: „Prečo miluješ svoju starú mamu?“ 
Odpovede boli rôzne:

- Keď som chorá, tak sa o mňa stará. 
- Chodíme k nej v nedeľu na obed, varí lepšie ako moja mamina.
- Moja babka ma učí štrikovať.
- Maminka mi nedovolí jesť sladkosti, no starká mi vždy dopraje.
- Starký ma zoberie do hory na huby.
- Najlepší tvarohový koláč vie upiecť moja babka.
Zistila som, že deti svoje babky, starkých milujú. Pani učiteľky a pani vycho-

vávateľky pripravili spolu s deťmi pre starých rodičov besiedky alebo spoločné 
tvorivé dielne. Na tvárach starých rodičov sa objavil úsmev, z očí sa vyronila 
slzička šťastia. Ich vnúčatá, najmilšie osôbky v ich živote, sa im poďakovali za 
starostlivosť a lásku, ktorú im z celého srdca starí rodičia doprajú. Prajeme im 
veľa zdravia, nech sú s nami ešte dlhé, predlhé roky. Iveta Palugová

Starí rodičia detí z 1.B.

Lenivé žabky v domove dôchodcov.

Hostia z Malatinej.

Výprava prváčikov do domova dôchodcov.
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Vianoce v ŠKD

Fakty o Vianociach

December, najkúzelnejší mesiac v 
roku. Je bohatý na výnimočné dni, 
sviatky pre deti, ale aj nás, dospelých. 
Deti sa tešia na príchod Mikuláša, Je-
žiška, zimné prázdniny. My, dospelí, 
privítame viac možností stráviť vzác-
ne chvíle so svojimi najbližšími.

Vianoce zavítali aj do školského klu-

bu detí. Piekli sa voňavé medovníčky, 
oblátky, vyrábali rôzne darčeky pre 
rodičov. Triedy boli čarovne vyzdo-
bené adventnými vencami, anjelikmi, 
vianočnými stromčekmi. S rodičmi 
sme prežili krásne predvianočné chví-
le počas besiedok a tvorivých dielní. 

ŠKD

• Tradícia vianočných stromčekov pochádza z Nemecka.
• Prvá poštová známka s vianočným motívom pochádza z Rakúska.
• Prvá vianočná pohľadnica pochádza zo Škótska.
• Najvyšší vianočný stromček meral 82 metrov.
• Tradičnými farbami Vianoc sú zelená, červená a zlatá.
• Mnohé zoologické záhrady ochotne prijímajú vianočné stromčeky. Ihlična-

ny sú skutočnou pochúťkou pre niektoré zvieratá.
• Prvý adventný kalendár nemal otváracie okienka. Okienka sa začali plniť 

čokoládou v roku 1958.  Žiaci 5.B

Výroba vianočných oplátok.Pečenie medovníkov.                                      
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Recenzia divadelného predstavenia Traja veteráni 

Slovenské komorné 
divadlo v Martine uvied-
lo na svoju divadelnú 
scénu adaptáciu známej 
rozprávky Traja veterá-
ni. Autorom tohto diva-
delného predstavenia je 
Jan Werich a režíroval ju 
absolvent VŠMU Matúš 
Bachynec, pre ktorého  
to bola prvá spolupráca 
s martinským divadlom. 
Hlavné postavy Pankrá-
ca, Serváca a Bimbá-
ca stvárnili herci Tomáš 
Grega, Jaroslav Kysel 
a Daniel Žulčák. Vedľaj-
šie postavy škriatkov, 
princeznej Bosany, ku-
chárky, verklikára, kráľa, 
admirála a sluhu stvárnili  
Eva Gašparová, Zuzana 
Rohoňová, Viliam Hriadel 
a Tomáš Tomkuljak. Na 
predstavení sa ďalej spo-
lupodieľali František Lip-
ták ako scenárista, Miro 
Dacho ako dramatizátor, 
Ján Husár ako kostymér. 
Dramaturgiu a hudbu 
mal na starosti Róbert 

Mankovecký. 
Premiéra divadelnej 

hry bola 19. 5. 2017 a 
ja som ju videl v utorok 
17.10.2017. Hra bola o 
troch vojakoch, ktorých 
admirál poslal na dôcho-
dok, ale oni si nechceli 
priznať, že sú starí. Ad-
mirál si stál za svojim a 
poslal ich preč. Prvý deň 
sa predierali po meste, 
až zaspali v lese. Cez 
noc im traja škriatkovia 
dali tri dary. Keď sa ráno 
zobudili, navzájom si po-
vedali o svojich daroch. 
A tu sa začína ich dob-
rodružstvo... 

Príbeh je plný humoru 

a mágie. Myslím si, že 
je vhodný pre všetky ve-
kové skupiny, najmä pre 
rodiny s deťmi. Na hre sa 
mi veľmi páčilo, že herci 
komunikovali so svojimi 
divákmi, a tak ich nená-
silne vtiahli do deja. Je-
diné, čo sa mi nepáčilo 
bolo, keď sa herci občas 
smiali na tom, čo pove-
dali. Inak ich výkon hod-
notím na jednotku. 

Tiež sa mi páčili rekvizi-
ty a kostýmy, lebo vhod-
ne dopĺňali príbeh.

Ak máte voľný čas, 
choďte sa na toto pred-
stavenie pozrieť.

Jaroslav Bukový, 8.A

Žiaci na divadelnom predstavení Traja veteráni.
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Z výtvarných prác

Zaujímavosti z ríše zvierat

• Modlivka má len jedno ucho.
• Slimák môže spať až tri roky.
• Jež dokáže za sekundu zabehnúť dva 

metre.
• Žirafa má taký dlhý jazyk, že si s ním do-

káže vyčistiť uši.
• Slonie tehotenstvo trvá dva roky.
• Vážka žije len dvadsaťštyri hodín.
• Chobotnice majú najväčšie oči na svete.
• Žralok vydrží bez jedla až tri mesiace.
• Krokodíl nedokáže vyplaziť jazyk.
• Žaby vodu nepijú, ale ju pohlcujú kožou.

Diana Lacková, 6.A

Aneta Povalová, 6.A

Jana Ďurmeková, 5.A

Aneta Povalová, 6.A

Jana Ďurmeková, 5.A
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Čitateľská gramotnosť v ŠKD s prváčikmi

Úlohou detí bolo vytvoriť ilustráciu k 
veršovanému textu:

SNEHULIAK

Na seba tri gule dáme.

Do tej hornej guličky
vkreslíme  nos z mrkvičky.
Oči čierne uhlíky
a hrnčisko veliký.

Na dve prázdne guličky
dokreslíme gombičky.
Chýbajú mu ručičky?
Môžu to byť metličky!

Je snehuliak smutný?
Dokresli mu úsmev krásny!

Myslíte, že úlohu zvládli? 
Pozrite sa na ilustrácie 
snehuliačikov!

ŠKD 1. oddelenie:
Natálka Sojčáková
ŠKD 2. oddelenie:
Matúško Novotný

 ŠKD Matúško Novotný, 2. oddelenie.

Natálka Sojčáková, 1. oddelenie.
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Matúško Novotný, 2. oddelenie.

Natálka Sojčáková, 1. oddelenie. Potrebné ingrediencie.

Ingrediencie (na 12 ks):

2 hrnčeky ovsených vločiek
1 hrnček (220g) bieleho gréckeho 
jogurtu
2 zrelé banány
1/4 hrnčeka mlieka
4-5 PL medu (alebo agáve/javorové-
ho sirupu)
2 ČL prášku do pečiva
2 vajcia 
kúsky horkej čokolády, orechy alebo 
hrozienka 

Postup:

Ovsené vločky si rozmixujeme na 
múku. V miske ich zmiešame s roz-
tlačenými banánmi (odporúčame čo 
najprezretejšie banány – muffiny budú 
mať skvelú banánovú chuť a navyše 
budete musieť použiť iba minimum 
medu) a následne so všetkými ostat-
nými surovinami. Do cesta tiež môže-
te pridať kúsky horkej čokolády, ore-
chov či sušené hrozienka a brusnice. 
Vzniknuté cesto dávkujeme do formi-
čiek na muffiny. Muffiny pečieme 20 - 
25 minút na 200 stupňoch do zlatista.
Dobrú chuť!

Ivana Ondrejková Filip Lizák, 8.A

9 7 8 3 4 5 6

4 5 8 9 1 2 3

3 1

3 4

5 6 3

2 4 5 6 9 7

7 8 3 1 2

6 9 8 2 3

1 4 9 7

Sudoku

Zdravé banánovo-ovsené muffinky
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Karneval

Fašiangové obdobie je známe plesmi a karnevalmi. V školskom klube sa stal 
karneval každoročnou tradíciou a pre deti najobľúbenejšou aktivitou.

Jedného pekného dňa sa aj naša telocvičňa zmenila na plesovú sálu. Po 
úvodnom sprievode krásnych, ale aj strašidelných masiek nasledoval tanec 
dvojíc s balónom. Každý, kto nazbieral odvahu, mohol ostatným zaspievať 
svoju obľúbenú pesničku. Do tanca nám vyhrával DJ Jurko. Najviac sa vyšan-
tili naši najmladší prváčikovia.

V ŠKD v 2. oddelení sa deti ešte týždeň medzi sebou hádali, koho maska 
bola najkrajšia. Nakoniec sa všetci zhodli, že cenu za najkrajšiu masku si za-
slúžim ja - ich vychovávateľka za zrelé, takmer 50-ročné hrozno.

Iveta Palugová

Spievanie obľúbených pesničiek. Karnevalové masky.




