
Prvý deň tohto školského roka  do troch prváckych tried zavítalo 72 prváčikov so svojimi rodičmi. Tento deň bol pre deti  výnimoč-

ný. Z ich tvárí bolo vidieť neistotu, obavy, ale i zvedavosť a u niektorých dokonca nadšenie a radosť. 

Pani učiteľky a pani vychovávateľky oboznámili deťúrence, čo všetko nové sa v škole naučia. Okrem písania, čítania, počítania 

zažijú aj kopec srandy, zábavy. Nájdu si nových kamarátov a kamarátky. 

V tento deň malí školáci predstúpili pred tabuľu po prvýkrát spolu so svojim rodičom. Predstavili sa, porozprávali novým spolužia-

kom o ich záľubách, o obľúbenej hračke... 

Prišla ich povzbudiť aj pani riaditeľka Mária Andrisová , primátor mesta Dolný Kubín Mgr. Roman 

Matejov a pán Ing. Michal Švento z Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Dolný Kubín. 

Milí prváci ! 

Tento deň je pre vás začiatkom novej dôležitej etapy vo vašom živote. Prajeme vám, aby ste sa 

v škole cítili šťastní 

a veselí, aby ste nám- 

učiteľom i vychováva-

teľkám o deväť rokov 

povedali : „Škola J. 

Matúšku je bombas-

tická!!! „ 

Tak ako v septembri  žiacke rady posilnili naši prváci, tak rady p. učiteľov  alebo 

lepšie povedané pani učiteliek, posilnili dve šarmantné p. učiteľky. Jedna z nich je 

Mgr. Katarína Tabačáková, ktorá je triednou p. uč. 5.A triedy (športovej) a vyučuje 

slovenský jazyk a telesnú výchovu. Tá druhá  sa volá Erika Ďurčáková a vyučuje bio-

lógiu a chémiu. Dievčatám je hneď jasné, že obidve p. uč. sú väčšou motiváciou pre 

chlapcov, ale rovnakou motiváciou ste aj pre nás p. učiteľky. Chceme vám zaželať, 

nech sa vám u nás páči a nech máte každý deň dôvod na úsmev. Ten vám totiž obom  

náramne pristane. 

 

P. S. V budúcom čísle vám obidve p. uč. priblížime v pripravovanom rozhovore. Pod-

ľa toho, čo sme sa už dozvedeli, sme si istí, že sa máte na čo tešiť. 

                                                                                                     Vaša redakcia 

Máme dve nové pani učiteľky 
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Jedna z pekných akcií, 

ktoré sa mi na našej 

škole páčia, je práve 

imatrikulácia prváčikov. 

Je to veľmi zaujímavý  

obrad, ktorý majú na 

starosti deviataci. Tí si 

pre našich najmenších 

školákov pripravia krát-

ky program, nachystajú 

pre nich darčeky, a potom ich slávnostne pasujú za skutočných 

„ prvákov“ našej školy. Prváčikovci si túto akciu užívajú, hoci 

u niektorých v očiach  sa strieda nielen  vzrušenie, ale i kúsok 

strachu. Keď však podajú svoju malú rúčku „ veľkému“ deviata-

kovi, strach sa z očí vytráca a už tam ostáva len vzrušenie 

z novej skúsenosti. Na tohtoročný hladký priebeh akcie dávali 

prísnym okom pozor p. uč. Prádelová, Macurová a Chrenová. 

 

  NAPÍŠ MAJKE 

Žijeme v dobe, keď každý 

z nás sa niekam ponáhľa 

a nikto nemá na nič čas. 

Nie všetci sme rovnako silní a nie všetci sa 

vieme s týmto faktom zžiť. Niektorí si zlé 

veci a problémy nepripúšťame k srdcu, 

no sú medzi nami aj takí, ktorí sa s prob-

lémom trápia a bolí ich z toho duša. 

Niekto sa trápi pre lásku, iný pre rodi-

čov, ďalší preto, že ho nikto nemá rád. 

A takto by sa to dalo vymenovávať až do 

nekonečna. Ak si sa v týchto riadkoch 

našiel a nemáš dôveru v linky, na ktoré 

môžeš bezplatne zavolať, náš časopis ti 

ponúka priestor. S dôverou sa môžeš obrá-

tiť na Majku, ktorá je odborníčka na det-

skú dušu. Určite ti pomôže pri riešení 

tvojho problému a zaručí anonymitu. Po-

tom v našej rubrike uverejníme, ako 

správne postupovať pri rôznych problé-

moch. Verím, že Majka poslúži a pomôže 

zároveň. 

maria.palova@zsjmdk.org 

 

        

Milí kamaráti, spolužiaci a všetci ostatní priaznivci nášho časopisu! 
 
                Dnes sa Vám konečne prihovárame s našim prvým číslom. Od vydania toho posledného čísla uplynulo dosť času, ale ako 
sa hovorí: „Nikdy nie je neskoro!“ A tak to berieme aj my a dnes nás už držíte vo svojich rukách a čítate, čo sme pre Vás pripravili. 
Do tohto čísla sme zaradili rôzne udalosti, ktoré prebehli i v našej škole. Venovali sme pozornosť zaujímavostiam a hlavne, zaviedli 
sme nové rubriky. Napríklad, v rubrike Napíš Majke, chceme dať priestor tým, ktorých niečo trápi. V inej, nazvanej Buď IN, dáme 
priestor tým, ktorých zabíja nuda a stereotyp všedných dní. Zasmejeme sa v rubrike Perlíme, priestor dávame aj mladým tvorcom, 
ktorých pero na slovo poslúcha a v rubrike Odkazy môžete odkázať čokoľvek publikovateľné komu len chcete. Samozrejme, že nám 
ostáva priestor aj pre nových prispievateľov. Nielen pre nich, ale aj ostatných máme dobrú správu. Náš časopis má svoju e—
mailovu adresu: kohutik.dk@gmail.com .Budeme radi za každý komentár k našej práci a taktiež už teraz netrpezlivo čakáme na 
Vaše príspevky, ktorými si môžeme doplniť náš časopis. Nie zbytočne sa hovorí: „ Viac hláv, viac rozumu.“ Teraz mi už neostáva 
nič iné, len zaželať nášmu časopisu veľa čitateľov a ešte viac prispievateľov.                                                      redakcia 

            ŠPORTUJEME S ÚSMEVOM 

To, že radi športujeme, nemusím ani hovoriť. Máme síce množstvo 

iných lákadiel ako internet či počítačové hry doma a v teple, ale keď 

je dobrá akcia, nič nás nezastaví. Takou akciou je „METLOVBAL“, 

ktorú každoročne organizuje DRC a rozhodcom je p.uč. Lakoštík. 

Družstvám povie dôležité informácie a dohliada nad zápalitým a 

správnym 

priebehom 

hry. Ako kaž-

dá hra, aj 

táto, má svo-

jich víťazov, 

ale koniec– 

koncov, víťa-

zom sa stal 

každý, kto si 

posilnil špor-

tového ducha 

a prekonal 

vlastnú poho-

dlnosť. Už 

teraz sa teší-

me na ďalší 

ročník spomí-

nanej súťaže. 

mailto:kohutik.dk@gmail.com
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Lastovičky poletujú, koniec leta oznamujú....  

 

Táto novina sa dostala aj k pani vychovávateľ-

kám. Rozhodli sa, že uskutočnia výstavku výtvar-

ných prác detí na tému „Rozlúčka s letom“. 

Deti sa s chuťou a nadšením pustili do práce. 

Vyskúšali  viac druhov výtvarnej techniky - kresbu 

temperou, pastelom, dokonca aj kriedou. Plagáty  

zobrazovali spomienky na dovolenku pri mori, 

pobyt v letných táboroch, zážitky z prázdnin 

u starých rodičov. 

Práce detí zdobia interiér chodby pri školskej 

jedálni. 

Pýtate sa, kto bol víťazom? Janko z I.A alebo 

Nika z V.A?  Nie, mýlite sa! Víťazmi sa sta-

li  všetky deti, ktoré sa zapojili do tejto aktivity. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                               Iveta Palugová 

 

 

 

 

Pre život potrebujeme teplo, vodu, zdravú 

stravu, vzdelávanie, pravidelný šport. Aby 

sme však vykonávali túto činnosť, musíme 

mať zdravé srdiečko. V mesiaci september 

je  Deň srdca. Aj náš školský klub sa kaž-

doročne zapája za zdravé srdce bežeckým 

podujatím pod názvom BEH PRE ZDRAVÉ 

SRDCE.  

 

V stredu  nás pri futbalovom ihrisku, pri rieke Orava, vítali dve deťúrence s 

veľkým červeným srdcom. Pre mladšie deti bola pripravená kratšia bežecká 

dráha okolo futbalového ihriska. Úlohou starších detí bolo zvládnuť beh okolo 

celého futbalového ihriska. Deti bežali ako o život...Prváčik Tobiáš z I.A prišiel 

do cieľa s plačom. Ste zvedaví prečo? Možno vám prezradí, ak sa ho spýtate.  

 

Pani vychovávateľky Chovanová a Valčičáková vyhodnotili bežecké podujatie 

Beh pre zdravé srdce. Deti pochválili za ich rýchlosť a ohľaduplnosť na trati. Za 

účasť boli deti odmenené sladkosťou 

a diplomom do každého oddelenia 

ŠKD. 

 

ODKAZ PRE ČITATEĽOV :  

Nikdy nie je príliš zavčasu ani príliš 

neskoro  začať sa starať o svoje 

srdce!!! 

                        I. Palugová 

     JESENNÝ TÁBOR S NÁZVOM    

              „PESTRÉ VŠELIČO“ 

V čase jesenných 

prázdnin mali 

žiaci možnosť 

zúčastniť sa je-

senného tábora, 

ktorý organizova-

la p. uč. Mgr. 

Vešeléniová. Tá 

pripravila žiakom 

pestrý program, 

ktorý vyhovoval 

naozaj všetkým, 

pretože si bolo z čoho vyberať. Určite mi dajú všetci rodičia za 

pravdu, že je veľmi dobre, ak majú možnosť počas prázdnin, 

zveriť svoje 

ratolesti do 

rúk odborní-

kom. Veď 

najväčšia 

starosť rodi-

čov je bez-

pečnosť 

a spokojnosť 

ich najdrah-

ších. 

 

 

Posledný týždeň v septembri 

bola v ŠKD naplánovaná po-

sledná celoklubová aktivita. 

Pondelok? Prší! Utorok? Prší! 

Streda? Slniečko sa zobudilo, 

popreťahovalo kosti. Cez mrak 

hlávku vystrčilo, zasmialo sa 

od radosti. Takáto pesnička 

znela v 1. oddelení... 

Huráááááá!!!! 

 Dvaja poslíčkovia zvestovali do všetkých oddelení ŠKD radostnú 

novinu: Na známosť sa všetkým dáva pre vás, deti, tá-

to správa: Zajtra deti pri KOLIBE, ruky, nohy rozcvičíme. Dis-

ciplíny zvládneme, športu veľký hold vzdáme!   

Pani vychovávateľky Fašánková, Kokošková a Štubendeková pri-

pravili pre deti športové podujatie s piatimi  disciplínami. Deťom 

vysvetlili, aký je pravidelný pohyb dôležitý pre zdravý spôsob 

života. Oboznámili ich, ako prekážky zdolajú. 

Deťúrence bojovali s nadšením a radosťou. Medzi deťmi vládla 

príjemná atmosféra, vzájomne si fandili. Malých prváčikov prišli 

povzbudiť aj rodičia. 

Ani len netušili, aký 

športový talent je ich 

syn, dcéra. 

Všetci tí, ktorí športo-

vali férovo, boli víťaz-

mi podujatia. Spoločne 

sa tešíme na ďalšie 

športové súťaže a po-

hybové aktivity v  ŠKD.                                                 

I. Palugová 
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                Chráň si svoje zdravie ! 

Začiatkom októbra sa deti 1.a 2. roč. zahrali na pora-

nených pacientov. Poštípal ich had, krvácali  z nosa, 

mali poláma-

né horné aj 

dolné konča-

tiny. Z I.B 

triedy sa 

ozývalo hlas-

né pomóó-

óc !!!  

Medzi upla-

kané deti 

prišla pani 

vychovávateľka Kokošková, ktorá improvizovala po-

skytnutie prvej pomoci. Bola že to výborná lekárka. 

Predstavte si, deťom pri ošetrení zmizli slzičky  

z tváričiek a nahradili ich veselým úsmevom. Pani 

vychovávateľka pri každom ošetrení dieťaťa poroz-

právala o správnom postupe ošetrenia. Chalani si 

zahrali scénku ako privolať sanitku, lekára 

k poranenému kamošovi. Deti v hľadisku boli veľmi 

pozorné a aktívne. Zapájali sa do besedy, odpovedali 

na otázky týkajúce sa prvej pomoci. Možno práve 

v tento deň sa niektoré detičky rozhodli byť dobrým 

lekárom. 

NEZABÚDAJME: Poskytovanie prvej pomoci je 

prirodzenou povinnosťou každého z nás !  

                                                                                                                                                            

Bezplatná linka: 155 

 

 

 Mesiac úcty k starším v ŠKD 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo stretnu-
tie našich detí s obyvateľmi  Domova  dôchodcov v Dolnom 
Kubíne. 

Stretli sa dve generácie ľudí, ľudí najmladších a najstarších. 
Tváre babky, dedka boli poznačené vráskami bolesti, ťažkým 
životom, chorobou. Ich smutné oči sa rozžiarili pri pohľade  
na deti, ktoré medzi nich zavítali, aby ich potešili kultúrnym 
programom. Staré mamy a starí otcovia sa započúvali do 
krásnych veršov básní, do zvučných tónov gitarovej hudby, 
zasmiali sa pri divadielku Lenivý Adam, zapojili sa do hudob-
no – pohybovej hry. Spoločne sme si zaspievali množstvo 
ľudových  piesní. Po ukončení programu sa deti roztrúsili 
medzi starkých, obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými dar-
čekmi. 

V ten deň na ich tvárach  zvíťazila radosť nad smútkom a to 
bola pre nás najväčšia odmena. 

 

   Milý starký, milá starká! 

Prajeme ti, milý starký, starká, nech ťa sila neopúšťa. 

Nech ti stále slúži zdravie, či je deň a či noc hustá. 

Nech sa vám predĺži životná vaša púť, 

želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk !!! 

                                                            ŠKD   Palugová Iveta 
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Papierová hlava, mašličkový chvost. 

Pod oblohou lieta, deťom pre radosť. 

 

Aj tento šk. rok  sa  
9.10.2013 na Bysterci, pri 
zimnom štadióne, konala 
celoklubová aktivita zvaná 
Drakiáda. Na oblohe sa 
vznášali veľké a malé fa-
rebné šarkany. Niektoré 
z nich vzlietli až 
k usmiatemu slniečku 
a poďakovali mu za krásny  
jesenný dníček. Deti so šarkanmi poletovali sprava doľava, 
spredu dozadu a naopak. Zavítali medzi nás aj rodičia a 

starí rodičia detí. Pomáhali nám porozpletať krikľavé chvos-

ty šarkanov. Ďakujeme za 

pomoc. 

Pani vychovávateľky Fa-
šánková a Štubendeková 
odovzdali deťom diplom za 
účasť a každé z nich od-
menili sladkosťou. 

Tešíme sa na ďalší ročník 
Drakiády 2014.  

 

   ŠKD   Palugová Iveta 

                                     Týždeň zdravej výživy 

 

Od 21. – 25.10. 2013 sa v ŠKD konali aktivity a činnosti usmerňované na 
tému : 

„ Týždeň zdravej výživy v ŠKD. “ 

Deti priniesli jesennú úrodu ovocia a zeleninky zo záhrad rodičov a starých 
rodičov. Spoločne s pani vychovávateľkami naaranžovali  „ Koše plné 
zdravia , “ ktoré sa krásou pýšili na výstavke vo vestibule školy J. Matúšku. 

Denne si pochutnávali na maškrtách z jabĺk ( výživa, šťava, koláč...). 

Svetový deň jablka sme si v ŠKD pripomenuli 23.10.2013. Pani kuchárky 
nám prichystali rôzne dobroty z jabĺk. Oboznámili s výsledkami súťaže: 

1.)   Najkrajšie jablko  :  Jaroščák Filip  ( IV.B ) 

2.)   Najväčšie jablko    :  Kučerová Rebeka  ( II.A ) 

3.)   Najposlušnejšie oddelenie v ŠJ : 1. oddelenie ŠKD  ( p. vych. Palugo-
vá ) 

3. oddelenie ŠKD  ( p. vych. Vrbová ) 

Ďakujeme vedúcej ŠJ p. Holkovej a jej skvelému tímu kucháriek za ich 
ochotu a iniciatívu pri príprave a tvorbe pokrmov z jabĺk. 

Všetci si prajeme zdravie, no mnohí z nás preto nerobíme vôbec, ale na-
ozaj, vôbec nič ! 

Pridáte sa ku mne ? Denne jedno jablko pre 
zdravie ! Prajem dobrú chuť ! 

 

                               ŠKD   Palugová  Iveta 
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      RADOSTNÍK 

V takom duchu sa niesla tohtoročná vianočná 

akadémia, ktorá sa uskutočnila 18.12.2013 v MsKS 

v našom meste. Začiatok bol stanovený na 16. 

hodinu, aby nás mohli prísť podporiť naši rodičia, 

ale i spolužiaci. To, že sme mali pred vystúpením 

všetci strach nemusím ani spomínať, bolo to však 

preto, že sme k tomu pristupovali zodpovedne. 

A presne podľa našej snahy to aj dopadlo. 

V hľadisku sedeli vnímaví diváci, ktorí nás neustá-

le podporovali svojim potleskom. Ten najväčší asi 

patril dvom moderátorom, ktorí v postavách Mať-

ka a Kubka ( p. zástupca Eliaš a p. uč.Strapec) 

nás sprevádzali celým programom vtipnými dia-

lógmi. V zákulisí sme program moc sledovať ne-

mohli, pretože tam bol zhon, ktorý však bravúrne 

zvládli zodpovedné p. učiteľky a p. učitelia, ktorí 

mali svojich pomocníkov a tí vraj“ šľapali“ ako 

hodinky. Je milé, že pri vzájomnej pomoci vieme 

vytvoriť pekné dielo. 

Neviem, či je to šťastie alebo nie, ale žijeme 

v dobe plnej najnovších výdobytkov. Jedným 

z nich je aj mobilný telefón, ktorý často nazýva-

me skrátene mobil. Pýtať sa dnes niekoho, či má 

mobil je pomaly zbytočné. Už päťročné dieťa 

píše Ježiškovi, že chce super moderný mobil. 

O tom, aké má pre nás výhody či nevýhody sme 

sa dozvedeli v rovesníckom vzdelávaní s názvom: 

„ Tajný život mobilov“. Keďže išlo o rovesnícke 

vzdelávanie, tak mali Soňa Kocholová 7.A, Natá-

lia Lacková 7.C, Petra Šimráková 8.C a Ivona 

Hajdúchová 8.C možnosť vyskúšať si stáť pred 

spolužiakmi v roli učiteľov a poskytnúť nám, čo 

najviac informácií. Pekne pripravená prezentácia 

a dôkladné odpovede na rôzne otázky svedčili 

o tom, že si to dievčatá nielen poctivo pripravili, 

ale aj užívali. Už teraz sa tešíme na ďalšie vzde-

lávanie, ktoré nám posunie p. uč. Lacková. Jej 

ďakujeme, že peknú myšlienku zhmotnila. 

 

 

 

 

               

                 

Piataci takmer ani nedýchali, keď sa dozvedeli, 

aká milá vec ich čaká. Poctivo sa pripravovali, 

horúčkovito vymýšľali a nacvičovali program. 

Chceli v očiach starších spolužiakov zažiariť ako 

skutočné hviezdy, pripravené zaujať svoje miesto 

na vyššom stupni so cťou a na patričnej úrovni. 

Tohtoroční siedmaci si pre nich prichystali mies-

tami až záludné úlohy, v ktorých „bažanti“ nielen zažiarili, ale aj dokázali, že 

sú skutoční piataci telom aj dušou. No a keďže sa obidve strany veľmi snažili, 

nemohlo to dopadnúť lepšie ako na výbornú. 

Dojem nepokazila ani „delikatesa“ v podobe nei-

dentifikovateľnej pochúťky, s ktorou zápasili 

piatacké žalúdky. Dúfajme, že im tam už neleží! 

 

 

 

 

To, že sa na 

Vianoce každý teší, nemusím ani pripomínať. Už so začiatkom adventu hádam 

každému bije srdce len pre ne. Aby to čakanie nebolo také dlhé, tak sme si ho 

snažili skrátiť a oživiť. 16. decembra v poobedňajších hodinách sa na dolnej 

chodbe pri vrátnici stretlo pár nedočkavcov, ktorí sa snažili vlastnou tvorivosťou 

spríjemniť  nielen čas čakania, ale i svoje príbytky. A tak pod ich rukami vznika-

li krásne adventné vence, ikebany a drobné dekorácie, ktoré potešili hádam 

všetkých. Aby im práca išla od ruky, chodbou sa niesli vianočné koledy a všade 

rozvoniaval punč. Je fajn, že máme zaužívanú vianočnú atmosféru aj v škole. 

 

 

Na netradičné hodiny prírodovedy pripravili učitelia druhých ročníkov

( p.uč.Bobčeková, Dudáková,Strapec) v spolupráci s p. uč. Majerskou. Žiaci 

Andrej Zeleňák a Samko Kubačka zo 6.A triedy totiž učili mladších spolužiakov. 

Zábavnou formou s množstvom pokusov ich zoznamovali s fyzikálnymi zákonitos-

ťami. Celú vyučovaciu hodinu malí kamaráti dokázali počúvať a zapamätať si 

veľa informácií. Bola to výborná myšlienka a určite ešte niečo podobné pripraví-

me do budúcnosti. Nevyskúšate to aj vy? 

                     TRETIACI V DIVADLE 

Naši mladší spolužiaci z tretích ročníkov sa vybrali 16. januára na divadelné 

predstavenie s názvom: „Muflón Anciáš“. Predstavenie bolo v kultúrnom dome 

v podaní Martinského komorného divadla. To, že sa tretiačikovia tešili, bolo 

počuť už z ich presunu do MsKS. Tam sa v tichosti pousádzali a netrpezlivým 

potleskom sa snažili privolať divadelníkov na scénu. Nemohli sa totiž dočkať 

predstavenia. Po chvíľke sa zodvihla opona 

a pódium sa premenilo na rozprávkovú krajinu. So 

zatajeným dychom sa 

ponorili do deja 

a vtipné výstupy 

odmieňali potleskom. 

S tými najkrajšími 

zážitkami sa vrátili 

plní dojmov do svo-

jich lavíc.Aj takúto  

podobu má naša kul-

túra. 
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                      A KO BYŤ IN??? 

Neviem, či sa to stáva aj vám, ale ja sa s touto 

otázkou stretávam pomerne často. Rozmýšľam, 

čo sa tým vôbec myslí. Ako IN? Alebo v čom IN? 

Mám byť IN v móde alebo v stravovaní? Alebo 

v športe či v správaní? To In je niečo konkrétne 

alebo to rozhodnutie nechávajú na mňa? Pýtam 

sa preto, lebo ja chcem byť IN. Skúsila som to 

vziať do vlastných rúk a našla som zážitkové IN. 

Poobzerala som sa okolo seba, prebehla všetky 

svoje možnosti a schopnosti a v jeden pekný 

slnečný deň som bola IN. Vybrala som sa do blíz-

keho okolia a vlastným úsilím som pokorila jeden 

z najkrajších vrchov. Ako dôkaz prikladám fotku. 

Chcete byť aj vy IN? Alebo ste už boli IN? Dajte 

nám vedieť a inšpirujte nás. 

 

 

 

„VÝCHOVNÝ KONCERT V 

TELOCVIČNI „ 

Hurá, dnes bude koncert!“ znelo po chodbách 

našej školy. Všetci sme očakávali množstvo na-

makanej hudby, ktorú mládež, teda my, rada 

počúva. V telocvični žiadna aparatúra, len lavič-

ky a žinenky, ale i tak sme boli plní očakávania. 

Odrazu vošiel do miestnosti policajt. Prvé, čo ma 

napadlo bolo, že koncert asi zrušili a toto bude 

náhradný program.“ Čo už“, pomyslela som si. 

Ako sa hovorí, aj motyka môže vystreliť. No 

a táto „vystrelila“. Najskôr sme mali s pánom 

Šándorom besedu o nebezpečenstve, ktoré na 

nás číha na cestách, ale aj mimo nich, no 

a potom to „chlapci“ rozbalili. Z policajtov 

v uniformách sa stala „Skupina roka“. Prezlečení 

v krojoch, s hudobnými nástrojmi a ľudovými 

pesničkami si ma úplne získali. Nebola to hudba, 

ktorú doma počúvam, ale 

v tej chvíli mi bola blízka 

a známa. Doplo mi, prečo 

mal koncert názov: Maj rád 

hudbu ako druhých. A páčil 

sa mi aj nápad, ako spojiť 

zelenú uniformu so sloven-

ským krojom. Fakt mega! 

                      PIATACI V AKCII 

Neviem, ako to bolo po iné roky, ale tento 

školský rok sme ako piataci mali viac možností 

navzájom sa spoznať. Najskôr sme sa stretli 

pri rozprávkach. Projekt s názvom „Z rozpráv-

ky do rozprávky“ nám umožnil, nielen sa lep-

šie spoznať, ale i čítaním rozprávok potešiť 

našu dušu a vzájomne sa porovnať v úrovni čítania. Potom prišla na rad naša 

tvorivosť. Hrali sme krátke divadielka s rozprávkovými postavičkami, ktoré sme 

vlastnoručne zhotovili. O tom, že boli vtipné, svedčia aj naše fotografie. 

V decembri nás čakala ďalšia akcia. Najskôr sme piekli medovníčky, ktoré sme 

na akcii s názvom „Vianoce za čias našich starých mám“ zdobili známou, no 

dosť náročnou technikou. Na stretnutí sme si pripomenuli rôzne vianočné zvyky, 

zaspievali koledy a plní očakávania Vianoc pobrali domov. 

  PROJEKT „ PRÁVOM SPOJENÍ „ 

10. december nebol celkom obyčajný deň. Tento deň bol projektový a niesol 

v sebe peknú myšlienku. Rozprávali sme sa o našich právach, tvorili na túto 

tému výstižné plagáty a ako čerešnička na torte, zahrali sme krátku scénku na 

právo, ktoré sme si vopred vyžrebovali. Počas scénok sme sa dostali k deťom, 

ktoré zneužívajú na prácu, ktorým doma ubližujú, na ktoré strieľajú vojaci či 

odložia v detskom domove. Bŕŕŕ. Miestami to až mrazilo. Vtedy som si uvedomi-

la, koľko mám šťastia ja. Škoda, že ho nemajú aj ostatné deti. Na pomáhanie 

som ešte „malá“, ale už teraz sa držím hesla Dalajlámu: „Ak môžem pomôcť 

ľuďom, pomáham. Ak nie, aspoň neubližujem. A čo vy? Tiež pomáhate a neubli-

žujete? 
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                                                             VLASTNÁ TVORBA 

Zapálená túžbou našej fantázie,                                       Splývať spolu v jednom objatí, 

nedočkavosť, čo v nás divo žije.                                        míňať to, čo sa nikdy nevráti.      

                                                                                         Dať si všetko a nechať si nič, 

Púšťame sa do hry tela,                                                     ak chceš, tak na mňa krič. 

Si jediné, čo by som teraz chcela.                                     Keď koža splýva s druhou kožou,          

Krotená láskou našich duší,                                               a možno aj s pomocou božou 

srdce mi ošiaľom rýchlo buší                                             s možno len v našej moci, 

spájame nespojiteľné dokopy,                                          je všetko, tak krásne tejto noci. 

po všetkom nám ostanú len malé stopy.                               Sme tak blízko a plní nehy, 

Cítim tvoj dych na perách,                                                 čo cítime navzájom už normálne nie je. 

Sme nájdení v nočných tmách.                                         V priestore a čase rozliati, 

Plávajúci do neznámych krajín,                                         nič hmotné tu na nás neplatí. 

kde pred tebou nič neutajím.                                                                                            Autorka: Aďka Mešková 7. B 

 

 

 

Ak áno, tak nezabudni, že práve prebiehajú nasledovné 

súťaže: 

Valentínske srdce 

Môj najkrajší domáci miláčik 

Pripravujeme školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

TALENT JE ODVAHA ZAČÍNAŤ STÁLE ZNO-

VU. 

(Arthur Ho-

negger) 

                            AJ SA UČÍME,AJ OBČAS „ PERLÍME“ 

Hodina biológie. Napíš aké 2 základné deje kolobehu vody v prírode poznáme? naprší a uschne 

                                                                                                           (skvapalňovanie a vyparovanie) 

Aký význam má dážďovka zemná pre pôdu? oplodňuje ju 

                                                                   obrába ju 

Opíš stavbu tela dážďovky: sliz, oči, hlava, svalnatá noha, na bruchu opasok 

Ako sa slimák chráni pred nebezpečenstvom? vopchá sa do ulity                                                             

Ako sa slimák chráni v nebezpečenstve? nájde si nejaké miesto a skryje sa do ulity 

Aká je funkcia vylučovania? Organizmus sa zbavuje nadbytočných látok 

                                                   kvapalných ,plynných, tuhých       

 

                                                     

 

 

 

Pláva auto po lese, 

na zelenom kolese. 

Bicykel sa za ním plazí,  

kým koleso nepokazí.  

Vzduchom lieta ponorka, 

 vedľa kráča motorka. 

 Obidve sú namyslené, 

 chvosty majú namydlené. 

 

                                          Emka Laučeková 5.B 

Časopis Kohútik – občasník 

Šéfredaktor –  Iveta Dzureková 

Redakčná rada – Iveta Palugová a 

nadšenci  tvorivého písania :-) 

Náklad – 30ks 

Ročník XXIII. 

Vychádza na základe povolenia 

ONV č. kult. 391/91-456/10-V-5 

Chceš niekomu povedať  

PREPÁČ   alebo CHÝBAŚ MI či  

OZVI SA MI, 

tak využi tento priestor. 


