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Sme zvyknutí, že týmito slovami sa zvyčajne končí rozprávka, ale dnes tomu tak nie je. Zvonec, ktorý za-

zvonil, bol ten náš školský. Takže nie je to koniec, ale začiatok. A konkrétne začiatok nového školského 

roku 2014/15. Verím však, že práve týmto zvonením sa začne nový školský príbeh s množstvom účinkujú-

cich. Tých bude prísnym, ale spravodlivým pohľadom pozorovať hlavný režisér (naša p. riaditeľka). Aby jej 

nič neuniklo, bude jej pomáhať viacčlenný štáb zložený z ostatných vyučujúcich. Za poriadok na „pľaci“ 

budú zodpovedné p. upratovačky, za občerstvenie v podobe chutných desiat a obedov zas p. kuchárky. O 

bezpečnosť a nerušenie pri práci sa postarajú p. vrátnik s p. vrátničkou. Predpokladaný čas natáčania je 

stanovený na 10 mesiacov, tak dúfajme, že sa nikomu z nás nepredĺži. A čo spoločnou snahou a úsilím vy-

tvoríme? Verím, že milý, zaujímavý príbeh so štipkou humoru. Veď už naše staré mamy vedeli, že humor 

je korením života. A tiež sa budeme snažiť, aby výsledný efekt nečerpal prvky z drámy či hororu. Čo po-

priať na záver?  Veľa šťastia všetkým zúčastneným sa určite zíde. A pripravte sa, začína prvá klapka! 

Koncom prázdnin už väčšina z nás navštevuje 

stránku  školy, aby sme sa dozvedeli viac 

informácií o začiatku školského roku. Nebolo 

tomu inak ani tento rok. Neviem, čím to je, 

ale začiatky sú vždy zaujímavé. Počas prázd-

nin som niektorých spolužiakov vôbec nestretla, tak som sa na 

nich, ale aj na ostatných veľmi tešila. Stretli sme sa pred školou, potom sme išli do 

telocvične, kde bolo rušno ako v úli. Dokonca som videla na tvári niektorých slzičky, 

iní zas mali vystrašený výraz. Pravdaže to patrilo našim novým prváčikom, ktorí sa na 

jednej strane tešili, no strach mal u nich väčšie oči a premohol ich. Vedela som, že po 

pár dňoch to prejde, tak som tomu nevenovala viac pozornosti. Po vypočutí hymny 

sme všetci stíchli a započúvali sa do slov p. riaditeľky, ktorá všetkých srdečne privítala 

a v slávnostnom príhovore popriala veľa sily do nového začiatku. V duchu jej slov po-

kračoval aj pán primátor, ktorý nás potešil správou o výstavbe multifunkčného ihriska. 

Spolu so svojím zástupcom nám popriali všetko dobré a ponáhľali sa na ďalšie dve 

základné školy v našom mes-

te. My sme sa rozišli do tried, 

kde sme si vypočuli dôležité 

informácie a plní elánu sa 

pobrali domov. Bol to pekný 

deň a želám si, aby aj tie 

ostatné mu boli veľmi podob-

né.    Lucka  6.B 
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Jeseň je už v plnom prúde a iste mi 

dáte za pravdu, že patrí 

k najfarebnejším ročným obdobiam. 

A možno práve pre jej farebnosť nás 

to láka do prírody. Kým je ešte dobrý 

čas, vyberme sa na výlet. Dnešný tip 

sa týka hornej Oravy. Vedeli ste, že 

v oblasti pod Babou horou sa nachádza 

celkom zaujímavé miesto? Konkrétne 

sa to miesto nachádza na Slanej vode. 

Tam je Diviačia obora, v ktorej chova-

jú Diviaka lesného, ktorý je u nás jediným zástupcom neprežúvavej raticovej zveri. 

Diviak dosahuje 

hmotnosť od 120-

250 kg, no vo výnimočných  prípadoch 

až 300 kg. Má mohutné kly, ktorými sa 

bráni v prípade ohrozenia. Diviačica 

má v jednom vrhu 3-12 mláďat. Mladé 

diviačatá sú hnedé s bielymi pásikmi 

My sme v spomínanej obore videli 3 

kusy týchto zvierat a poviem vám, že 

to stálo za pozretie. Samozrejme, že 

sme to zachytili na fotografii, ktorú 

prikladám ako lákadlo. 

 

Fyzika je predmet, 

s ktorým sa stretá-

vam v šiestom roč-

níku po prvýkrát. Zo 

začiatku som mala 

mierne obavy, pre-

tože pri listovaní v učebnici som veľa veciam nerozumela. 

Mama zrejme moje obavy vyčítala z tváre a hneď mi vysvet-

lila, že toho, čo nepoznám, nemám dôvod sa báť. Človek je 

tvor mysliaci a dokáže veľa vecí pochopiť. Celkom dobre 

som tomu nerozumela, ale mame verím, tak som 

o pravdivosti jej slov nepochybovala. Netrvalo dlho a tá po-

vestná „žiarovka “  v mojej hlave sa rozsvietila. A to priamo 

na koncerte v telocvični, ktorý nám priblížil prostredníctvom 

etnohudby a ríše zvierat rôznorodé fyzikálne javy a ich 

„ f ungovanie “ . Netušila som, akým zaujímavým spôsobom 

sa tieto javy dajú vysvetliť aj nám žiakom, ktorí ešte nemá-

me dosť životných skúseností a samozrejme aj dostatok 

vedomostí. Poprepájanie slov, hudby a rôznych obrázkov 

bol pre mňa naozaj skvelý zážitok. A hudba? Musím sa pri-

znať, že takú nepočúvam, ale v daný moment mi učarovala. 

Nenásilným spôsobom dopĺňala hovorené slovo. Chlapíci, 

ktorí hrali na netradičné hudobné nástroje, dokázali strhnúť 

hádam všetkých na svoju stranu, pretože ich nadšenie 

z hudby sa dalo v telocvični krájať. A fyzika? Už sa jej nebo-

jím. Na hodinách počú-

v a m ,  r o z m ý š ľ a m 

a pýtam sa. Som pred-

sa tvor mysliaci ! 

                              Emka 6.B 

 

Verili by ste, že tretiak už dokáže byť vtipný? Ja nie! Až doteraz som ich bral, že 

sú to zodpovední žiaci, ktorí len počúvajú a prikyvujú. No mýlil som sa. Žiaci z 3. 

B sa na hodine slovenčiny doslova a do písmena správali ako „ odtrhnutí 

z reťaze “ , ale v tom dobrom slova zmysle. Pri vymýšľaní inzerátov sa prejavila 

ich totálna vtipnosť a zmysel pre humor. Neveríte? Nuž, posúďte sami. Toto sú 

niektoré  z nich: 

 Vymením jednoizbového psa za dvojizbového. Zn. Rýchlo 

Predám šialenú kravu. Nedá sa dojiť, ale je s ňou prča. 

Chcete mať v dome príjemnú vôňu? Predám skunka. Cena dohodou. Zn. 

Deodorant. 

Darujem školskú tašku aj s učebnicami. Zn. Už sa mi nechce učiť. 

Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové. Zn. Nestíham lepiť. 

Predám alebo vymením mladšieho súrodenca za iné domáce zviera. Zn. 

Milujúci brat.                                                               Tomáš 6.B 
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Začiatok jesene podľa jednej pranostiky ozna-
mujú lúčne kobylky – Keď  kobylky cvrlikajú 
tým nám jeseň ohlasujú. Toto obdobie je zau-
jímavé sychravým počasím(bŕŕŕ), dni sú kratšie, 
opadané lístie zafarbí našu krásnu prírodu, 
lastovičky odletia do teplých krajín, dozrieva 
úroda..... 
 
Jeseň zavítala aj k nám do ŠKD. Jesenná akti-
vita v 1. ročníkoch sa uskutočnila 8.10.2014. 

Prváčatá vykúzlili jesenné stromy, na ktorých začali ožívať pestrofarebné 
vytlačené listy. 
Deti v 2. triedach 10.10.2014 na papier vyčarovali prekrásne jesenné 
motívy, skladaním papiera vytvorili lastovičky a formou súťaže o najdlhší 
let zaslali jesenný pozdrav do teplých krajín. Najdlhší let zvládli lastovičky 
Filipa Kurtíka a Sofie Konštiakovej. Gratulujeme. 
 
Prišiel deň D 22.10.2014, ráno, 7.20 hod. Prší, prší len sa leje, veru že 
v ŠKD zle je !Deti sa celý týždeň tešia na dnešnú ŠARKANIÁDU. Neza-
brala ani moja včerajšia modlitbička 
za dobré počasie. Ako sa hovorí, 
počasiu nerozkážeš !  
Neva!  Akciu presunieme na 
29.10.2014. Dúfajme, že počasie 
umožní deťom a šarkanom poriadne 
si zalietať a ešte pred jesennými 
prázdninami sa do chuti vyblázniť ! 
                                                                                                  
ŠKD  Palugová Iveta 

 
Cililing – cililing, školský 
zvonec  2.9. slávnostne 
oznámil začiatok šk. roka 2014/2015. 
V ŠKD pani vychovávateľky privítali 228 detí, z toho 66 prváčikov.  
Prvý školský mesiac sa skončil, no veľa detí ešte stále myslí na zážitky z prázdnin. 
Ich spomienky sú ukryté v kresbičkách, ktoré nám krášlia priestory v triedach. 
 
Návšteva u prváčikov - zaujímalo ma , ako a čo sa im páči v našej školičke. 
 
Zuzanka : Do školy sa teším každý deň, p. učiteľka nás učí písmenká. 
Miško : V tejto škole mám najradšej kuchare. 
 (Jeho mamina je pani kuchárka v našej jedálni) 
Martinka : Našla som si nové kamarátky. 
Katka : Pani vychovávateľka nám pripravuje súťaže, vyrábame srandičky. 
Marek : Máme malé priestory na hranie. 
Hugo : Naučím sa veci, ktoré som v škôlke nevedel. 
Jakub : Doma nuda, v škole  nuda, v klube nuda. 
Ondrej : Musím veľa trénovať v hre -  dáma, nedarí sa mi vyhrať nad pani vycho-
vávateľkou. 
Veronika : Teším sa na záujmový krúžok telocvik .  (Gymnastika) 

                                                                                                          
                                                                                                                        
ŠKD  Palugová Iveta 
 
                  ŠKOLA 
     Školičku my radi máme, 
     všetci sa tam ponáhľame. 
     A I E O U sa naučíme, 
     1 + 2 spočítame. 
     Úlohy si popíšeme 
      a zas  domov pobežíme.  

 
   ŠKD 3.oddelenie (prváci) 

                SPOJENÁ S POZNÁVANÍM REGIÓNU  
 
Naše mesto Dolný Kubín sa môže pýšiť mnohými 
krásami, tajomstvami....Poodhaliť  kúsoček z nich 
sa vybrali deti z ŠKD 23.5.2014. 
Po stopách kultúrnohistorických pamiatok p. vycho-
vávateľky pripravili  4 trasy : 
 
1. ročníky -   Pomník  J. Matúška  pri našej školičke 
a jeho hrob  na historickom cintoríne v Dolnom 
                       Kubíne. 
2. ročníky -   Pamätník oslobodenia, Oravská galé-
ria, Park dejateľov, Oravské múzeum, 
                       Pamätný dom  P.O.Hviezdoslava. 
3. ročníky -   Florinov dom, Kuzmínovo – informač-
ná tabuľa, Židovský cintorín, Kolonádový most, 
                       Park M. Kukučína. 
4. ročníky -   História kostola sv. Kataríny Alexan-
drijskej 
 
Prostredníctvom vychádzky sa deti dozvedeli nové 
informácie, ktoré mali odovzdať doma svojim súro-
dencom a rodičom. 
Slniečko,  ďakujeme za tvoje teplé lúče, ktoré nás 
sprevádzali počas vychádzky. 
 
Malý test pre obnovu mozgových buniek vás 
všetkých . 
 
1. Napíš celé meno básnika, ktorý pôsobil vo Flori-
n o v o m  d o -
me ! ........................................................... 
2. Aký tvar písmena má židovský cintorín v D. Ku-
bíne ?                  ......................................................
..... 
3. Zakrúžkuj správnu odpoveď – dĺžka Kolonádové-
ho mosta je  :  a.)   50m 
                                                                                                                    
b.)   60m 
                                                                                                                    
c.)    70m 
 
4 . Z  a k e j  o b c e  p o c h á d z a 
M.Kukučín ?                                                 .............
............................................. 
 
5. V Parku dejateľov  sa nachádza  ........... reliéfov 
významných osobností. 
 
Ak si pohorel s vedomosťami, navštív priateľa  
Google, všetko ti prezradí. 
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        Dvakrát v roku 
mávame v škole 
branné cvičenie, 
ktoré skôr poznáme 
pod názvom Účelo-
vé cvičenie. To 
jesenné sme mali 
v stredu 22.10. 
2014. Keďže nám 
neprialo počasie, 
tak sa uskutočnilo 
v škole. Žiaci boli 
rozdelení do 4. sku-

pín a každá z nich sa vystriedala na 4. stanovištiach. Každé 
stanovisko bolo špecifické a bolo zamerané na iný druh činnos-
ti. Získali sme nové poznatky z civilnej ochrany, pozreli sme si 
prezentáciu o požiarnej ochrane. Najviac nás asi zaujali stano-
vištia, kde sme si vyskúšali naše poznatky v praxi. Na stanovišti 
Horskej služby sme vyskúšali zlaňovanie k poranenému turistovi 
a v zdravotnej príprave ošetrenie rôznych poranení a podanie 
prvej pomoci. Musím uznať, že tento deň bol pre nás nielen 

zaujímavý a poučný, ale aj veľmi náročný .      Jarko 8.C  

Pekné počasie, kopec zábavy, turistika, kamaráti, dobrá 

desiata. Tak by som v stručnosti opísal našu exkurziu do 

Záchrannej stanice zvierat v Zázrivej. Do školy sa vždy 

teším, no na výlet ešte viac. Malý výlet v podobe exkurzie 

nám šiestakom dopriali pani učiteľky. Máme šťastie, že 

v Zázrivej býva p. uč. Trnovcová, pretože ona to mala pod 

palcom. Niektorí jednotlivci už mali návštevu stanice za 

sebou, no my ostatní, a bolo nás veru dosť, ešte nie. So 

zatajeným dychom sme počúvali sprievodcu, ktorý nám 

nielen ukázal ranené zvieratká, ale aj zaujímavo rozprával 

o ich zraneniach a ich návrate do prírody. Boli sme vlastne 

v nemocnici zvierat, kde sme sa aj museli primerane sprá-

vať, aby sme už vystresované a choré zvieratká ešte viac 

nevyľakali. So všetkými zvieratkami sme súcitili, no najviac 

nám bolo ľúto srnky Johanky, ktorá mala len jedno oko. No 

na druhej strane sme sa všetci tešili z toho, že zranené 

zvieratká majú svojho lekára a tím ľudí, ktorí im nepretrži-

te venujú svoju starostlivosť. Ľúbiť zvieratká je krásna 

ľudská vlastnosť. 

  Nikolas 6.C    

 So slovami šikanovanie či šikana sa v dnešnej dobe stretávame často a zaznievajú z rôznych strán. Vieme ale, čo to 

presne znamená? 

Často sa používajú nie celkom správne alebo je ich význam pre nás nejasný. Dôležité je to, že pri šikane ide o fyzické alebo psychické 

násilie, ktoré je opakované. Čiže ide o úmyselné ubližovanie druhému. Šikanou môže byť opakovaná bitka, nadávky, urážky, ponižo-

vanie, vyhrážanie, zámerná a očividná ignorácia, provokácia, ale aj iné zámerné opakované ubližovanie, kde patrí aj kyberšikana 

teda šikanovanie cez internet. Zažiť situáciu, kedy vám niekto ubližoval, je vážna vec. A je to o to vážnejšie, ak sa to opakuje. Je 

dôležité o tom niekomu povedať. Niekomu, komu veríte a kto vám bude vedieť podať pomocnú ruku. V takejto situácii sa ľudia často 

cítia osamotení, bezmocní, boja sa, nevedia ,čo majú robiť a ani sa sami brániť. Preto je dobré, ak sa s tým môžu niekomu zveriť. 

Najčastejšie to bývajú najbližší kamaráti. Tí však niekedy bývajú rovnako bezmocní, lebo agresori začnú ubližovať aj im. Niekedy sa 

stáva aj to, že ten, komu ubližujú o týchto veciach nedokáže otvorene hovoriť. Jeho kamarát však možno áno. Preto, ak viete 

o niekom, komu ubližujú, naznačte to svojmu učiteľovi. Je lepšie, ak sa s takýmto problémom zveríte niekomu dospelému, svojim 

rodičom alebo učiteľom, ktorí vás učia. Tí vedia, že žiadna situácia nie je neriešiteľná. Zaiste urobia všetko pre to, aby sa takáto 

citlivá situácia vyriešila. Je to síce dlhý proces, kým sa všetko vysvetlí a vyšetrí, ale určite to stojí za to. Obrátiť sa môžete aj na 

mňa, školskú psychologičku alebo výchovnú poradkyňu ,pani učiteľku Bednárikovú. Kontaktovať nás môžete buď osobne alebo mai-

lom, ktorý nájdete na stránke školy. 

Každý žiak našej školy má právo byť veselý, usmiaty, spokojný a cítiť sa v našej škole dobre. Niekedy to však nie je také jedno-

duché. Práve preto máme priateľov, ktorí nás vedia podržať, pochopiť a pomôcť nám.                   Vaša   Majka 
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Poďme pre seba niečo urobiť! Mám pocit, že táto uponáh-

ľaná doba, nás svojim spôsobom o niečo ochudobňuje. Je 

pravda, že hlavne o čas, ale myslím si, že to nie je to jedi-

né, čo nám berie. Stávame sa jej konzumentmi 

a spohodlnievame. Slovo pohyb sa vytráca z nášho života 

i okolia. Len si spomeňme na naháňačky. Aká to bola ke-

dysi zábava. Dnes? Dnes sa žiaci cez prestávky venujú 

iným činnostiam, žiadna hra. A nie je to len problém ško-

ly. Ani von sa už deti bežne nehrajú. Žiadna vybíjaná či 

škôlka. Tieto hry upadli niekam do zabudnutia. Každý rad-

šej sedí doma pri svojom počítači, a tam sa buď hrá počí-

tačové hry  alebo je zavesený na facebooku. Dajme si 

otázku: „Posúva nás to niekam?“ Ak si odpovieme, že nie, 

skúsme niečo pre seba podniknúť! Je jeseň, počasie ako 

stvorené na turistiku. Objavujme krásu 

okolo nás. Zoberme bicykel a poďme sa 

len tak túlať po lese. Hrajme sa 

s kamarátmi von. Futbal, vybíjaná, na-

háňačky, škôlky....to všetko sú hry mla-

dosti. Na jednej strane si užívame zába-

vu, na druhej sa hýbeme a robíme niečo 

pre naše zdravie. Vezmime zdravie do 

svojich rúk a nedajme sa premôcť nude 

a ničnerobeniu! Skúsme to a začnime 

zmenu od seba. Múdri ľudia hovoria, že zmena je život. 

„Tak poďme žiť!                                                                                                                                  

Barborka 8.B 

ZDRAVÁ STRAVA 

Zdravú stravu radi máme, 

radi si ju vychutnáme. 

Ak chceme zdravo žiť, 

aj vitamíny musíme piť. 

Zeleninka, tá je zdravá, 

pestujem ju veľmi rada. 

               V. Heiden 6.B 

             ZDRAVÁ STRAVA 

      Zdravú stravu rád ja mám, 

       mrkvu si vždy vychutnám. 

        Ovocie jem každý deň. 

      A dnes si čo vyberiem? 

      Banán, hrušku a či slivku? 

      Rozhodnem sa až 

o chvíľku. 

                   L. Turza 8.B 

ZDRAVÉ TELO 

Ovocie a zeleninu zjem, 

zdravá budem celý deň. 

Jabĺčko a mandarínka, 

to je dobrá lakotinka. 

Ak chceš zdravé telo mať, 

musíš sa správne stravovať. 

          A. Mešková 8.B 

      ZELENINOVÁ 

Šepká zemiak fazuľke, 

stretneme sa v polievke. 

Volá mrkva na papriku, 

najlepšie je na chlebíku. 

Kalerábik hruške šušká, 

pohladkajme deťom brušká. 

                   L. Záňová 8.B 

Dňa 12.11.2014 sa v ŠKD pre naše deťúrence uskutočnila beseda s lesníkmi. Pozvanie od pani 

vychovávateľky Vrbovej prijali páni Holubčík, Hlinický, Olejár a  pani Kučeríková. 

Deti si vypočuli zaujímavé informácie o správaní sa zvierat v zime, o prikrmovaní zvieratiek 

v lese, o práci lesníkov a pod. Rozprávanie ich veľmi upútalo, o čom svedčili zvedavé otázky 

o prírode. Deti porozprávali príbehy o líške, ktorá ukradla papuče, o zvieratkách, ktoré videli 

v lese počas turistickej vychádzky. Zaujala ich aj filmová ukážka o lesných zvieratách žijúcich 

v našom regióne Oravy. 

Na záver sa deti lesníkom poďakovali za ich dôležité informácie, obdarovali krásnymi darčekmi. 

  ŠKD   Palugová Iveta 
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Výsledky okresného kola v cezpoľnom behu 

 

Žiaci, ktorí sa zúčastnili cezpoľného behu: 
ZŠ Janka Matúšku A – Manco Peter, Kajan Kristián, Slávik Andrej  
ZŠ Janka Matúšku B -  Teluch Roman, Florek Adam, Svetlák Filip 
ZŠ Janka Matúšku C – Lasok Adam, Kováč Kristián, Záborský Adrián 
Poradie družstiev:  
1) ZŠ s MŠ Chlebnice „B“  
2) ZŠ s MŠ Chlebnice „A“ 
3) ZŠ J. Matúšku „C“ 
 
Poradie jednotlivcov:  
1) Svetlák Filip - ZŠ Janka Matúšku „B“ 
2) Žuffa Jozef - ZŠ s MŠ Chlebnice „B“ 
3) Mores Marek – ZŠ s MŠ Chlebnice „A“ 
10) Teluch Roman 
12) Kováč Kristián 
15) Manco Peter 
17) Slávik Andrej 
27) Florek Adam 
32) Kajan Kristián 
37) Záborský Adrián 
40) Lasok Adam  
Žiačky, ktoré sa zúčastnili cezpoľného behu: 
1) ZŠ J. Matúšku „A“ (Antalová, Plutinská, Kráľová) 
2) ZŠ J . Matúšku „B“ (Kecerová, Dibdiaková, Kramerová) 
3) ZŠ J. Matúšku „C“ (Dibdiaková Z., Zahradníková, Lukačiková) 
4) ZŠ J. Matúšku „D“ (Kocholová, Nováková, Smolková) 
5) ZŠ J. Matúšku „E“ (Zboroňová, Stieranková, Pelachová) 
Poradie družstiev žiačok:  
1) ZŠ s MŠ Chlebnice „A“  
2) ZŠ J. Matúšku „E“  
3) Cirkevná SŚ DK „A“ 
 
Poradie jednotlivcov: 
1) Maxoňová Michaela - ZŚ s MŠ Chlebnice „A“ 
2) Machajová Sára -  Cirkevná SŠ DK „A“ 
3) Zboroňová Tatiana – ZŠ J. Matúšku „E“ 
 
5) Stieranková Ivana 
10) Kocholová Soňa 
11) Pelachová Emma  
12) Antalová Simona                      
13) Nováková Klaudia  
17) Kecerová Dorota 
19) Plutinská Michaela  
22) Smolková Silvia  
23) Kráľová Frederika 
25) Dibdiaková Michaela 
28) Lukačiková Lenka                  
32) Kramerová Alexandra       
                                                                                              P. Kiša 

 

V oddeleniach ŠKD  sme sa od 13.10.2014 – 
17.10.2014 zamerali na tému : Hovorme o jedle 
spojenú s Dňom jablka. 
Pani vychovávateľky  pripravili  pre deti rôzne 
aktivity týkajúce sa spomínanej témy. 
Dňa 15.10.2014 v ŠJ  deti prezentovali projekty :   
Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny 
                                                                                        
Zelenina, ovocie 
                                                                                        
Mlieko a mliečne výrobky 
                                                                                        
Mäso, ryby, vajcia, strukoviny 
                                                                                        
Zdravý aktívny a životný štýl 
Aj tento rok bola vyhlásená súťaž o najväčšie 
a najkrajšie jablko. Víťazmi sa stali  Rebeka 
Kučerová a Adamko Guráň. 
Potom nasledovala najobľúbenejšia časť aktivity 
– ochutnávka rôznych vitamínových dobrôt 
z jabĺk. 
Za prípravu mňamiek  ďakujeme všetkým pani  
kuchárkam zo ŠJ. 
 
Pani vychovávateľky, p. učiteľky ! Máte bohatú 
úrodu jabĺk a neviete čo s ňou ? 
3. oddelenie ŠKD ponúka „ Recept na detskú 
výživu “  
- 2 kg jabĺk, 2 balíčky vanilkového cukru, ¾ litra 
vody. 
Postup: Očistené jablká od šupky a jadierok  
nakrájame, dáme do veľkého hrnca, zalejeme 
vodou, pridáme vanilkový cukor. Varíme 20 
minút, rozmixujeme. Teplú výživu prelejeme do 
zaváraninových pohárov. Sterilizujeme 20 minút.  
Prajeme dobrú chuť ! 
 
Jablko – symbol zdravého životného štýlu .                                                                                                                  

ŠKD  Palugová Iveta 
 
 

Áno či nie? Blíži sa najkrajší čas v roku, čas, kedy si plníme 

svoje priania. Rozmýšľame, čo by sme si najviac priali, čo by 

nám urobilo skutočnú radosť. Viacerí si  želáme domáce zvie-

ratko. Nie je na tom nič nezvyčajné, no keď vidím v televíznych 

novinách, koľko zvieratiek sa po Vianociach ocitne v útulkoch 

alebo voľne pohodených v prírode, mám zimomriavky po celom 

tele. Nie som nepriateľ domácich zvierat, práve naopak. Mám 

ich rada a záleží mi na nich. Mám doma sučku Koko, ktorá je 

milá, hravá a robí mi radosť. No potrebuje aj určitú starostlivosť. Potrebuje venčenie v podobe 

prechádzok, kŕmenie, kúpanie, česanie, strihanie nechtíkov...Nie je tých povinností málo, 

preto si každodenne musím nájsť na ňu čas. Ona ma však odmení svojou psou láskou, ktorá má 

neuveriteľné podoby. Ak vás tieto povinnosti nevystrašili a neodradili, tak si zvieratko určite 

želajte. Iste vám bude robiť radosť veľmi dlhý čas. 

                                                                                          Lucka  6.B 
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 Kvety milujeme hlavne my ženy, matky. Obdivujeme ich pestrofa-
rebnosť, úžasnú vôňu, krásu. 
 Kytička od našich detičiek bola, je a bude vždy najkrajším darče-
kom. 
 
 Pri príležitosti Dňa kvetov sa v ŠKD uskutočnila celoklubová aktivi-
ta Vláčik plný kvetov. 
 Deti sa zahrali na umelcov, maliarov. Kreslili kriedou na chodník 
v blízkosti rieky Oravy. 
 Vláčiky zaplnili rôznymi  tvarmi kvetov od výmyslu sveta. Ocitli 
sme sa v zázračnej krajine kvetov. 
 Konečné kresby detí boli úžasné. Detská predstavivosť a fantázia 
opäť zvíťazila. Za ich šikovnosť boli 
 odmenené účastníckym listom, potleskom, sladkosťou. 
 
 Milé pani vychovávateľky, pani učiteľky ! 
 Blíži sa koniec  školského roka. Nech kytica kvetov od detí je vám 
poďakovaním  za vašu namáhavú 
 a zodpovednú prácu, za trpezlivosť, za ochotu, za každodenné 
 úsilie urobiť pre naše 
deti čo najviac. 
 
 
                                                                                                          
ŠKD   Palugová Iveta 

 

 

 

Žiačky piatych ročníkov sa kon-

com júna prihlásili do súťaže vo 

varení. Podmienkou bolo vytvo-

r iť  t rojč lenné družstvo 

a priniesť si potrebné ingre-

diencie. Do súťaže sa nakoniec 

zapojili štyri družstvá, pretože 

v 5.B sa 

rozhodli postaviť do súťaže až dve 

družstvá. Témou varenia bolo upiecť 

zákusok. Dievčatá miešali, šľahali, 

strúhali tak zanietene, až im z očí 

šľahali plamienky radosti. Všetkým 

prítomným bolo jasné, že dievčatá 

tieto činnosti nerobia prvýkrát 

a výsledkom nás  presvedčili, že sú hotové gazdinky. Bolo 

radosť ich pozorovať pri práci. Ešte nemali všetko hotové a už 

sa pripravovali na ďalšiu súťaž vo varení o rok. A ako všetko 

to chystanie a pečenie dopadlo? Na prvom mieste skončilo 

družstvo z 5.A triedy, na druhom 

mieste družstvo z 5.C triedy a na 

dvoch tretích priečkach skončili diev-

čatá z 5.B triedy. Po súťaži nasledo-

vala ochutnávka a poviem vám, kaž-

dý jeden koláčik sa oplatilo ochut-

nať. Mňam!           Oxana 5.B 

V jedno pekné júnové dopoludnie sme sa 

ako piataci vybrali na dopravné ihrisko. 

To zhodou okolností nie je súčasťou škol-

ského areálu, tak sme sa museli presunúť 

na ZŠ Petra Škrabáka na Brezovec. Tam 

už na nás čakal príslušník mestskej polí-

cie, ktorý porozdeľoval ochranné prilby, kolobežky a pozapájal 

semafóry. Ešte predtým, než nám dovolil vstúpiť  na ihrisko, zopa-

koval  hlavné bezpečnostné predpisy, ktoré sa musia na cestách 

dodržiavať. Zdôraznil, že za nedodržiavanie týchto predpisov, 

hrozí účastníkom premávky poriadková pokuta. Vyzbrojení vedo-

mosťami a dopravnými prostriedkami sme  začali krúžiť po ihrisku. 

Zo začiatku sme mali z toho chaos, ale postupne nám to išlo. Ve-

deli sme kedy zastaviť, kedy vytiahnuť ruku pri odbočovaní a už sa 

nám  predpisy nezdali také zložité. Všetci sme mali radosť, že sme 

mali možnosť stráviť  čas na ihrisku. 

                            Terezka 5.B 

 Prvý a druhý prázd-

ninový týždeň na 

našej škole patrí 

prázdninovým aktivi-

tám. Tento rok ne-

bol výnimkou. Každý 

deň iný program, 

kopec zábavy 

a zaujímavých akti-

vít. Raz to bol aqua 

park, inokedy turistika či návšteva Oravského hradu. 

A ten nám skutočne učaroval. Dozvedeli sme sa veľa 

zaujímavých vecí, ktoré nám prezradila mimoriadne milá 

sprievodkyňa. Ani náhodou nám nevadilo, že celý deň 

pršalo. Cesta vlakom bola zaujímavá a čakanie na stanici 

sme si vypĺňali slovnými hrami. Do školy sme sa vrátili 

unavení, no s pocitom pekne prežitého dňa. Začiatok 

prázdnin sa nám vydaril a ak to bude v tomto duchu 

pokračovať, čakajú na nás pekné prázdniny.                        

      Ľubica 5.B 



8  

  

 

Milovníkom futbalu sa podaril husársky kúsok.  

Dňa 26.10.2014 mali možnosť vidieť majstrovský futbalový zápas Fortuna ligy. Proti sebe 

nastúpili futbalisti MFK Ružomberok  a  ŠK Slovan Bratislava. Šťastie sa usmialo na  30 

žiakov z 5.-9.ročníka, ktorí si pod dozorom p. uč. Kišu a p. uč. Lakoštíka mohli zápas vy-

chutnať! Bolo to celkom iné ako doma pri obrazovke! Skutočný záži-

tok. Cieľom akcie bolo žiakov motivovať k ďalšej športovej činnosti. 

Konečný výsledok: MFK Ružomberok 1-2 ŠK Slovan Bratislava . 

Radi by sme sa poďakovali  klubu MFK Ružomberok za to, že nám poskytol 40lístkov, čo je 

v prepočte nemálo peňazí. Ďakujeme.                                                                         P. Kiša  

Časopis Kohútik – občasník 

Šéfredaktor –  I. Dzureková 

Redakčná rada – I.Palugová, N. Kná-

pik, E.Laučeková, P. Kiša ,Barborka,  

T.Danko, Jarko, Lucka 

Ročník XXIV. 

Vychádza na základe povolenia 

ONV č. kult. 391/91-456/10-V-5 

Óda na čokoládu 
Ó, ty sladká čokoláda, 

keď ťa vidím nič iné viac ne-

mám rada. 

Kúpila mi ťa mama, 

nedala by som si ťa ani za Da-

na.  
              Tímea Stolárová  

                ÓDA NA LES 

Ó, ty môj les, 

čo meníš farby ako dres. 

Voniaš ako horská voda, 

tým pádom je v tebe zvlhčená 

pôda, 

pretkávajú ju korene rôznych 

stromov. 

Poviem ešte niečo, kým pôjdem 

domov. 

Poviem to, že v tebe žijú rôzne 

tvory, 

každý lúčny kvet sa pri tebe 

otvorí. 

Nezahyň nám, 

lebo ostanem už sám. 

                            Matúš Suroviak 

            Óda na biológiu 
Ó biológia, 
ty ma mátaš v snoch, 
nedáš mi v noci spať. 
Ó biológia, 
chcem sa ťa naučiť, 
no nechceš sa mi poddať. 
Pozerám do učebnice, 
čo je to za dríst? 
Náhly nával motivácie 
vážne nechce prísť! 
Hovorím si- 
kašlem na to, 
aj tak nestojí to za to.. 
A keď príde test, 
až ma hlava bolieť začne, 
vyživuje sa červenoočko heterotrofne či autotrofne? 
A čo je to červenoočko? 
Test na a b c d, 
ale aj tak je to na nič. 
Keď vyjdem zo školy, 
zabudnem na teba. 
Nebudem pracovať- 
nebude na chleba. 
Ó biológia! 
Daj mi pokoj! 
Už mi je to aj tak jedno...                                      E. Murínová 

         ODVÁŽNOSŤ 

Ó, hlas mlčí, iba ozvena si ešte trúfa. 

Len štyri biele struny zazneli. 

Tráva to vidí ani nedýcha, 

akoby kdesi zrno padalo do nádob drevených 

a slnce nezastalo na ten zvuk. 

Ó, už váhavo a v strachu hmatávaš a skúšaš, 

čo pod sebou asi máš. 

A každý deň, za svojím údelom stúpavaš, 

ty človek, na tej ceste. 

Ó, kričal si a tvoj hlas býval oheň, 

pod ktorým mäkne kov. 

Ono to raz na každého príde 

a ty sám v tom tichu spoznáš, že si hlbina. 

Čo je, už bolo dávno a čo má byť, už bolo tiež. 

Tak neodchádzaj, veď ty plamienok si posledný, 

zostaň a rozsvietiš celý svet.                                S. Kvietková 


