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Keď sa povie divadlo, tak si každý predstaví pohodlné kreslá, oponu, divadelné dosky 

a samozrejme vstupenku. No nám sa naskytlo divadelné predstavenie, kde nepotrebuje-

te žiadne vstupenky a zážitok bol nevyčísliteľ-

ný. A to len preto, že sa nám podarilo v piatok 

20. marca pozorovať na oblohe čiastočné za-

tmenie Slnka. Bol to veľmi zriedkavý jav, ktoré-

mu prialo aj počasie. Na jasnej oblohe sme 

videli ako sa Mesiac dotýkal Slnka a postupne 

z neho ukrajoval. O bezpečné a „ostré“ videnie sa postarala jedna súkromná 

firma z nášho mesta, ktorá nám zapožičala tmavé sklíčka. Tie vystačili pre 

jednu triedu, tak sme si ich požičiavali po triedach, aby sme spomínaný úkaz 

mohli vidieť všetci. Aj tento čin svedčí o tom, že sme voči sebe priateľskí 

a prajní.                                                                                     Soňa 6.B 

Kde bolo, tam bolo.....pri týchto slovách sa 

automaticky vraciame do útleho detstva, kde 

nám rozprávky čítala mama, pretože sme čítať 

ešte nevedeli. No dnes už čítať vieme, tak po 

knihách siahame sami. A to bolo aj podmienkou, 

prísť na stretnutie s rozprávkarmi aj 

s rozčítanou knihou. Všetci piataci a šiestaci zo 

6.B sme sa stretli v poobedňajších hodinách 

v škole, kde sme si zmerali sily v rôznych vedo-

mostných súťažiach o troch slávnych rozprávkaroch (H.CH. Andersen, Pavol Dobšin-

ský a Daniel Hevier). Po vedomostných súťažiach sme si oddýchli pri nočnej hre 

a diskotéke. Noc dala zabrať najmä pani učiteľkám, ktoré sa vďaka nám moc nevy-

spali. Ale určite s tým rátali. Sme žiaci a dosť 

živí.  

                                                                                                                                                      

Andrej 6.B 
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So zaují-

m a v ý m 

n á p a d o m 

prišla p. 

uč. Durčá-

ková. Po-

v e d a l a 

nám, že 

tohtoročné  

t v o r i v é 

dielne sa 

budú niesť v duchu odpadového materiálu. Sme Zelená škola, 

tak sa uberajme týmto smerom! A tak sme na tvorivých dielňach  

vyrábali výrobky z odpadového papiera a iných materiálov. Zdá sa 

vám to nemožné? Mýlite sa!  Spopod rúk šikovných detí vyrastali 

samé zaujímavé a pekné výrobky. K práci nám hrali vianočné 

koledy a smäd sme zaháňali voňavým a teplým punčom. Ten je už 

na našej škole peknou tradíciou. K tvorivým dielňam sme pridali 

ešte jednu atrakciu a tou bolo pečenie vianočných oblátok. Tie 

nám piekol p. školník Katreniak. Napiekol ich vyše 200 kusov. 

Skutočne to bola krásna ukážka jednej z tradícií.   

                                                                    Ninka     

                                                            

,Najskôr doma niečo pracne 

vyrobiť, potom k tomu vymys-

lieť primeranú cenu, zvoliť 

taktiku predaja, vyzdobiť si 

stánok....tak 

toto všetko vŕtalo v hlave mno-

hých  žiakov, ktorí sa chceli 

zapojiť do vianočných predajných trhov. A to, že boli nielen 

tvoriví, ale  aj vynaliezaví, 

sa odzrkadlilo na ich zá-

robku. Predávali síce za 

symbolické ceny, mnohí 

však boli so zárobkom 

nadmieru spokojní. Neho-

voriac o tom, koľko ľudí 

svojimi milými výrobkami 

potešili. Predajný tovar 

zahŕňal okrem vianočných 

ozdôb aj výrobky, ktoré 

stačilo zabaliť a mali 

sme darček pre naj-

bližších. V škole sa 

učíme o finančnej 

gramotnosti a tieto 

trhy boli výsledkom 

spojenia teórie 

s praxou. 

                                                                                                                                                                 

Tomáš 6.B 

                                                                           

Vianoce sú hádam najkrajším obdobím v roku. Sú plné očakávania, snov a želaní. Keďže sme aj dosť nedočkaví, tak sme si to 

decembrové čakanie skrátili nasledovnými akciami v škole. A musím dodať, že boli skutočne zaujímavé. 

 Každoročne naše vianočné tešenie zhmotňujeme do záverečného programu, 

ktorý sa koná v MsKS u nás v meste. Tento rok to bolo v znamení kabaretu. 

Pod režisérskou taktovkou p. uč. Vešelényiovej sme mali možnosť sledovať 

kabaret, ktorého hlavní účinkujúci sme boli my, žiaci našej školy. A tak sme 

sa na javisku menili na kúzelníkov, tanečníkov, rôzne zvieratká..... Spievali 

sme, tancovali, cvičili a robili rôzne aktivity, ktoré  nášmu kabaretu dali nádych 

„vianočný“. Každý z nás, čo niečo vedel a chcel, prišiel ukázať svoj talent rodičom, ale i ostatným divákom. A tých 

bolo v sále neúrekom. Žiadny z rodičov si nenechá ujsť vystúpenie svojich najmilších. Tajne dúfame, že sme nikoho 

z divákov nesklamali a že sme do ich sŕdc vliali trochu lásky a radostného očakávania z blížiacich sa sviatkov. 

                                                                     Lucka 
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Predstavte si, že sedíte v triede 

a čakáte na ďalšieho vyučujúceho, 

no namiesto neho vojde do triedy policajtka v uniforme. Najskôr nás samozrej-

me vystrašila, no v okamihu nás upokojila neodolateľným úsmevom. Začala nám 

dávať otázky týkajúce sa bezpečia na internete a my sme od údivu miestami 

zabúdali zatvoriť ústa. Otázkami sme sa dostali aj na sociálnu sieť s názvom 

Facebook, ktorú veľmi dobre poznáme. Cez ňu totiž denne komunikujeme so 

svojimi blízkymi i kamarátmi. Čiže na otázku, kto túto stránku pozná, boli všet-

ky ruky zdvihnuté. Hneď nám však vysvetlila, že jej používanie nemusí byť pre 

nás bezpečné. Hlavne preto, že tam uverejňujeme množstvo fotografií a tiež 

osobných údajov, ktoré sa dajú zneužiť v náš neprospech. Priznám sa, že aj ja 

som tam mala množstvo údajov, ktoré tam nemajú byť. Poučená z prednášky 

som bežala domov, otvorila som svoj profil a hneď som konala. Všetko, čo ma 

mohlo ohroziť, som vymazala a niektoré údaje som zablokovala. Hneď, ako som 

to urobila, som sa cítila viac bezpečná. Od besedy už začínam zvažovať, čo áno 

a čo nie. Naozaj sa musím správať viac zodpovedne. Človek totiž nikdy nevie, 

aké úmysly má dotyčný z druhej strany. Sku-

točná vďaka za suprovú prednášku! Až ona nám 

otvorila oči a ukázala na číhajúce nebezpečen-

stvo z internetu. Dúfam, že moja správa vás 

rovnako ako mňa bude nútiť k väčšej obozret-

nosti a predvídavosti.               vaša  Sonička :) 

                                                                                  

P.S. Pani policajtka bola naj :-) 

Asi týždeň nás pani učiteľka nabádala 

k tomu, aby sme vymysleli zaujímavú 

aktivitu na plánovaný Deň bez interne-

tu. Akosi sa nám nedarilo, tak ma na-

padlo pridať sa k výzve DRC, ktoré pra-

cuje na našej škole a ísť s nimi na klzi-

sko. V triede môj návrh odsúhlasili 

a stačilo sa nám už len dohodnúť, kde 

a kedy sa stretneme. V triede mali záujem viacerí, no realita už taká 

ružová nebola. Ale neodradilo nás to. Klzisko sme si užívali plnými dúš-

kami. Pri hrách a súťažiach nám čas utiekol ako 

voda. No a úsmev 

nám z tváre nezmi-

zol počas celej ak-

cie. Neveríte? Pozri-

te na fotky, ktoré 

prikladám. A ešte 

tu mám odkaz pre 

tých, ktorí upred-

nostnili internet: 

„Je pravda, že internet je dobrá vec, no šport a usmiati priatelia ťa 

obohatia viac.“                                                                       Andrej 

S prichádzajúcim novým rokom chceme 

byť všetci o čosi lepší a zdravší. Preto si 

mnohí dávame rôzne predsavzatia. Aj 

nás v časopise zaujímalo, či si podobné 

predsavzatia dávate aj vy. Redaktorka 

Lucka sa vybrala niektorých vyspovedať. 

A tu sú odpovede Luckiných responden-

tov. 

Šiestačka Emka: 

 V novom roku by som chcela dostávať 

len dobré známky a rodičov prekvapiť 

samými jednotkami na vysvedčení. 

Emkina kamarátka Soňa: 

 Chcela by som mať okolo seba, len dob-

rých priateľov, ktorí budú stáť pri mne 

v dobrom aj zlom. 

Tomáš( miláčik dievčat): 

 Chcel by som sa zdravo stravovať. Jesť 

hlavne ovocie a zeleninu, aby som bol 

zdravý a mohol aj naďalej veľa športo-

vať. 

Túto otázku som položila aj niektorým 

učiteľom z učiteľského zboru. 

triedna p.uč.: 

Prajem si, aby moji žiaci ostali aj naďa-

lej takí, akí sú: veselí, úprimní a so 

zmyslom pre humor. A pre seba viac 

aktívneho pohybu. 

p. uč. Trnovcová: 

 Tento rok začať stavať dom u nás. 

Ostatní učitelia sa zhodli v tom, že im 

k šťastiu stačí málo.  

Nájsť si čas na seba a svojich blízkych 

a zdravšie žiť. Zdravie je najväčšia deví-

za pre človeka. 

Všetky tieto predsavzatia sú pekné 

a majú ušľachtilý cieľ. No veľmi dobre 

vieme, že splniť túto métu nie je vždy 

ľahké, a preto vám všetkým držím pal-

ce.                             Lucka Kubačková 
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Nie je triednická hodina ako triednická. Myslím to v tom zmysle, že nemusíme byť len v triede 

a rozprávať sa, prípadne riešiť naše drobné prehrešky. Občas sa nám stane, že sa plán zmení 

a my niekam vypadneme. A tak to bolo aj v jeden marcový štvrtok. Pani učiteľka nám poveda-

la, že pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov pôjdeme na výstavu s názvom „My všetci školou 

povinní“. Výstava bola vo Florinovom dome, tak nám presun nerobil žiadny problém. Hneď ako 

sme vstúpili dnu, mala som pocit, že sme sa ocitli niekde v histórii. Staré pomôcky, ktoré 

v škole používali naši starí rodičia, dobové oblečenie 

„kantorov“, čo bol zastaraný  výraz pre učiteľov, drevené lavi-

ce, drevená tabuľa, pomôcky na rysovanie, husie brko a atra-

ment.....to všetko dýchalo minulosťou. V skutku zaujímavá výstava. Je fajn, keď si takto môžeme 

pripomenúť históriu. Ale ak mám byť úprimná, teším sa, že žijem v súčasnej dobe plnej techniky 

a moderných pomôcok. 

                                                                                                                            Veronika 

     3.ročník   1. Megan Kuzmanová 3.B              Obvodové kolo  2.Ján Fedor 

                     2.  Ivan Florek  3.B                                               3. Megan Kuzmanová 

                     3. Ján Fedor 3.C                                                   7. Ivan Florek 

     4. ročník   1.- 2.  Sabína Matejčíková 

                                Adam Paštrnák 

                      3.-4. Alexander Klusáček 

                             Viktória  Smoleňová 

                                       1.kategória 1.-3.roč. 

Poézia    1.Marián Maretta       2.C             Próza     1. Lukáš Gálik              3.B 

                2. Nina Mlynáriková 3.C                            2. Kristína Sčerbíková  3.B 

                3. Ivko Prílepok       1.C 

                                     2.kategória  4.-6. roč. 

Poézia     1.Simona Prílepková   6.A          Próza   1. Nikola Chomisteková      4.A 

                                                                            2. Nina Hodoňová              4.D 

                                                                            3. Alexandra Michalicová   6.C 

                                   3.kategória    7.-9. roč. 

 Poézia   bez súťažiacich                          Próza 1. KLaudia   Chomisteková    7.C 

                  Školské kolo 

 1.kategória   A1 

                                                                                                                   

1.Nikola Datková 7.A 

                                                                                                                   

2. Michaela Dibdiaková 7.A 

                                                                                                                                         

2.kategória   A2 

                                                                                                             

Zuzana Dibdiaková 9.A 

                 Obvodové kolo 

                                                                                                                                                     

1.Nikola Datková  

                                                                                                               

3. Zuzana Dibdiaková 
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Skutočne už je tu! A toto sú jej prví poslovia, ktorých zachytili fotoaparátom naši lovci pekných snímok. Ďakujeme Lucke, Tomášovi 

a Peťovi.                 redakcia 

               Prváci 

Prváci sa vonku hrajú, 

deviataci k nim pribiehajú. 

Radi sa s nimi hráme, 

keď na hodine nebývame. 

Krstný rodič som tu ja, 

daj desiatu, zjem ju ja. 

O tri hlavy vyššia som, 

dám ti po hlave klobásou. 

Veľa sme ich naučili, 

a oni sa potešili. 

A ja sa už radujem, 

že budúci rok tu už nebudem. 

Barbora Brodňanská 9.C 

Od slovných druhov 

k tvorivosti 

Na stanici veľký hluk, 

prežíva tam strašný HULK. 

Šíri sa tu hrozný mor, 

kávičku tam pije THOR. 

IRON MAN  už letí, 

vidí HULKA a hneď zletí. 

Kapitán to všetko vidí, 

LOKIHO hneď o zem hodí. 

Mier nám tu už navrátili, 

katastrofu odvrátili. 

LOKIHO už THOR vedie 

do  väzby ho zavedie. 

Kývajú nám dovidenia, 

naši AVEGERS pomstitelia. 

Jaro Obrcian, Filip Brienik 8.C 

    KONIEC ŠK. ROKA 

Už je koniec školského roka, 

od smútku mi v bruchu škvrká. 

Riaditeľka má zas dlhý prednes, 

domov sa nedostaneme dnes. 

Známky sú zas nič moc, 

mama bude húkať celú noc. 

Pokarhanie nesmie chýbať, 

v pivnici ja budem bývať. 

 Milan Strážovský 9.A 

Veľká radosť, veľká taška 
a vo vlasoch krásna mašľa. 
Teším sa už ako nik, 
na tento náš veľký dník. 
Otec sprava, mama zľava, 
no veď je to veľká sláva. 
Miesto hračiek šlabikár, 
bude zo mňa matikár. 
 
                           Nina Hečková 9.A 

Začali sme maličkí, 

trochu sme sa báli. 

Dobre sa nám vodilo, 

radi nás tu mali. 

Za to všetko ,čo už vieme, 

vám dnes všetkým ďakujeme. 

                     Matúš Ševčík 9.A 
Keď prišiel prvý školský deň, 

splnil sa mi detský sen. 

A na plecia školská taška, 

koniec moja detská fľaška. 

Čítať, písať som už vedela, 

voľná bývala moja sobota, nedeľa. 

Nových spolužiakov som spozna-
la, 

bola to celkom zábava. 

 Lenka Lukáčiková 9.A 

Keď som bol ja prvýkrát, 

v škole, milý kamarát, 

myslel som si, wow, pecka, 

škôlkari, oddnes decká! 

Ja som predsa veľký žiak, 

naučím sa počítať, 

už viem čítať A,E,I, 

 a do desať spamäti.             Filip Lopeň  9.A 
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Fašiangy - obdobie od Troch kráľov až do polnoci Po-
polcovej stredy. Toto obdobie môžeme nazvať časom 
plesov, bálov, karnevalov... 
Ani v ŠKD sme nezabudli na zábavu...karneval sa 
uskutočnil 13.2.2015.Krásne vyzdobená telocvičňa sa 
zaplnila množstvom nádherných masiek. Nechýbali ani 
rôzne súťaže, spev. Vyhodnotenie o najkrajšiu masku 
sa neuskutočnilo. Bolo nemožné vybrať tú najkrajšiu. 
Ďakujeme rodičom, starým rodičom, že obetovali svoj 
voľný čas a svojim deťom pripravili úžasné karnevalo-
vé masky a tiež za ich návštevu na karnevale. 
Milé detičky... ukryte svoje masky, možno ich ešte pou-
žijete. Odložte farbičky, ihly, nite, látky na spoľahlivé 
miesto. . 
Všetko sa 
vám zíde na 
ŠKD – KAR-
N E V A L 
2016. 
 
                                                                                    
                                                                                                             
P a l u g o v á 
Iveta 

           Spisovateľka v ŠKD 

Deti v ŠKD sa najviac tešia na stredy 

a piatky. Prečo? Nepíšeme úlohy ale 

súťažíme, tvoríme, tancujeme, šašuje-

me sa.  Aj streda 11.3.2015 bola pre 

deti výnimočná. Navštívila ich spisova-

teľka Blažena Mikšíková, ktorá je au-

torkou detských kníh :  Belások 

a Belásenka, Kakaová princezná, 

Smieško z 1.A, Rozprávkové šarka-

ny...Jeden z rozprávkových príbehov 

Dúhenka bol aj filmovo spracovaný. 

Deti ju zavalili množstvom otázok. Doz-

vedeli sa veľa zaujímavostí o jej det-

stve, živote, tvorbe. Mnohí sme boli 

prekvapení, že svoje nápady, myšlien-

ky zapisuje na kúsok papiera a potom 

ťuká ako ďateľ do písacieho stroja. Vô-

bec nepoužíva  počítač. Miluje prírodu, 

vychádzky do hôr. Voľný čas si sprí-

jemní čítaním detektívky. Pár rôčikov 

pôsobila ako učiteľka aj v našej školič-

ke. Na záver sme pani spisovateľke 

odovzdali kyticu vlastnoručne vyhoto-

vených výrobkov našimi deťmi a všetci 

sme vyslovili veľké  ĎAKUJEM za jej 

návš tevu  u   nás ,  p r váč ikov 

a druháčikov.           I.Palugová 

 

  

Príroda nepotrebuje módnych návrhárov, je sama osebe krásna v každom 

ročnom období. Už odmalička učíme deti, aká je pre nás dôležitá. 

 Ďalšie príjemne strávené popoludnie v ŠKD sa uskutočnilo 28.11.2014. 
Pani vychovávateľky Stašová a Vrbová pripravili pre svoje deti 

v oddeleniach  prírodovedné kvízy. 

 Poslaním a cieľom kvízu 50 otázok o prírode bolo získavať všeobecné 

informácie  a poznatky o prírode hravou formou. 

 Riešili sa vedomostné otázky, hádanky, doplňovačky, tajničky ...Skladali 
sa puzzle,  rozstrihané obrázky... Deti boli nadšené, súťaživé, niektoré 
občas sklamané a smutné pri strate  bodov za nesprávnu odpoveď alebo 
úlohu. Všetky deti boli odmenené sladkosťou, zapísaním  pochvaly do 
slovníčkov alebo červeným bodíkom 

do mesačného hodnotenia detí. 

Motto :   „ Kto nevidí krásy prírody, 

nič nevidí “    J.A.Komenský 

                                                                   

     Palugová Iveta 
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Predvianočné 

obdobie 

v 3.oddelení ŠKD 

Cingi - lingi, bim - bam - 
bom!  
Vianoce sú za humnom... 
6.december je obľúbe-
ným dňom hlavne pre 
maličké detičky. Vo vy-
čistených topánočkách 

a čižmičkách si nájdu množstvo obľúbených chutných sladkostí od 
uja Mikuláša. 
Aj v našej veľkej školičke pobehoval Mikuláš s čertmi a anjelikmi 
5.12.2014. Vo svojom batohu mal prichystané balíky pre dobré i zlé 
detičky. Čierno - červený čert hrmotal železnými reťazami a čiernou 
sadzou prinesenou z horúceho pekla poznačil neposlušné deti. 
Slovenská pošta nám už 10 rokov umožňuje posielať svoje tajné sny 
a túžby, ktoré by sme chceli nájsť pod vianočným stromčekom od 
Ježiška. Deti Ježiškovi nakreslili  aké darčeky im má priniesť.  Ob-
rázky sme vyzbierali, vložili do obálky, napísali adresu : 999 88 JE-
ŽIŠKO SLOVENSKO a samozrejme, ešte v ten deň aj zaslali !  
 Či boli ich želania splnené, nám deti porozprávajú po vianočných 
prázdninách. 
Predposledný deň pred vianočnými prázdninami sa deti vybláznili na 
vianočnej diskotéke. 
Mamičky sa postarali o bohaté občerstvenie, detským šampusom sme 
si pripili na nasledujúci kalendárny rok 2015.   
              Iveta Palugová 
Milí naši ŠKD - áci ! 
 
Šťastné a pokojné Vianoce, veľa krásnych darčekov od Ježiška 
a oddych od školských povinností počas vianočných prázdnin vám  
prajú vaše pani vychovávateľky. 

6.2.2015 Svetový deň bez mobilu  – „ Stavby bez mobilov “ 

Na Slovensku používa mobil  84 % obyvateľov (informácia z 

internetu). Priznám sa, že aj ja patrím medzi nich a môj ma-

ličký biely Samsung sa stal neoddeliteľnou súčasťou v práci aj   

doma. Ale.....6.2.2015 som dodržala Svetový deň bez mobilu. 

Toto tajomstvo som prezradila aj mojim prváčikom v ŠKD. 

Verte alebo nie, no takmer každé dieťa, podotýkam – prváča, 

očakávalo od Ježiška mobil, tablet .... Z rozhovorov s deťmi 

som sa dozvedela, že medzi druhú najobľúbenejšiu hračku po 

mobile patrí Lego. Dokážu pri ňom stráviť kopec voľného času. 

A tak, v tento deň sa v našom oddelení uskutočnilo zábavné 

popoludnie s Legom pod názvom  „  Stavby bez mobilov“  

Témy :  Dedinka 

              Prístav 
Pri tejto aktivite poriadne pracovali detské mozgové bunky. 
Deti vyčarovali prekrásne 

stavby. Znova ma presvedčili, že sú šikovné a veľmi kreatívne. 

Pohľad na dedinku a lode zakotvené v prístave bol očarujúci. 

Pri prezentácii svojich prác si rozšírili slovnú zásobu. Stavby z 

Lega sa pýšili na výstavke v triede detí. 

Milí rodičia!  
Nedovoľme našim deťom vymeniť  rodi-
čovskú lásku, porozumenie a pochope-
nie za  MOBIL ! 
„ Fantázia je pre rodičov, ktorí sa vedia 

hrať,  
  oddať sa svojim deťom bez ohľadu na to, koľko majú 
rokov .“                                          Iveta Palugová 
                                               

 

   Tri dni som  lyžo-

vala na Kubínskej 

holi. 

    Hrala som sa 

so sestričkou  a 

lyžovala na         

Kubínskej holi. 

         Venoval 

som sa korčuľo-

vaniu   

a lyžovaniu   v  

Lučivnej. 

         Ocko mi vytvoril     

snehovú dráhu a ja som 

sa na nej bobovala so 

spolužiačkou  Veroni-

kou. 

      Ja som bol doma        

a hral som sa  

s kamarátkou  Natáliou. 

        So spolužia-

kom Martinkom  

sme chodili  na 

vychádzky. 
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Časopis Kohútik – občasník 

Šéfredaktor –  I. Dzureková 

Redakčná rada – I.Palugová, 

V . S k o u p á , P . K i š a , 

N.Kolníková,T.Danko, J.Obrcian, 

L.Kubačková, A.Janotík 

Ročník XXIV. 

Vychádza na základe povolenia 

ONV č. kult. 391/91-456/10-V-5 

Dôvera školský pohár SFZ 

Termín konania: 14.apríl 2015 (utorok) 

VÝSLEDKY 

ZŠ J.Matúšku DK vs ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 11:2 

ZŠ J.Matúšku DK vs ZŠ P.Škrabáka DK 5:2 

ZŠ J.Matúšku DK vs ZŠ s MŠ Orav. Podzámok 3:2 

 

Poradie: 

1. ZŠ J.Matúšku, Dolný Kubín 3 3 0 0 19:6 9b 

2. ZŠ P.Škrabáka, Dolný Kubín 3 2 0 1 7:7 6b 

3. ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 3 1 0 2 7:8 3b 

4. ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou 3 0 0 3 6:18 0b 

Termín konania: 3.marec (utorok) 

VÝSLEDKY: 

ZŠ M.Kukučína vs ZŠ J.Matúšku 2:1 (19:25.25:16,16:14) 

ZŠ s MŠ Komenského vs ZŠ J.Matúšku 2:0 (25:22,25:23) 

ZŠ M.Kukučína vs ZŠ s MŠ Komenského 2:1 (25:20,20:25,16:14) 

Poradie: 

1. ZŠ M.Kukučína, Dolný Kubín 4:2 4b 

2. ZŠ s MŠ Komenského, Dolný Kubín 3:2 2b 

3. ZŠ J.Matúšku Dolný Kubín 1:4 0b 

Termín: 12.3.2015  

Miesto: Mlynky GUGEĽ  

Vyhodnotenie:  

2. Adam Lasok (ZŠ Janka Matúšku) 

14. Matej Bobček (ZŠ Janka Matúšku) 

Na preteku (obrovský slalom) sa predstavilo 25 žiakov z celej SR. 

Termín konania: 25.marec 2015 (streda)                    

 VÝSLEDKY: 

ZŠ M.Kukučína DK vs ZŠ J.Matúšku DK 8:17 (5:9,3:8) 

ZŠ M.Kukučína DK vs ZŠ s MŠ Chlebnice 6:18 (3:9,3:9) 

ZŠ J.Matúšku DK vs ZŠ P.Škrabáka DK 14:12 (8:5,6:7) 

ZŠ s MŠ Chlebnice vs ZŠ J.Matúšku DK 16:6 (10:3,6:3) 

Poradie: 

    1. ZŠ s MŠ Chlebnice 6b 

    2. ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín 4b                     Výsledky zaznamenal  Peter Kiša 


