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Začiatok nového školského roku 2016/2017

Milí čitatelia, sme veľmi radi, že aj v tomto školskom roku Vám môžeme ponúknuť informácie zo 
života ZŠ Janka Matúšku. Do tohto čísla sme zaradili rôzne udalosti, ktoré prebehli v našej škole. 
Venovali sme pozornosť hlavne zaujímavostiam. Príjemné chvíle pri čítaní Kohútiku Vám praje celá 
redakcia.

Na začiatku 
školského roku 
2016/2017 sme 
sa so všetký-
mi spolužiak-
mi stretli pred 
školou a potom 
sme sa spoloč-
ne presunuli do 
tried. 
Slávnostné ot-
vorenie pre-

biehalo prostredníctvom školského rozhlasu. 
Niektorí spolužiaci si pre nás pripravili krátky 
program. Milým slovom nás privítala aj pani ria-
diteľka PaedDr. Mária Andrisová. Tento deň bol 
výnimočný predovšetkým pre našich prváčikov, 
ktorých k nám zavítalo až 91 a boli rozdelení do 
štyroch tried. Prváci spoznali svoje nové pani 

učiteľky, pána učiteľa a pani vychovávateľky.
Niektorí sa tešili a boli plní očakávania, no z tvárí 
niektorých z nich bolo vidieť aj obavy. Touto 
cestou im chceme v mene celej školy zaželať 
veľa úspechov!
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Za našimi listovými kamarátmi v Rimavskej Sobote
V utorok 27. septembra sme 

sa my, siedmaci, vybrali navští-
viť našich  maďarských kama-
rátov, s ktorým si píšeme listy, 
do Rimavskej  Soboty. Cesto-
vali sme štyri hodiny, no cesta 
ubehla veľmi rýchlo. Rozprávali 
sme sa, spievali si a počúvali 
hudbu. Cestou sme videli je-
leňa s krásnym parožím, pár 
laní, kone, limuzínu...

Keď sme prišli do školy v 
Rimavskej Sobote, vyložili sme 
si veci v triede. Ich škola bola 
veľká a tak trochu strašidelná. 
Vyzerala ako kúzelnícka škola 
Rokfort. Na dvore, ktorý bol 
za školou, sme boli ešte tro-
chu v skupinkách, ale neskôr 
sa niektorí odvážili a začali sa 
spolu rozprávať.

Potom sme išli na vláčik, 
ktorý nás previezol mestom 
a odviezol k Zelenej vode. Vo 
vláčiku sme si spievali, zabá-
vali sa. Bolo to super. Pri Ze-
lenej vode sme sa rozprávali, 
tancovali a chalani hrali futbal. 
Potom sme šli opäť na vláčik, 
ktorý nás doviezol ku škole.

Pred školou  sme sa roz-
delili do skupín a dostali mapu 
mesta. V každej skupine bol 
jeden žiak z Rimavskej Soboty 
(aby sme náhodou nezablúdi-
li). Spolu sme riešili úlohy, lovili 
pokémonov a spoznávali mes-
to. Po nájdení všetkých poké-
monov sme sa vrátili na dvor, 
kde ockovia našich kamarátov 

varili guláš. Keď sme sa dobre 
najedli,  hrali sme hry a zabáva-
li sme sa. Po zotmení sme išli 
do telocvične. V telocvični sme 
v hrách a zábave pokračovali. 
Neskoro večer sme stíchli, ale 
o spánku sa hovoriť nedalo. 
Predsa spať v telocvični je vždy 
zážitok a zaspať nie je také ľa-
hké.

Na druhý deň sme sa hneď 
ráno pobalili a pani učiteľky nám 
šli kúpiť raňajky. Každý si vybral 
to, na čo mal chuť. Po nich nás 
vodič autobusu zaviezol do 
Drienčan, miesta, kde pôsobil 
a je pochovaný Pavol Dobšin-
ský. Urobili sme si nádhernú 
prechádzku Drienčanským 
krasom, pozreli si  jaskyňu. Pri 
hrobe Pavla Dobšinského sme 
položili veniec (vďaka, Kubi-
novci a Kubačkovci!), poblúdili 
sme v rozprávkovom labyrinte 
a pán starosta nám ukázal, ako 

fungujú rozprávkové slnečné 
hodiny a tiež dom, kde Pavol 
Dobšinský pôsobil. Bol takisto 
celý rozprávkový!  Naši kama-
ráti nás naučili novú hru – čísel-
nú. Bola zábavná. Určite sa ju 
niekedy zahráme. Už  sme boli 
hladní, a tak sme sa išli  najesť 
do reštaurácie Doma.  Po jedle 
nás čakala dlhá cesta.

Ešte sme sa zastavi-
li v Lučenci v renovovanej 
židovskej synagóge, kde nám 
sprievodkyňa povedala veľa 
zaujímavostí. Synagóga bola 
neuveriteľne krásna. Konajú sa 
tam rôzne koncerty a akcie.

V autobuse bolo veselo. Vý-
let bol super. Dva dni plné zá-
žitkov. S  kamarátmi by som 
sa chcela opäť stretnúť, tak 
dúfam, že sa mi moje želanie 
splní.

Linda Jokelová a spolužiaci 

zo 7.A a 7.B

Naši listoví kamaráti z Rimavskej Soboty.



Školský časopis Kohútik strana 3

Rozprávka pre starú mamu

Záložka do knihy spája školy

Seniori a ich vnúčatá v školskej knižnici.

Záložky žiakov.

Prišla jeseň a s ňou októ-
ber - Mesiac úcty k starším. Pri 
tejto príležitosti školská knižni-
ca v spolupráci s p. učiteľkami 
J. Hrabčákovou, E. Janákovou 
a Z. Jurčiakovou zorganizovali 
stretnutie, ktoré nazvali Roz-
právka pre starú mamu. Žiaci 
4.A, 4.B a 4.C pozvali svojich 
starých rodičov na posedenie  

v školskej knižnici.
Keď boli malí, rozprávky im 

čítali staré mamy a starí otco-
via. Dnes im pre zmenu čítali 
vnúčatá. Nielen my dospelí, ale 
i deti nedokážu vždy slovami 
vyjadriť lásku či úctu k najbliž-
ším. Veríme, že sa nám týmto 
spoločne stráveným popolud-
ním podarilo vysloviť starým 
rodičom naše ĎAKUJEM!

Milota Kelčíková

Aj tento rok školská knižnica 
prihlásila našich žiakov do 
česko-slovenského projektu - 
Záložka do knihy spája školy.

Žiaci piateho ročníka na 
hodinách výtvarnej výchovy 
pod vedením pani učiteľky I. 
Ondrejkovej vyrobili záložky na 
tému - Čítam, čítaš, čítame. 
Záložky, ktoré žiaci vytvorili, boli 
zaslané partnerskej ZŠ Hlinné, 
okres Vranov nad Topľou.

Milota Kelčíková
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Vzácna návšteva na našej škole

V stredu, 14. septembra, 
našu školu navštívil indický 
veľvyslanec Param Jit Mann. 
Dôvodom jeho návštevy bolo 
otvorenie výstavy fotogra-
fií slovenskej fotografky Eriky 
Litvajovej - India v priestore a 
čase. Všetky deti, ktoré s ním 
strávili spoločný čas, boli plné 
očakávania. Z pána veľvyslan-
ca už na prvý pohľad vyžaro-
vala úprimná veselosť a pokoj. 
Po príhovore pani riaditeľky  
PaedDr. Márie Andrisovej a 
otvorení výstavy sme sa všet-

ci presunuli do triedy, kde sa 
uskutočnilo  neformálne stret-

nutie a beseda. Pán veľvyslanec 
sa nám v krátkosti predstavil. 
Vo vzájomnom rozhovore prišli 
na rad naše jazykové schop-
nosti. S radosťou a ľahkosťou 
nám odpovedal na všetko, 
čo sme sa opýtali. Nervozita  
postupne opadla a v celej  
miestnosti bola príjemná, 
uvoľnená  atmosféra. Zveda-
vosť žiakov nemala hraníc a 
každý z nás túžil spoznať čo 

najviac z exotickej Indie. Disku-
sia bola veľmi zaujímavá a pod-
netná, ale čas rýchlo uplynul. Z 
pútavého rozprávania o rodnej 
krajine významného hosťa sme 
sa dozvedeli niekoľko dôleži-
tých informácií. India je veľmi 
pestrá  krajina plná farieb, vône, 
hluku a samozrejme tolerancie. 
Na záver... Ak by ste chceli ula-
hodiť indickému veľvyslancovi, 
prezradil nám, že sladká ryža v 
mlieku je ten správny typ.

Michaela Dibdiaková, 9.A

Privítanie Indického veľvyslanca v Základnej škole Janka Matúšku.

Beseda s pánom veľvyslancom.

Otvorenie výstavy fotografií.
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Seniori očami detí

Deň jablka

V októbri bola v Základnej 
škole Janka Matúšku vyhlásená 
výtvarná súťaž s názvom - Se-
niori očami detí. 

Do súťaže sa prihlásili žiaci 
I. a II. stupňa. Odborná porota 
mala veľmi náročnú úlohu, pre-
tože všetky práce boli po este-
tickej stránke veľmi pekné.

Porota rozhodla nasledovne:
I. stupeň:
1. miesto: Margita Rosinská, 
ŠKD 8. oddelenie 
2. miesto: Lenka Barienčíková, 
ŠKD 6. oddelenie
3. miesto: Viktória Kurnotová, 
ŠKD 1. oddelenie

II. stupeň: 
1. miesto: Kristína Skálová, 7.A
2. miesto: Ema Hrkelová, 6.A
3. miesto Viktória Jurášová, 6.C
V  súčasnosti sú práce vysta-
vené v domove dôchodcov a 
niekto ré z nich zdobia nástenku 
v zborovni pani vychovávateliek. 

Iveta Palugová

Medzi ďalšie veľmi obľúbené 
celoklubové aktivity v ŠKD patrí 
aj Deň jablka. Naše pani kuchár-
ky pripravili rôzne chutné dobro-
ty z jabĺk. Za ich ochotu, láska-
vosť a výborné dobroty ich naše 
deťúrence odmenili pestrým 
programom. Pani vychováva-

teľky odovzdali pani kuchárkam 
za ich ochotu  makety červenej 
dyne, hruštičky a mrkvičky, kto-
ré majú svoje čestné miesta v 
priestoroch školskej jedálne.

Zároveň bola vyhlásená aj sú-
ťaž o najmenšie, najväčšie a naj-
krajšie jabĺčko.

Víťazmi tejto súťaže sú:
Najmenšie jablko: Jakub Ďura-
na, 1. roč.
Najväčšie jablko: Samuel Murín 
3. roč.
Najkrajšie jablko: Vladko Hrkel, 
4. roč.

Iveta Palugová

Víťazné práce žiakov.

Darčeky pre pani kuchárky. Ochutnávka jabĺk.
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Radostník 2016

Beh pre zdravé srdce
�  sva lový or gá n       �  symbol  lá sky

Dňa 13. decembra 2016 
navštívilo Mestské kultúrne 
stredisko v Dolnom Kubíne 
veľa rodičov, známych či pria-
teľov školy. Základná škola 
Janka Matúšku v spolupráci s 
jej žiakmi aj tento rok pripravila 
Vianočnú akadémiu – Rados-
tník. Po niekoľkých mesiacoch 
plných nových nápadov a usi-
lovného nacvičovania vznikol 
bohatý program. Nechýbali 
divadelné, tanečné, spevácke 
či hudobné predstavenia, kto-
ré nám všetkým spríjemnili už 
vianočný zhon. V divadelnej 
sále sa niesol nielen duch Via-
noc, ale aj príjemná uvoľnená 
atmosféra. 

Michaela Dibdiaková, 9.A

Medzi najväčších nepriateľov 
pre deti, ale aj dospelých patria: 
mobil, televízor, nedostatok po-
hybu, nezdravá strava. Zdravie 
ľudského srdca je týmito činnos-
ťami veľmi ohrozené.

Aj tento školský rok sme pre 
deti pripravili aktivitu - Beh pre 
zdravé srdce. Pripravené tra-
sy na beh s rozdielnou dĺžkou 
zvládli všetky deti. Najaktívnejší-
mi bežcami boli naši prváčikovia.

Veríme, že sa nám prostred-
níctvom tejto aktivity podarilo 
vzbudiť záujem o pohyb.

Iveta Palugová Beh prváčikov.

Vystúpenie žiakov.



Školský časopis Kohútik strana 7

Vianočné stromčeky na Kuzmínove
Zimné obdobie je často po-

strachom pre vtáčiky a zvierat-
ká v lese. Nájsť vhod-
nú potravu pod bielou 
snehovou prikrývkou 
je pre  nich veľmi ťaž-
ké a náročné.

ŠKD sa rozho-
dol s prikrmovaním 
vtáčikov na Kuzmí-
nove. Zo semienok 
a tuku pripravili pre 
ne rôzne pokrmy. 
Nechýbali ani ozdo-
by z jabĺčka a mrkvičky. Osem 
ozdobených vianočných 
stromčekov sa teší na návšte-

vu sýkoriek, slávikov, stehlí-
kov, brhlíkov aj nezbedných 

vrabcov. Ak chcete pomôcť 
vtáčikom aj vy, tak neváhajte. 
Využite recept z našej ponuky. 

Rých ly vtáčí koláč: 
Do misky so semienkami (druh 

semien si môže-
te vybrať, najlepšia 
je zmes) pridáme 
hrozienka, oriešky 
a trochu strúhané-
ho syra. V nádobe 
roztopíme 85g tuku 
(tuk Hera). Následne 
všetky suroviny spo-
lu zmiešame tak, 
aby celkový objem 
tuku a semien bol 

1:2. Zmes nalejeme do kŕmidla 
„obrátený kvetináč.“

Iveta Palugová

Čarovné Vianoce v ŠKD
Vianoce sú najkrajšími sviat-

kami v roku. Deti sa tešia na dar-
čeky od Ježiška a my, dospelí, si 
konečne nájdeme čas na stret-
nutie s našimi najbližšími.

Vianočná atmosféra zavítala-
aj k nám do ŠKD. S deťmi sme 
viedli rozhovory o kresťanských 
sviatkoch narodenia Ježiška, 

zvykoch a tradíciách. Vyrábali 
sme darčeky pre rodičov, via-
nočné pozdravy pre obyvateľov 
domova dôchodcov, vianoč-
né ikebany, piekli voňavé me-
dovníčky, pripravili program na
vianočné besiedky, posedenia s 
rodičmi...

Bim–bam–bom, zazvonil zvo-

nec a oznámil našim deťom ko-
niec vyučovania v roku 2016.

Hurááá! Prichádzajú prázdni-
ny! Pokojné vianočné sviatky, do 
nového roku 2017 veľa zdravia, 
lásky a porozumenia Vám všet-
kým prajú deti a vychovávateľky 
z ŠKD.

Iveta Palugová

Pečenie medovníkov.

Zdobenie stromčekov pre zvieratká.
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Beseda o Jankovi  Matúškovi

Adoptuj si kamaráta

Dňa 9.1.2017 sa uskutoč-
nila beseda venovaná Jankovi 
Matúškovi. Beseda sa konala 
v priestoroch Oravskej knižni-
ce Antona Habovštiaka v Dol-
nom Kubíne. Organizátori a ich 
hostia spoločne pripravili veľmi 
zaujímavý sprievodný program, 
ktorý otvorili žiaci recitáciou 

básne. Špeciálnym hosťom bol 
praprasynovec Janka Matúšku 
- Pavol Jurecký. Pán Jurecký 
predniesol slávnostný príhovor 
svojej tety Eleny Jureckej, ku 
ktorému pridal vlastné príhody. 
Dozvedeli sme sa veľa nových 
a pozoruhodných informácií zo 
života tohto velikána. Osob-

nosť Janka Matúšku nám pri-
blížil aj pán Peter Huba - riadi-
teľ knižnice. V závere besedy 
odznela ľudová pieseň Kopala 
studienku. Celé podujatie bolo 
ukončené odovzdávaním tra-
dičnej ceny - Priateľ knižnice.  

Alexandra Michalicová, 

Klaudia Pohanková, 8.C

Aj v tomto školskom roku 
sa deti našej školy zapojili do 
dlhodobého projektu  
- Adoptuj si kamará-
ta. Nejedná sa však 
o klasický spôsob 
adopcie. Teda žiaci si 
neberú svojho roves-
níka domov, ale pra-
videlne sa stretávajú v 
DSS so seniormi. Raz 
za dva týždne v po-
obedňajších hodinách 
venujú svoj voľný čas 
deduškom a babičkám, ktorí 
bývajú mimo svojej rodiny. Vy-

rábajú spolu rôzne predmety, 
spievajú, hrajú sa s nimi a čí-

tajú im. Pred Vianocami deti 
z divadelného krúžku zahrali  

seniorom počas stretnutia dve 
rozprávky, ktoré sa im veľmi 

páčili. 
Deti dostali krás-

ne darčeky v podobe 
perníkov a vianoč-
ných želaní. Veríme, 
že aj naďalej budú 
stretnutia detí so se-
niormi príjemné a ve-
selé, plné smiechu a 
vzájomnej úcty. Bu-
deme radi, ak sa do 
projektu bude zapájať 

čím ďalej, tým viac detí.
Mgr. Anna Vešelényiová

Slávnostné otvorenie podujatia. Sprievodný program.

Žiaci na návšteve v DSS.
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Naša tvorba
Komiks

Dobre, v knihe 
píšu, že máš 
zadržať dych.

No, nepomohlo!
Hmmm, vyskúšaj 
nafúknuť balón!

Už ma to 
vážne  hnevá!
Voda. Musíš
piť veľa vody.

Tak dosť! Už je
toho vážne veľa.
Toto už sa musí
podariť. Niekto
ťa vystraší!

Keď veľa, tak
veľa! Dúfam, že
to pomôže!

Fúú, fúú, fúú. Už
ma z toho bolí
hlava. Asi skúsim 
niečo iné.

Ja to už nevydržím!
Fúú, štik!

ŠTIK!
Ajáj, štikútam. 
Macko, pomôž mi.

Nepomáha, oni ma
nevystrašia a ešte aj 
oni začnú štikútať.
Skús vlka!

A teraz štikútajú všetci!
ŠTIK!!! Aj ja.

ŠTIK!!!ŠTIK!!!

Dorota Smoleňová, 8.A
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ta jnička

Nonsensové básničky žiakov z 5.A

1. Šiesty mesiac v poradí.
2. Opak čiernej.
3. Pokus inak.
4. Doplň: ............ a Marienka.
5. Orgán zraku.
6. Doplň: ............ na bielom koni.
7. Spojené kráľovstvo (inak).
8. Veľhory Slovenska.
9. Ak niekto niečo chce, 
 tak potom veľmi ........... . 
10. Malý hlodavec.
11. Keď odchádzame na dovolenku, 
 balíme si veci do veľkého .............. .
12. Čo sa okrem košíka používa pri hraní
 bedmintonu?

Nikola Kacková, 8.A

Jeleň
Dobrý deň,
povedal jeleň.
A o deň,
zjedol všetku zeleň.
A na ďalší deň,
ďalší jeleň.
„Kde je všetka zeleň?“

Janko Kubaščík

Púšť
Na ďalekej slnečnej púšti
ľadový medveď krížovky lúšti.
Okolo preletí tuleň
a pýta si od neho hrebeň.
Vlasy ma dlhé až po pás,
to asi z tých dobrých klobás.
Hrebeňov na púšti nieto,
odfúkol ich severný vietor.

Sebastián  Kvietok

Trnka
Spadla trnka ružová,
obila si lakte.
Teraz reve na tráve,
„Čo mi na to dáte?“

Prišiel Jožko milučký,
dal jej na to lakťačky.
Potom dostal nápad, 
a nechal ju čakať.
Kým sa z toho spamätá,
do včerajšieho obeda.
Doniesol jej medicínu
a veľký leukoplast.
Pricapil ju v obývačke 
na Van Goghov obraz.
Ty si trnka nezbedná.
Teraz si tu seď!

Ivana Ella Kubačková

Šampión
Bol raz jeden on,
môjho hrnca šampión.
Vyšiel na aparát,
kde ho našiel kamarát.
 
Kým z neho zliezol,
rušeň mu z nosu vyliezol.
Keď už z neho zliezol,
zase na vrch vyliezol.
 
Videl tam mraky,
z ktorých pršali oblaky.
Išiel domov usmiaty,
že ho mama vytrhá za vlasy.

Ondrej Varečka
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Z našej tvorby...

Adela Záňová, 6.A

Nina Janíková, 7.C

Nina Kolníková, 8.B

Júlia Ďurmeková, 6.A
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Karneval
„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti... a dievčatá plačú, už sa nenaskáču...“

Na karnevale sa stretlo mnoho rozprávkových postavičiek. Každý rok je prevaha krásnych 
vznešených princezničiek, ktoré čakajú na tajomného princa. Nechýbal obľúbený tanec s balón-
mi a spev pesničiek z repertoáru detí. Krásny deň za nami a ešte krajší prázdninový týždeň pred 
nami! 
Iveta Palugová
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