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ADOPCIA VYŠLA NA VÝBORNÚ

Školský ples
Minulý rok bol pestrý na nové akcie pre druhý stupeň. 
Najskôr to bol Bažantský večierok a potom 1. školský ples, 
ktorý sme zažili na konci školského roka. Na úvod, ako sa na 
správny ples patrí, sa tancoval valčík s učiteľmi, ale aj žiak-
mi. DJ Paľo vyberal tie naj piesne.
Bolo tam výborne! Prajem si, aby bol ďalší! Nechcem aby 
sa už skončil!...Toto boli slová, ktoré odzneli na záver nášho 
školského plesu, počas ktorého sa vyhlasoval aj Chlapec 
a dievča našej školy a bol vyhodnotený najkrajší slávnostne 
prestretý stôl. A mnohé triedy si naozaj dali záležať! 

Krátko pred koncom sme sa 
stihli aj rozlúčiť s našim skve-
lým pánom učiteľom Teťá-
kom, za ktorým nám mnohým 
bude veľmi smutno. 
Za celý ples a super zábavu 
ďakujeme pani vychováva-
teľke Vešelényiovej, celému 
učiteľskému zboru, DJ Paľovi, 
moderátorkám a samozrejme 
aj žiakom. A...tešíme sa na 2. 
školský ples!

Nina Hečková

Zrejme ste už počuli, že 
tento školský rok si siedmaci 
vyskúšali, aké je to adopto-
vať si seniorov. Samozrejme, 
nebrali si ich domov, iba sa 
im snažili spríjemniť voľné 
chvíle v domove dôchodcov. 
Táto akcia mala trvať me-
siac, počas ktorého by žiaci 
navštevovali seniorov nie-
koľkokrát do týždňa. Predĺ-
žila sa však na celý rok!
Potešili sa, že školáci mali 
záujem navštíviť ich, roz-
právať sa s nimi a hrať hry. 
Často si spolu aj spievali, 
čítali. Veľa hier bolo pre nich 
nových, napriek tomu, že ich 
hrali deň predtým. Niektorí 
sa po „prvýkrát“ zoznámili 
s hrou Človeče, nehnevaj sa, 
iní sa učili vkladať písmená 
do okienok rôznych tvarov. 
Dôchodcovia prezradili, ako 
žili zamlada. Bola to iná 
doba, mnohí tvrdo pracova-
li. 
Na rozdiel od nás, nevysedávali za internetom, televízorom, 
ale museli už ako deti pomáhať rodičom. Nuž, nemali to ľah-
ké. Bolo obdivuhodné, koľko si toho pamätali z detských čias. 
Menej už  z blízkej minulosti. V domove dôchodcov sa im to 

vraj vlečie a majú veľmi veľa času. Rýchlejšie im však ubiehal 
v spoločnosti našich žiakov. Tí na konci školského roka dostali 
od adoptovaných seniorov milé darčeky. Keďže žiaci  chcú 
v tejto zmysluplnej činnosti pokračovať, určite sa budú spolu 
stretávať aj na budúci školský rok. 

mr



V máji sa v Trstenej v ZŠ Rudolfa Di-
longa uskutočnil 5.ročník súťaže v spe-
ve populárnej piesne Dilongstar 2011. 
Našu školu reprezentovali speváčky 
– finalistky zo školského kola  Kristína 
Ondrejková z 8.B, Michaela Adamcová 
z 5.A a Klaudia Chomisteková z 3.B.
Na súťaž sme šli vlakom. Aké bolo 
naše prekvapenie, keď sme si všimli, 
že rušňovodič sedel vzadu, teda celú 

cestu cúval. Viete si predstaviť, ako sa 
cíti šofér vlaku, teda rušňovodič, keď 
má celú cestu cúvať, hádzať spiatočku?! 
Cesta trvala hodinu a pol. Keď sme tam 
prišli, zaregistrovali sme sa a dostali sme 
tričká. 
Celú súťaž otvorila 1. kategória, v kto-
rej bolo 21 účinkujúcich, v 2.kategórii 
bolo 22 a v 3.kategórii sa predstavilo 
20 spevákov. Bola veľmi silná konku-
rencia, zneli krásne piesne, tancovali sa 
super tanečky a lámali sa stoličky. Počas 
prvého dňa sa prepadlo na zem až 5 ľudí 
z obecenstva. Nevieme, či to bol zámer, 
ale našťastie všetci vyviazli bez zrane-
nia. Poučenie: Na celoslovenské finále 
nepoužívať plastové záhradné stoličky! 
Večer sme si krátili čas tvrdou prácou. 
Ja som písala článok do časopisu, Miška 
vyrábala plagát a druhá Kika opravovala 
písomky. Do finále som sa dostala len 

ja. Konalo sa na druhý deň v Tvrdošíne, 
pretože v Trstenej  kultúrny dom re-
konštruujú. Keďže som mala perfektnú 
oporu v podobe mojich kamarátok, pani 
učiteľky a maminky s bratom a tetou, 
podarilo sa mi vybojovať tretie miesto! 
Ono sa to dosť zle píše o sebe... Ale čo 
môžem ja za to, že som aj reportérka?

Kika Chomisteková  

O tom, ako reportérka na Dilongstar spievala 

A potom sa to všetko začalo. Boli sme 
nervózni a vytrémovaní. Každý z nás 
sa snažil,aby bol jeho výsledok čo na-
jlepší. Kým porota rozhodovala, kto je 
ten naj, spoločne sme si ešte zaspievali.  
A na koho sa usmialo šťastie v tomto 
ročníku?Prvá kategória (žiaci prvého 
stupňa):

1. Klaudia Chomisteková s piesňou Pátá
2. Miška Dibdiaková s piesňou Úsmev
3. Barbora Mrišková s piesňou Balada 
o poľných vtákoch
Druhá kategória (žiaci druhého stupňa): 
1. Tereza Čutková s
    piesňou Someone like you

2. Eliška Zrnčíková 
    s piesňou V sieti ťa mám 
3. Kristína Ondrejková 
    s piesňou Děti ráje
Je len škoda, že spievaniachtiví učitelia 
sa akosi vytrácajú. V tomto ročníku sa 
odvážili zaspievať len náš šoumen - stá-
lica Juraj Lakoštík, Katarína Stripajová 
a Patrícia Zrnčíková.

Lenka Sklouzová

Kohuťákstár 2011
Po ročnej odmlke, zapríčinenej začiatkom rekonštrukcie a následnom roztrúsení 
žiakov po celom Kubíne, sa tento rok opäť, už po piatykrát, konala spevácka sú-
ťaž Kohuťákstár 2011. Každý, kto sa chcel zabaviť a verejne, pred celou školou 
si zaspievať, zapojil sa do súťaže a ukázal  svoje schopnosti. V deň súťaže sme sa 
spoločne pripravovali, aby bolo všetko na 100%. Súťaž sme otvorili spoločnou pies-
ňou- hymnou našej školy Rýchlo sa pridaj sa k nám!. 



Nočné potulky s Bratom a Futovou

Z neho sme robili menší testík na číta-
nie s porozumením. Ďalšia úloha bola 
vypracovať písomný projekt alebo pre-
zentáciu v powerpointe a urobiť fiktívny 
rozhovor s Romanom Bratom a Gabikou 
Futovou. Informácie sme čerpali z inter-
netu. Posilnení nezdravými párkami sme 
sa dali do práce. Dobre sme sa pri tom 
pobavili. Jedna skupina totiž predstavila 
spisovateľov ako hip-hoperov, druhá 
harlejákov (to sú tí na motorkách). Po 
odprezentovaní rozhovorov všetkých 
skupín sme zažili veľký ŠOK!!! Vošli 
sme do jednej triedy a tam sa na nás 
usmieval sám Roman Brat! A bol úplne 
živý! Spojili sme sa s ním cez skype 
a bolo to veľké prekvapenie, ktoré pani 
učiteľkám skutočne vyšlo. Tak sme ho 
vyspovedali. Aj s Gabikou sme si po-

četovali, pretože nemala kameru a tiež 
čítala v prešovskej knižnici. No a potom 
prišiel horor a strach. Teda tak to mali 
aspoň učiteľky v scenári. Pre nás to skôr 
bola zábava a sranda. Dostali sme totižto 
pokyn vyjsť von a tam nás už pri svieč-
kach čakala hororová knižka Zubami 
-nechtami a z nej sme si museli prečítať 
nejaké strašidelné príbehy. Aj keď boli 
strašné, nebáli sme sa. Smiali sme sa 

a bolo nám tam super, keď tu zrazu sa 
dovalili poliši. Že vraj, prečo sme von 
bez dozoru v takú nočnú hodinu. No čo 
sme im mali povedať? Jasné, že sme to 
zvalili na naše pani učiteľky. Šesť detí 
vzali na policajnú stanicu a my ostatní 
sme pokračovali v čítaní. Až po splnení 
našej úlohy sme sa rozhodli ísť za pani 
učiteľkami a všetko sme im povedali.  
To sme netušili, že nás po celý čas po-
zorovali z okna.) Rozhodli sme sa ísť na 
policajnú stanicu „vyslobodiť“ naše spo-
lužiačky a vysvetliť to nedorozumenie. 
Prezreli  sme si, ako funguje kamerový  
systém v meste a kto sa stará o našu  bez-
pečnosť. Bolo to veľmi zaujímavé. Po-
tom bola didžina s DJ Lakim, pyžamová 
módna prehliadka, skrývačky, čítanie 
knižiek našich kamarátov G. Futovej 

a R. Brata i hororov, pastovačka...až do 
rána bieleho. Ráno nás čakal smotano-
vo- piškótový pohár s višňou a jahodou 
(čítali sme predsa Chlapci padli z višne 
a dievčatá z jahody). Bol veľmi chutný 
a osviežujúci. Ale my sme boli aj tak už 
zrelé do postele a to, po čom sme v tú 
chvíľu túžili najviac, bol výdatný spá-
nok. Ešte sme museli predstaviť  naše 
projekty o spisovateľoch, ale bolo to už 

trápenie. Každý zíval, poniektorí po-
čúvali so zavretými očami(ale POZOR! 
nie ušami.) Keď už sme si mysleli, že 
toto pekné, ale v túto rannú dobu predsa-
len trápenie, skončí, začala pani učiteľka 
čítať čet s Gabikou Futovou a zabila to 
... ďalšou aktivitkou! To už niektorí pro-
testovali (vážne sa nám chcelo spať). Na 
začiatku potuliek sme totiž museli napí-
sať každý jedno slovo, čo očakávame od 
potuliek. Tak sme písal: strach, knižky, 
zábava, skrývačka... haluz. Viete, akú 
haluz sme mali na mysli... No a pani 
učiteľka sa nedala obmäkčiť. Že vraj ha-
luz nebola. Nemali sme síl namietať, len 

sme si povzdychli a plnili ďalšie pokyny. 
Ideme von, oblečte sa. Čóóó??? Bude 
to mať environmentálny charakter. To 
ako budeme zbierať haluze??? Nezistili 
sme, kto napísal toto nešťastné slovo na 
papierik. Ale oči sa nám rozjasnili, keď 
sme zistili, že pri škole bude rásť náš 
Stromček mladých čitateľov, ktorý sme 
vlastnoručne zasadili. Tak toto mali pani 
učiteľky na mysli! Pekné, milé... Ale sta-
čilo. Rýchlo sme odišli, prv, než si stihli 
vymyslieť ďalšiu aktivitku. 
SMER: POSTÉÉÉĽ!!!

nočné tuláčky
Pani učiteľkám veľmi ďakujeme,

pretože na túto noc ešte dlho 
spomínať budeme.

Keď to zhrniem do jednej vety,

pani učiteľky, ďakujeme za krásne 
zážitky!

Pani učiteľkám ďakujeme,

na túto noc nikdy nezabudneme,

už aj vrabce na stromoch 
čvirikajú,

že na potulky všetci veľmi 
spomínajú.

 Deň bláznov sme oslávili tak, ako sa patrí - Nočnými potulkami, spre-
vádzanými príbehmi Romana Brata a Gabriely Futovej. Rozdelili sme sa náhod-
ne do skupín podľa rozstrihaných obalov kníh daných autorov. Potom sme spájali 
slová do názvov kníh. Vznikli zaujímavé skomoleniny ich diel.  Keďže Nočné potul-
ky sú hlavne o čítaní, pani učiteľky nám prečítali jeden z príbehov z knihy Chlapci 
padli z višne a dievčatá z jahody, ktorá je spoločným dielkom Gabiky a Romana. 



Onlájn čet s Gabikou Futovou...
My: Ak by sme mohli, chceli by sme sa 
spýtať pár otázok.
Gabriela: Jasné, som tu pre vás. 
My: Cítite sa niekedy ako celebrita? 
Napríklad po uverejnení novej knihy.
Gabriela: Ale kdeže! Ja nemám rada 
ceremónie, takže  sa krstom  kníh vy-
hýbam. Nemám rada, keď sa na mňa 
pozerá veľa ľudí naraz. Aj keď beseda, 
to je čosi iné.
My: Ako potom prebiehajú vaše krsty? 
Gabriela: Nijako. Raz za čas, keď niek-
to zorganizuje niečo v inej knižnici (teda 
mimo Prešova), tak to so zaťatými zuba-
mi zvládnem, ale sama už neorganizu-
jem nič pár rokov. Milujem prezentáciu 
typu: Dám na facebook a hotovo.

My:  Takže ste moderná spisovateľka.
Gabriela: No neviem, práveže nie, lebo 
v móde sú krsty a prezentácie ...
My:  Ale v móde je aj facebook.
Gabriela: Facebook mám rada, to je 
čosi iné. To len uverejním obálku knihy 
a mám pokoj.
My: Vieme, ako ste písali knižku 
Chlapci padli z višne a dievčatá z 
jahody. Chceme sa spýtať, či ste Hus-
listku napísali prvá a čím ste sa v nej 
inšpirovali.
Gabriela: Áno, Huslistku som napísa-
la prvá a inšpirovala ma moja bývala 
spolužiačka, s ktorou už teraz nie som 
v kontakte, ale na ktorú som si spome-
nula. Všetci v triede sme ju považovali 
za inú, za čudnú. Iná bola práve tým, že 
milovala hudbu a nebrala ju konzumne  
ako my, tým sa od nás odlišovala. No 
a viete, ako to je. Odlišnosť v tom veku 
znamená väčšinou nepochopenie.

My: Ako ste ju vnímali vy? Bolo vám 
jej  ľúto alebo ste ju podržali?
Gabriela: Chvíľu som sa s ňou pria-
telila, ale to priateľstvo samo odznelo, 
neboli sme naladené na rovnakú vlnu.
My: Ale s Bratom ste.. však?
Gabriela: Vyzerá to, že áno.
My: Ideme vám prezradiť jedno veľké 
tajomstvo.
Gabriela: Super!
My: Roman Brat s vami plánuje do 
budúcna spoluprácu na novej knihe. 
Už má aj názov, ale psst! Tešíte sa na 
túto spoluprácu?
Gabriela: Jojoj, o tom fakt nič neviem. 
My: Ale zatiaľ sa tvárte, že o tom nič 
neviete.

Gabriela: Jasné, nič neprezradím.
My:  Ako sa vám s ním spolupracova-
lo?
Gabriela: Spolupracovalo sa mi s ním 
super, hlavne na Dvojičkách (Zmätené 
dvojičky zo slepej uličky). Višne (Chlap-
ci padli z višne a dievčatá z jahody) ma 
trochu potrápili.
My: Višne sme čítavali cez hodiny a  
keď sme na chodbách predávali knihy. 
Bolo to veľmi zábavne. Prečo vás Višne 
potrápili? Brat nebol spokojný s vašim 
pohľadom? Vracal vám rukopis? 
Gabriela: Figu! Ja som bola nespokojná 
s Bratovým výkonom. Sú tam veci, na 
ktorých sme sa nezhodli. Celé písanie 
nešlo tak hladko ako Dvojičky, ale bola 
to hlavne moja vina, mala som tvorivú 
krízu.

(pokračovanie nabudúce)

     

BÁSNIČKA

1.apríl – Deň bláznov-
vhodný deň na šantenie,
s Gabikou Futovou a Romanom Bratom
Nočné potulky a možnospanie.

Najskôr práca s internetom,
potom niečo na zjedenie,potom niečo na zjedenie,
nasledoval  akože rozhovor s Gabikou 
a Romanom,
to vám  bolo do popuku smiešne!

Neskôr pecka veľká prišla,
keď sa na nás Roman usmial zblízka.
S Romanom sa cez skype volalo, 
s Gabikou Futovou sa na gmaili písalo.
Zvedavé otázky sme my im dávali, 
na každú priamu odpoveď dostali.
Poriadne sme ich vyspovedali,
dosť sme sa pri tom nasmiali.

Strašidelný príbeh Zubami – nechtami  
za tmy-
ten predsa nesmel chýbať,
po záťahu s policajtmipo záťahu s policajtmi
od strachu sme prestali aj dýchať.

Vzali so sebou dievčat šesť,
strašne sme sa o ne báli,
tak sme po ne išli hneď,
nakoniec nám ich chvalabohu dali.
Zoznámili sme sa s prácou policajta,
nie je to veru žiadna sranda.
Môžeme sa v meste cítiť bezpečne,
však na 20 kamier stále niekto striehne.

Neskôr bola tancovačka,
veď strachu už bolo dosť,
potom nočná schovávačkapotom nočná schovávačka
špeciálne na našu žiadosť.

Na schovku keď sme sa po tme hrali,
skoro sme sa pozabíjali.
V spacákoch sme sa bili,
oka sme nezažmúrili.

Jahodovo-višňovú tortu sme dostali,
všetci sme ju s chuťou spapali.

Ráno trocha oťapení
vybrali sme sa von,
všetko sme to ukončili
zasadeným stromčekom (či haluzom?)  

nočné tuláčky - umelkyne

Onlájn čet s Gabikou Futovou...
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Pamätáte si ešte na články o Čičmanoch 
a Dolnej Krupej v našom Kohútiku? 
Školský rok sa pomaly, ale iste končí, 
a tak sa skončil aj druhý ročník projek-
tu „Objavme doma divy sveta a dajme 
o nich vedieť“. Ukončenie tohto roč-
níka sa konalo v Kežmarku, v školskej 
knižnici v Lýceu, kde päť z jedenástich 
škôl, ktoré sa na projekte zúčastnili, 
predstavili svoju prácu. Medzi nimi bola 
aj naša škola. 
Do Kežmarku boli za našu školu vy-
slaní: Andrej Feješ, Lenka Sklouzová, 
Stanislava Pukáčová a Tereza Čutková 
spolu s pánom zástupcom Rastislavom 
Eliašom.
Program otvorila pani riaditeľka Com-
munication House. Ukázali sme našu 
hru na píšťalkách. Po obede sme sa 
vybrali na exkurziu. Najskôr sme si 
obzreli knižnicu. Bolo tam neskutočné 
množstvo kníh, ktoré boli veľmi vzác-
ne. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých 
informácií. Napríklad, že táto knižnica 
je najväčšia školská knižnica v strednej 
Európe. Pokračovali sme artikulárnym 
kostolíkom. Bol prekrásny. Pán sprie-

vodca nám dokonca povedal, že je to 
„najvyčačkanejší“ artikulárny kostol 
na Slovensku. Nakoniec nasledovala 
prehliadka mesta Kežmarok. Videli sme 
mnoho pamiatok. Každá bola jedinečná 
a niečím špecifická. 
Pred odchodom domov sme ešte ochut-
nali výbornú kežmarskú zmrzlinu. Ak 
bude možnosť, radi sa do projektu opäť 
zapojíme, však sme sa naučili veľa no-
vého! Vyrobili sme si píšťalky, naučili 
sa na nich hrať, absolvovali niekoľko 
koncertných vystúpení a videli množ-
stvo zaujímavých miest.

Lenka Sklouzová

Už tradične netradične...
Ak sa niečo udeje tretíkrát, možno už povedať, že je to  tradícia. A ak sa to 

robí inak ako je zvykom, tak  je to netradičné. Čo poviete?
Takto sme sa vybrali my, žiaci dvoch kubínskych škôl na dvojdňové Nočné 

táborákové čítanie na Srňacie. Boli sme veru pestrá partia malých aj veľkých, 
pokročilých i začínajúcich čitateľov zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov 
s telesným postihnutím a žiakov Základnej školy Janka Matúšku. 

Podmienkou našej účasti boli tri kupóny, na ktorých nám dospelé osoby po-
tvrdili svojim podpisom, že sme čítali inak ako zvyčajne = netradične (napr. 
v sprche, psíkovi v jeho búde, dole hlavou, s vodou v ústach, v maminej robo-
te...), jedna kniha, ktorú sme si vybrali a samé kúpili (vlastne vymenili za sede-
meurový kupón) v kníhkupectve Zrno a kopec dobrej nálady.    

Aj všeličo iné sme mali pripravené vďaka projektu Netradičné čítanie  ING 
Šanca pre deti  z Charitatívneho fondu LION a výdatnej sponzorskej pomoci 
Hotela Orava Srňacie, za čo im ďakujeme a odkazujeme, že nám bolo už tradične 
netradične dobre s knihou pri táboráku, pri maľovaní hrdinov z prezentovaných 
kníh na maxiskaly, hľadaní pokladu a všeličom inom a že sa zas tešíme dovi-
denia. 

Žiaci zo spomínaných kubínskych škôl a Jana Matisová 

Ukončenie projektu v Kežmarku

Časopis Kohútik – občasník
Šéfredaktor – Nina Hečková
Redakčná rada – Mladí reportéri
Jemné korekcie–P. Zrnčíková
Náklad – 50 ks
Ročník XX.
Vychádza na základe povolenia ONV č. 
kult. 391/91-456/10-V-5




