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Časopis pre ţiakov, učiteľov a priateľov ZŠ Janka Matúšku             Vydávajú Mladí reportéri    

Časopis žiakov ZŠ 

 

 

   Práve držíte v rukách prvé číslo 

nášho časopisu. Poviete si: „No 

konečne!“ Áno, uvedomujeme si, že 

nám to trvalo dosť dlho, ale pár 

slov na našu obranu: Sme pomerne 

novovytvorený tím, zo starých tvárí 

ostala už len Laura a  Natália. 

Rozrástli sme sa aj o prváčky 

a tretiačky, mimochodom aj  články  

z ich dielne si môžete vo vašom 

Kohútiku prečítať. Premýšľali sme 

nad tým, ako časopis ešte zlepšiť. 

Vzali sme si k srdcu aj slová 

porotcov súťaže O najlepší 

školský časopis. Minulý rok v júni 

sme dostali Čestné uznanie 

a spätnú väzbu, že sme sa oproti 

minulým rokom posunuli dopredu. 

A tak sa posúvame, i keď možno 

slimačím tempom. Sľubujeme však, 

že nové číslo, na ktorom už 

pracujeme, nedostanete do rúk až 

v júni .      

                  

                                     Mladí reportéri 
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Daniel Hevier zavítal k nám a my sme 

sa veľmi potešili. Máme radi jeho 

kniţky a tak sme si ho šli obzrieť. 

 

  Čo moţno neviete o Danielovi 

Hevierovi... 

Daniel Hevier (55) sa narodil 6. 

decembra 1955. Jeho dátum narodenia 

si zapamätá asi kaţdý, lebo v ten deň 
chodí poza okná sv. Mikuláš. 

Hovorí o sebe, ţe je tak trochu anjel, 

lebo sa volá Daniel .  

Je ţenatý. Jeho manţelka sa volá ako 
dievčinka zo známej slovenskej 

rozprávky Soľ nad zlato - Maruška. 

Majú spolu  tri deti. Dvoch  synov- 

Tomáša a Daniela, ktorí sú od neho 
vyšší a jednu dcérku Bohdanku. Tá si 

robí druhú vysokú školu, lebo chce byť 

strašne múdra. Majú psíka maltezáčika. 

Volá sa Konor(15). 
Vo svojom ţivote napísal takmer sto  

kníh. Písaniu sa venuje uţ štyridsať 

rokov. Začal na základke vo štvrtom 

ročníku.  Hral sa na spisovateľa, napísal 
kniţku Ako sa trhá kytica, sám si ju 

ilustroval, zošil. Prvá kniha, ktorú 

vydal, sa volala Motýlí kolotoč. Bola to 

kniha pre dospelých.  
V 9. ročníku sa  zaľúbil do svojej 

spoluţiačky Vierky a začal písať 

o láske. 10 rokov sa frajerili. Nevolá sa 

Vierka HeVierka, lebo si ju nevzal.  
Nedávno ju vyhľadal na Facebooku 

a znova spolu chodia... Na Facebook.  

Okrem písania kníh sa venuje aj písaniu 
textov piesní pre známych spevákov 

a skupiny. Pre Paľa Haberu, IMT Smile 

(Ľudia nie   sú      zlí),  Janu    Kirschner 
(Líška). 

Jeho piesne pre deti sú veľmi vtipné a 

humorné. Na besede vedeli deti, ale aj 

dospelých rozosmiať a rozveseliť. 
Napriek tomu, ţe je veľký spisovateľ, 

nemá schopnosť zapamätať si alebo  

naučiť sa básne, a to ani tie svoje. Práve 

má rozpísanú knihu Xaver s nohami do 
X. Na pulty sa dostane v novom roku. 

 
 

   Vtipné výroky:     
1.)  V treťom ročníku ma vyhodili zo 

ZUŠ, pretoţe som si zbigbítoval 
Mozarta, neznášal som stupnice. Preto 

nemôţem hrať Bacha, ale iba Heviera. 

Takţe BACHA na to! 

2.) Včera, ked  ́sme prišli, bolo kráásne 
a dnes je hmla a vyzerá, ţe bude pršať. 

Ked´ som ráno vstal, dal som si dve 

porcie hmly namiesto obľúbenej 

zmrzliny. 
3.) Čím som chcel všetkým byť?  

Umeleckým maliarom – bol by som 

v umeleckom oblečený, namaľoval by 

som tri čiary, predal by som to za milión 
dolárov. Bol by som taký Picasso. 

Vyrábačom dierok v site. Zametačom 
pukancov v kine. Komentátorom 

majstrovstiev v šachu 

4.) Musel som sa zníţiť k deťom, lebo ja 

som veľký človek. A veľký človek musí 
mať veľké myšlienky! 

                                     Lenka Sklouzová  

 

 
 

D. Hevier - klavirista 
 

 
 

Pre vás, Kohúťačikov...  

 

 
Rozhovor s Danielom Hevierom: 
 

Keď ste boli malý, aký najväčší prúser ste spravili?   

Rozbil som okno na predsieni, ušiel som z domu, nôţ som zabodol do kuchynského drezu, tete som polial kuriatka studenou vodou a potom 
podochli... 

Akú najhoršiu známku ste dostali z diktátu? 

Neviem, či som vôbec niekedy dostal dvojku, alebo som mal vţdy jednotku...Ja som sa nemusel učiť slovenčinu,  lebo som veľa čítal. 

Kto z vašej rodiny najčastejšie venčí psa? 
Dcéra Bohdanka, lebo to je jej psík. 

Ak by ste našli čarovnú lampu, ktorá vám splní hocijaké prianie, aké by to bolo? 

Chcel by som mať veľký dom. Taký, kde by síce bývalo veľa ľudí, ale by sme sa celé týţdne nestretli, taký by bol veľký. 

Prečo ste zloţili pieseň Najhoršie decko na svete? 
Preto, lebo si myslím, ţe ţiadne decko nie je zlé, ani najhoršie. Deti mám rád a toto je taká obrana detí. 

Máte počítač? 

Mám počítač a som počítačový maniak. Pri počítači sedím tak šestnásť hodín, ak som doma.                                                                    

 
           pýtali sa Nina Hečková a Eliška Zrnčíková 
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ZZáállooţţkkaa  ddoo  kknniihhyy  ssppoojjuujjee  šškkoollyy......  

Naša škola prijala ponuku zapojiť sa do 

projektu Záložka do knihy spojuje 

školy.  
 

Hlavným cieľom česko-slovenského 

projektu bolo nadviazať kontakt medzi 

českými a  slovenskými školami 
a podporiť čítanie prostredníctvom 

výmeny  záloţiek do kníh, ktoré deti 

vyrobia ľubovoľnou technikou.   

Naše deti sa naozaj môţu pochváliť 
krásnymi záloţkami, ktoré poputovali 

do Českej republiky. Na oplátku uţ do 

našej školy dorazili záloţky z Čiech. 

Tak nech sa vám, milé deti, so 
záloţkami dobre číta!  

                                                            mr 
 

 

Beseda s Branislavom Jobusom 

   Naši piatackí Vševedkovia 

a Vševedkovia z iných škôl sa  zišli na 

vyhodnotení kvízov, ktoré nám 

rozdala teta A. Javoreková 

z Oravskej kniţnice.  

Prvé a dve druhé miesta získali piataci 

z našej školy! Tu je vyhodnotenie: 

2. miesto: Aneta Kralčáková  

                  Petra Šimráková 

1. miesto:  Denisa Salvová 

 
Výhercom prišiel osobne zagratulovať 

hudobník, spisovateľ, drţiteľ Janského 

plakety, organizátor festivalu, ktorý 

pracuje v jadrovej elektrárni 
v jednom.  

Stretnutie s Branislavom Jobusom ( lebo 

o ňom je reč) bolo veľmi zaujímavé. 

Sám pán Jobus je zaujímavý týpek. 
Vysoký, s dlhým vrkočom, skoro ako 

Jánošík. A keď sa rozrozprával... Aţ 

nám bolo smiešne! V jeho reči totiţ nie 

sú zastúpené ť, ď, ň... A tak v prepise 
nám povedal: Pet rokov som abstynent, 

nepijem, nefajčím, desat rokov som sa 

nestrihal. Cez den pracujem a po nocách 

píšem.  
Dozvedeli sme sa, ţe pôsobí vo 

viacerých kapelách – Abusus, Karpatské 

chrbáty, Vrbovskí víťazi, kde hrajú na 

rôznych rúrach, vysávačoch. Dokonca 
nám aj zanôtil svoje piesenky. Bolo to 

veľmi veselé stretnutie, na ktoré 

budeme spomínať.  

                                          Nina Hečková                                                                   

 

 
Braňo Jobus s víťazkami 

 

 

 

 

 

Ako neskoro chodím do školy 

Či je slnko, či je dážď, 

na školu je zasa čas. 

V škole deťom múdrosť 

sedí na hlavách.  

 

Či je slnko, či je zima, 

mama ráno zobudí ma. 

Oco dlho kašu varí, 

pán učiteľ má hnev v tvári. 

 
 

 

Naša víťazka Deniska 

 

 

 
 
 

 

 

Či je slnko, či je dážď, 

na školu je zasa čas. 

Ale starká ma dlho češe, 

školník po mne zasa breše. 

 

Či je slnko, či je dážď, 

na školu je zasa čas. 

Prvá hodina sa už začína, 

radšej vleziem do komína. 
 

                                Líza Hanzuchová 
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Afganský deň 
 

Naša trieda - 7.C preţila Afganský deň. 
Prišli sme do Kina Choč, kde nás 

privítali podľa starého slovanského 

zvyku tradičným chlebom, ktorý sa 

pečie v Afganistane.  
Pán, ktorý osobne navštívil Afganistan, 

začal veľmi pútavo a zaujímavo 

rozprávať o ţivote v tejto krajine. 

Veľmi nás to zaujalo, lebo o 
Afganistane sme  dovtedy vôbec nič 

nevedeli.  

Pozreli sme si prezentáciu a počúvali 

sme rozprávanie o tom, ako sa deti v 
Afganistane učia.  

Učia sa vo veľmi chudobných 

podmienkach. Nás škola nebaví, oni ju 

naopak milujú. V škole majú 

kamarátov. Do školy chodievajú veľmi 

radi, lebo sa chcú vzdelávať a neskôr 

pracovať a tak pomáhať ich štátu alebo 

mestu. U nás chcú byť deti speváci, 
herci, šéfovia  v bankách a veľkých 

firmách…. Deti v Afganistane majú iné 

sny. Chcú sa stať lekárkami, učiteľkami, 

učiteľmi. 
V budúcnosti chcú pomáhať ľuďom a 

vzdelávať ich.  

Deti, ktoré nechodia do školy, tvrdo 

pracujú. Zbierajú po uliciach papiere, 
donesú ich domov  a buď si s nimi 

prikurujú alebo  ich predajú a majú 

peniaze, aby uţivili rodinu. 

Potom sme si pozreli krátke videofilmy. 
Prvý príbeh rozprával o malom 

dievčatku, ktoré vláčilo so sebou vrece a 

zbieralo odpadky. 

Prišlo mi tých detí veľmi ľúto, ale 

zároveň som bola šťastná, ţe nie som na 

ich mieste a ţijem v civilizovanej 

krajine. 

Druhé video bolo o ţenách,  ktoré sa 

učili tkať látky, koberce. Tie potom 

predávali na trhu. 

 
Dozvedeli sme sa aj o miestnych  

nemocniciach. Ţeny rodili doma a veľa 

ţien a detí tak prichádzalo o ţivot. Ale 

keď zaloţili malú nemocnicu, úmrtnosť 
sa zníţila. Dievčatá a ţeny sa rady  

vzdelávajú práve v týchto 

nemocniciach, aby mohli pomôcť 

ţenám a ich deťom. 
    

Nakoniec nás čakal  ešte krátky kvíz. 

Bol zloţený z 12 otázok. Uţ sme boli 

múdrejší, a tak nám odpovedať na ne 
nerobilo ţiadny problém. Vyhrali sme 

balík cukríkov! 

 

 

              N. Pohanková, M. Podstavková  

Štvrtáci na návšteve Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom  
 

  V novembri sme sa zúčastnili 

exkurzie do obľúbenej hvezdárne.  

 

Cieľom exkurzie bolo to, aby sme na 

vlastnej koţi zaţili to, o čom sme si 

hovorili na hodinách prírodovedy. Naše 

vedomosti sa ešte viac rozšírili. 

Prostredníctvom všelijakých moderných  

pomôcok sme lepšie pochopili 

fungovanie vesmíru.  

Exkurzia pozostávala z programu vo 

Hviezdnej sále – planetáriu, potom nám 

ujo z hvezdárne rozprával veľa 

zaujímavostí a odpovedal na naše 

zvedavé otázky. Nakoniec sme si 

pozreli videofilm.  

Ţiaľ, z dôvodu nepriaznivého počasia 

sme priamo nemohli pozorovať oblohu.  

Cestou do Ţiaru nad Hronom sme sa 

zastavili v starobylej Kremnici, kde sme 

navštívili starú mincovňu. Prezreli sme 

si  stroje, ktoré v minulosti razili mince. 

Exkurzia sa nám vydarila a tieto miesta 

radi navštívime opäť. 

                                                                                                                                                                       
štvrtáci 

 

 
 

 

 

SÚŤAŢ O NAJ...STRAŠIDLOO 

   Na začiatku novembra  pripravila 

p. uč. Dudáková pre svojich 

krúţkarov súťaţ „O naj... strašidlo“.                                        

Súťaţili o najväčšie, najkrajšie strašidlo, 

najmilšie šišidlo, najvýstiţnejšie meno 

pre strašidlo, najkrajší príbeh. 

Po svojich výkonoch a spoločnom 

vyhodnotení súťaţe boli všetci súťaţiaci 

sladko odmenení za snaţivosť 

a šikovnosť.       mr

 

 

Čo sme vypotili v školských laviciach? 

- Skúste mi povedať, aký deň je Medzinárodný deň gramotnosti? 

- Je to deň, kedy by sme mali chudnúť! 
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POĎME ZNOVU OBJAVOVAŤ DOMA DIVY SVETA! 
 

      

    Po úspešnom minuloročnom 

projekte o pamiatkach UNESCO sme 

sa rozhodli pokračovať v objavovaní 

divov sveta. 

    V rámci  projektu "Objavme doma 

divy sveta a dajme o tom vedieť" s 

podtitulom Duša fujary sme 

navštívili malebnú dedinku Čičmany, 
ktorá je známa hlavne 

typickými  maľovanými zrubovými 

drevenicami.  Vzory môţu byť rôzne, 

od jednoduchých, aţ po zloţité 
ornamenty. Boli a sú kaţdoročne 

nanášané bielym vápnom, ktorý má 

estetickú aj konzervačnú funkciu.  
      Táto rázovitá obec leţí v kotline 
Stráţovských vrchov, takmer pri 

prameni rieky Rajčianky. Je najvyššie 

poloţenou obcou v Ţilinskom okrese. 

Prvé zmienky o obci pochádzajú z roku 

1272. Pre záchranu unikátnej 
architektúry tejto obce  bola dolná časť 

obce v r. 1977 vyhlásená za pamiatkovú 

rezerváciu ľudovej architektúry.  

       Na exkurzii sme sa rozdelili do 
skupín, najskôr sme sa snaţili zachytiť 

krásu a unikátnosť vzorov na papier, 

potom do pamäti 

fotoaparátov. Reportéri  dostali za úlohu 
natočiť video. Pracovali sme veľmi 

usilovne aj napriek tomu, ţe sa nám pod 

nechty dostával poriadny chlad. 

Navštívili sme aj malé múzeum, kde 

sme spoznali skutočný ţivot obyčajných 

ľudí.    

Cestou sme sa zahrali aj na pátračov a 

našli sme ďalšiu kešku v rámci 
Geocachingu. Bola pri Ostrej skale.  
      Vyuţili sme príleţitosť a poniektorí 

si po prvýkrát na vlastné oči prezreli 

veľdielo ľudového rezbára majstra 
Jozefa Pekaru Slovenský betlehem v 

Rajeckej Lesnej. Boli sme uchvátení! 

Také niečo dokáţe vytvoriť človek za 

pár rokov?! Nemohli sme oči odtrhnúť 
od toľkej krásy! Stále sme nachádzali 

niečo nové.  
      Uţ teraz sa tešíme na ďalšie aktivity 

spojené s týmto projektom! 
                                     Petra Lindnerová 

 

  
 

 

Na čičmanskom moste... 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Našli sme kešku! 

 
Víťazná fotografia L. Suroviaka 

 

A ako zachytila tento záţitok 

Lenka Sklouzová? 

 

 

Ráno všetci pekne vstali, 

pred školu sa ponáhľali. 

Autobus -  ten tam uţ stál 

a na nás všetkých čakal. 

 

Zbiehali sme sa pomaly 

a potom sme sa pobrali, 

kešku hľadať a nie márne! 

Natka, tá ju našla v skale. 

 

Podpísali sme sa do nej 

a pobrali sme sa ďalej. 

Navštíviť tú známu dedinu, 

do ktorej cesta trvala nám 

viac ako jednu hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čičmany sú obec krásna, 

viem to iste, z čista - jasna. 

Dreveničky krásne sú, 

pestrosťou sa prednesú. 

 

Krásne vzory, výzdoba, 

šikovná to robota! 

Obyvatelia sú milí 

a veľmi nás potešili. 

 

Pozdraviť sa pekne treba, 

lebo potom ţiaci beda! 

Chytiť foťák, robiť fotky, 

to bavilo všetky dietky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj kreslenie bolo parádne, 

no fúkalo tam teda poriadne! 

Celí sme sa zašpinili, 

no hlavne, ţe sme sa zabavili. 

 

Smer Rajecká Lesná, 

pokračovala naša cesta. 

Slovenský betlehem tam je, 

z dreva celý stavaný je. 

 

Potom sme uţ domov išli 

a rozišli sa  v svoje cesty. 

Šoférovi vďační sme boli, 

ţe nás doviezol v zdraví a v 

pokoji.   
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Na love za íčkami... 

    Aj vás trápia pravopisné chyby, ktoré 

na nás číhajú na každom kroku? Ak áno, 

odfoťte, prineste a my váš úlovok radi 

uverejníme.                                     

                                                                mr 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÍPAD PEŇAŢENKA 

Petra Kováčiková z 9.C našla peňaţenku 

s väčšou sumou peňazí.Čo s ňou urobila ? 

Verte či neverte,  peňaţenku vrátila. 

Opýtali sme sa sami seba, čo by sme s ňou 

urobili my. Odpovede boli rôzne, a tak 

nás napadlo urobiť v našej škole anketu.  

Čo zistili Kika a Nika na 1.stupni ? 

Čo by ste urobili, keby ste našli 

peňaţenku s väčšou sumou peňazí? 

 Kúpil by som si nové auto. A 

nejaké namakané -  BMW 

alebo Fiat. () 

 Neviem.... Asi by som ich 

vrátil. A ak by som nevedel 

komu, tak by som to dal  

maminke alebo pani učiteľke. 

Ale nenechal by som to tam, 

lebo by to mohol nejaký ujo 

ukradnúť. () 

 Nechala by som si a niečo by 

som si za ne kúpila. Napríklad 

počítač alebo psíka. () 

 Tieţ by som si kúpila auto. 

Asi...alebo by som si kúpila 

malé šteniatko, alebo by som 

si dala do prasiatka. () 

 A naučila som sa aj básničku: 

Dziny, dziny, dziny ! 

mám prasiatko z hliny. 

Nechovám ho na šunky, 

hádţem doňho korunky. 

 Dala by som ich na mestskú 

radnicu. Alebo polícii. No 

proste ja by som si ich určite 

nenechala! () 

 Ak v škole .... Tak by som 

dala všetky eurá pánovi 

školníkovi, pani riaditeľke, 

pani učiteľke alebo .... 

Neviem. Asi by som ich dala 

niekomu dospelému. () 

 Dala by som ich chudobným 

ľuďom alebo...Alebo do 

detského domova, lebo chcem 

pomôcť tým deťom. Aj keď 

vysielajú v telke večer 

o deťoch z domova, pošleme 

SMS – ku. () 

 Ak by tam bolo meno, vrátil 

by som ich majiteľovi .... A ak 

nie, tak neviem, čo by som 

urobil. Ale viem, ţe by ma 

lákalo si ich vziať, ale nevzal 

by som si ich. () 

 Dala by som ju vrátnikovi. 

() 

 Dala by som ju dospelej 

osobe, aby ju dala na políciu. 

() 

 Keby som si peniaze nechala, 

tak by si kúpila psa. () 

 Peňaţenku by dala na mestskú 

radnicu. () 

 Nechala by som si ju. () 

A čo odpovedali Natke a Lenke na 

2.stupni ? 

 Išiel by som za riaditeľkou 

alebo nejakým učiteľom a 

odovzdala ich. () 

 Vybral by som peniaze a 

peňaţenku zahodil. ()  

 Vrátil. () 

 Rozdelil  peniaze s 

kamarátom. () 

 Kúpil by som si cigarety. () 

 

No, názory sú rôzne a nie 

všetky uspokojujúce… Skúste 

sa však vţiť do pocitov 

človeka, ktorý stratí svoje 

úspory… 

 

Po odpovediach ţiakov nás zaujímal aj 

názor dospelákov. Čo odpovedali na 

našu otázku oni ? 

Pani vychovávateľka Vrbová: 

Porátala by som peniaţky a tak, aby to 

nikto nevidel a dala by som ich pani 

riaditeľke a ona by to hádam uţ nijako 

vyriešila. Ale nepovedala by som 

nikomu presnú sumu, lebo by sa o to 

mohol prihlásiť hocikto, keby to bolo 

veľa peňazí. 

Pani vychovávateľka Kubalová: Dala 

by som ich do Infoštúdia alebo na 

políciu. Ale nikdy by som nepovedala, 

ţe som ich našla, lebo viem ţe by to 

niekto mohol zneuţiť. 

 

Medzi nami 

dievčatami... 

Peňaženka, ktorú 

našla Petra, je stále u 

zástupcov aj s 

peniazmi. Nechýba 

vám? 

                                mr 
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Deň jablka 

    Voľakedy sme oslavovali vo 

veľkom štýle Medzinárodný deň ţien, 

Medzinárodný deň detí,...  

   Aj keď je dnes doba inšia ako 

v minulosti, dní na oslavu  je akosi viac. 

Pripomíname si napríklad Svetový deň 

umývania rúk, Deň dobrovoľníkov, Deň 

jablka...  

   Deň jablka bol 27.10.2010 a slávili 

sme ho aj  v našej škole. 

Ráno pani riaditeľka a páni zástupcovia 

privítali kaţdého ţiaka jedným 

šťavnatým, chrumkavým jablkom. 

(Potešilo ma, ţe prvýkrát za celých 

sedem rokov som prišla do školy po 

zvonení a k úsmevu od našej pani 

riaditeľky som dostala aj jablko ). 

Všetky triedy strávili prvú hodinu so 

svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im 

pripravili malé ale milé prekvapenie. 

100% jablkový dţús, ktorý vďaka 

príspevkom budeme dostávať vţdy na 

triednických hodinách. Mňam! 

Akoby tých prekvapení nebolo veľa, 

niektoré triedy (5.B a 5.A) si urobili 

jablkovú párty, kde si pochutili na 

jablkových koláčikoch, ktoré im upiekli 

mamičky. 

V školskej jedálni sa konala súťaţ 

o najkrajšie jabĺčko a tety kuchárky pre 

ţiakov pripravili tieţ výborné pochúťky 

z jabĺk. 

Viete, ţe...? 

...jablko je jedno z najzdravších druhov 

ovocia?  
 

...zásobuje telo energiou? 

 

...spoľahlivo uhasí smäd a dobre zasýti?  
 

...veľmi veľa výţivných látok sa 

nachádza uţ v šupke, preto by sa pri 

konzumácii jablko nemalo šúpať? 
 

... jablko obsahuje aţ 84% vody, vitamín 

C  a  rad antioxidantov, ktoré zniţujú 

riziko ochorenia na rakovinu? 
 

... je výborným liekom na chrípku, 

prechladnutie? 

Preto chrúmajte jabĺčko kaţdý deň!!! 

Lenka Sklouzová 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

UPEČTE SI S NAMI... 

Jablká v ţupane  
Suroviny: 

250 g lístkového cesta, 4 jablká, 
hrozienka, ríbezľový lekvár 1 vajce na 

potretie  

 

Beh pre zdravé srdce 

   Uţ kaţdoročne  sa deti zo školského 

klubu rozbehnú a behajú za zdravie.  

   10 oddelení školského klubu, 230 detí 

zabehli postupne jedno kolo okolo 

umelého ihriska. Tentokrát sme za nimi 

poslali naše začínajúce reportérky 

Mišku, Justínku a Kiku. Tie naháňali 

deti a pýtali sa. 

Tak ako decká? Ako sa vám beţí? 

Ja som spokojná, pretoţe chcem byť 

zdravá a chcem si precvičovať telo. 

Pani učiteľka je spokojná, lebo aj tí, 

ktorým sa nechcelo beţať, nakoniec 

uznali, ţe je to celkom fajn. 

Máš rád špenát? 

V škole nám tety kuchárky varia 

špenátovú polievku. Tú mám rád, ale 

taký špenát s vajíčkom a zemiakmi 

neľúbim. 

Aké ovocie máš najradšej? 

Ja mám rád jablko, banán 

a mandarínku. 

Čo robíš pre svoje zdravie vo voľnom 

čase? 

Chodím na bicykli, hráme s deťmi futbal 

a plávam. 

Keby sa konal takýto beh, šiel by si  

znovu do toho? 

Určite áno. 

S deťmi sa rozprávali Justínka, Miška a 

Nika. 

 

Postup: 

Lístkové cesto vyvaľkáme a rozreţeme 

na 4 štvorce. Jablká umyjeme a 
vyreţeme jadierka. Na kaţdý štvorec 

poloţíme jedno jablko. Do otvoru po 

jadierkach nasypeme hrozienka, asi 1 

cm vysoko, lyţičkou vloţíme lekvár a 

opäť dáme hrozienka. Jablká zabalíme 

do cesta. Potrieme vajíčkom a v rúre 

upečieme. Upečené posypeme 

práškovým cukrom a podávame. 

                                         Zdroj: internet 
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Test  zdravia                        

Čo robíš pre svoje zdravie? 

   Zisti, čo by si mohol urobiť  pre svoje 

zdravie. Alebo je štýl tvojho ţivota pre 

tvoje zdravie dostačujúci? Ide o tvoje 

telo, tak by ti malo na ňom záleţať! 

 Pred vyhodnotením testu sčítaj body 

podľa tabuľky.  

1. Aké jedlo uprednostňuješ?  

a) zeleninu a ovocie 

b) vypráţané jedlá, hamburgery...                

c) snaţím sa to striedať 

 

 

2. Športuješ pravidelne? 

a) áno 

b) nešportujem ani na telesnej 

c) iba na telesnej 

 

3. Akú známku si mal minulý rok 

z telesnej výchovy? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 - 5 

 

4. Raňajkuješ pravidelne? 

a) nie, nestíham 

 b) áno, ale veľmi rýchlo 

 c) áno 

 

5. Koľko litrov vody vypiješ denne? 

a) menej ako 1 liter 

b) 1 - 2 litre 

c) viac ako 2 litre 

 

6. Koľko hodín denne spávaš? 

a) menej ako 7 hodín 

b) 7 - 10 hodín 

c) viac ako 10 hodín 

 

 

Prideľ počty bodov za otázky: 

 

 

Tak, kde si sa našiel? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Test pripravila      Nina Hečková   

 

 

Rady pani učiteľky Komorovej: 

1. Zuby si čisti pravidelne popri 

dvadsiatich drepoch. 

2. Športuj! Šport je skvelý spôsob 

ako udrţať telo a myseľ zdravé. 

3. Smej sa, relaxuj, tancuj. 

Nikoho nezaujíma, či tancuješ 

dobre. Proste sa postav 

a tancuj! 

4. "Don´t wait for the perfect 

moment, take the moment and 

make it perfect." 

Recept  zo zdravej kuchyne: 

Zapečený zvieratkový toast 

Na prípravu potrebujeme: Super 

Sandwich, hydinová šunková tehla, 

plátkový syr, syrová nátierka (na 

prípravu syrovej nátierky potrebujeme 

mäkký syr, nátierkové maslo a soľ), 

saláma, hydinový párok, nakladaná 

uhorka 

Postup: 

1.    Super Sandwich potrieme syrovou 

nátierkou, na ktorú uloţíme hydinovú 

šunkovú tehlu a plátkový syr. Necháme 

zapiecť v mikrovlnke na 40 sekúnd. 

2.    Na ozdobenie uvaríme jeden párok, 

ktorý následne pozdĺţne rozkrojíme. 

Jednu menšiu nakladanú uhorku 

nakrájame na plátky. 

3.    Na zapečenom syre Super 

Sandwichu vytvoríme stonoţku – na 

stred poukladáme salámu, na ňu 

uloţíme polovicu párku a noţičky 

dotvoríme z nakrájanej nakladanej 

uhorky. Pre ľahšiu manipuláciu môţeme 

tváričku prekryť ďalším sandwichom a 

zabaliť do potravinárskej fólie. 

4.    Desiatové dielko vloţíme do 

desiatovej škatuľky.                            

Zdroj: internet 

Počet bodov 

otázky a b c 

1 5 0 3 

2 5 0 2 

3 5 2 0 

4 0 1 5 

5 0 3 5 

 6 0 5 3 

0 - 10 bodov: 

Ty nerobíš pre svoje zdravie 

absolútne nič! Skús pár rád 

pani učiteľky Komorovej 

a začni sa stravovať zdravo!  

 

 

11 - 20 bodov: 

Trochu na svojom zdraví ešte 

popracuj a bude to výborné!  

21- 30 bodov: 

Tak ty o svoje zdravie vážne 

bojuješ! Ty sa môžeš dožiť 

dlhšie ako tí, ktorí majú  

0 - 10 bodov. Výborne! 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Lipa sútokov sveta 

v Dolnom Kubíne 
   Určite mnohí z vás radi cestujú 

a spoznávajú nové miesta. Viete, ţe v 

Dolnom Kubíne pred Mestskou 

radnicou je malá lipka, ktorú môţete 

obdariť?  

Je to Lipa sútokov sveta, lebo sa 

polieva vodou z rôznych riek.  

Tradícia sa začala 5. júna 2009. Po 

prvýkrát bola poliata slávnostne  vodou 

z rieky Oravy. Doteraz bola lipka 

poliata uţ viac ako 90-krát! 

Uţ ste tam boli? 

Ak náhodou niekto niekam ide 

a spomenie si na Dolný Kubín, môţe 

priniesť z navštívenej krajiny trochu 

vody z blízkej rieky. Na znak vďaky 

budú všetci vidieť, ako nám, Slovákom, 

záleţí na tradíciách. Samozrejme, lipku 

môţu obdarovať aj cudzinci.  

 

ČERVENÉ STUŢKY 

Naša škola sa zapojila pod vedením 

koordinátorov prevencie p. uč. Janky 

Matisovej a  Juraja Lakoštíka uţ po tretí 

raz do celosvetovej kampane na 

prevenciu HIV/AIDS Červené stuţky. 

Kampaň trvala od 24.11. do 1.12. 

V posledný deň sa uskutočnilo stretnutie 

v Ţiline, kde sa vyhodnotila kampaň 

a výtvarná súťaţ. 

Projekt zahŕňal: 

- výrobu stuţiek,  

- premietanie filmu Anjeli, 

- rozdávanie stuţiek nielen 

ţiakom našej školy,  
- tematické triednické hodiny,  

- nosenie stuţiek ţiakmi 

a pedagógmi. 

 

Pýtate sa, čo je AIDS ? 

AIDS je získaný syndróm imunitnej 

nedostatočnosti a posledné štádium HIV 

nákazy. 

Inkubačná doba sa pohybuje 

v rozpätí 4-60 mesiacov !!! 

 

 

Ako postupovať? 

1. Do fľašky nalej vodu z rieky, 

pri ktorej sa aj odfoť. 

2. Vodu prines na oddelenie 

kultúry Mestského úradu, kde 

podpíšeš Čestné prehlásenie 

o pôvode vody a pridáš ako 

dôkaz fotografiu z naberania. 

3. O tom, kedy lipku poleješ, ťa 

budú informovať  na 

Mestskom úrade. 

4. Po slávnostnom poliatí budeš 

odmenený certifikátom  

a informácie o poliatí aj 

s fotografiami budú 

zverejnené na internetovej 

stránke mesta Dolný Kubín. 

A otázka pre vás: Z vôd akých krajín uţ 

bola lipka poliata? Odpovede nájdite   

a vhoďte do Schránky dôvery. 

Pre víťaza čaká milá odmena. 

                                           Eliška a Peťa 

 

Ako sa vírus prenáša ?  

Pohlavným stykom, krvou, z matky na 

novorodenca. 

Neprenáša sa beţným kontaktom 

s infikovaným človekom, napríklad 

podávaním rúk, bývaním v spoločnej 

domácnosti, uštipnutím bodavým 

hmyzom, vzduchom, vodou. 

Príznaky: Začiatok choroby pripomína 

chrípku. Následne sa tvoria HIV 

protilátky.                                                                                                                                

Pripája sa rýchle zníţenie telesnej 

hmotnosti, únava, horúčka, hnačky, 

potenie a afty. 

Nakazení jedinci majú zníţenú odolnosť 

voči beţným chorobám. Toto štádium 

predchádza plne rozvinutému AIDS. 

CHOROBA JE SMRTEĽNÁ !

 

 

Natália Pohanková a Petra Lindnerová 

 

 

Slávnostné poliatie pred Mestským 

úradomv našom meste. 

 

Naše ţiačky naberajú vodu pre lipku 

v Turecku. 

 

BESEDA S MESTSKOU 

POLÍCIOU 

Čo vás napadne pri slove policajti? Strach, 

bezpečnosť, pokuty, poriadok... 

Naši policajti v Dolnom Kubíne sa starajú 

o našu bezpečnosť, riešia problémy, chytajú 

zlodejov.  Deti z prvého stupňa sa zúčastnili 

na besede s mestskou políciou. Poloţili sme 

im otázku: 

Čo ste si zapamätali z rozprávania 

príslušníkov mestskej polície? 

Dušanko Čiljak: „Nesmieme kradnúť a 

musíme mať prilbu pri bicyklovaní.“ 

Monika Ostrienková: „Po 22:00 hodine 

musíme dodrţiavať nočný kľud aj doma, aj 

v meste.“ 

René Gabri: „Nesmieme ničiť cudzí  

majetok.“ 

Michaela Bezáková: „Nesmieme písať po 

budovách. Keď vidíme, ţe sa deje niečo zlé,  

máme to nahlásiť rodičom alebo dospelej 

osobe, alebo zavolať na číslo 129. Všetky 

hovory sú nahrávané, takţe deti si nesmú 

robiť srandu z volania na toto číslo!“ 

Čo sa najviac páčilo deťom na besede? 

 No predsa, ţe si mohli, do vlastných rúk 

chytiť putá,  revolver a 

„rozprávajúce“ húkajúce auto.               mr 
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BAŢANTSKÝ VEČIEROK 

 

   Tradíciou na našej škole je 

imatrikulácia prvákov. Keď sa 

adaptujú na nové prostredie, nájdu si 

nových kamarátov a čo – to sa naučia, 

sú pasovaní veľkou ceruzkou za 

právoplatného ţiaka – prváka našej 

školy. Veľkou oporou sa prváčikom 

stávajú tí najzodpovednejší – deviataci, 

ktorí malých prváčikov aj po 

imatrikulácii navštevujú a pomáhajú im. 

 

 
Imatrikulácia prvákov 

 

   Novinkou na našej škole bol pilotný 

baţantský večierok, kde sa z malých 

štvrtákov – prvostupniarov stali 

piataci – druhostupniari. Celý priebeh 

večierka bol v réţii siedmakov, ktorí sa 

zhostili svojej úlohy veľmi dobre.  

 

 
Piataci vystúpili s  programom a 

siedmaci im nachystali rôzne úlohy, 

ktoré museli splniť. Úlohy boli 

bodované a moţno najviac si piataci 

zgustli, keď mali dotvoriť pôvab svojej 

triednej učiteľky. Hrebene, gumičky, 

farbičky urobili svoje a z triednych sa 

stali dokonalé monštrá.  

 

 
 

 

Prvé miesto a obrovskú tortu získala 

5.A trieda. 

 

   

2.miesto obsadila 5.B a na 3.mieste 

skončila 5.C. Nakoniec nás čakala 

diskotéka, ktorá bola perfektným 

ukončením tohto dňa.  

 

 
 

                             Nina Hečková 

 

 

 

Koncert  Petra  Baţíka 

 
Na  koncerte  som  sa  dozvedela, 

ţe  zlých  sporov  je  medzi  nami  veľa. 

 

Od  medziľudských vzťahov  závisí  svet, 
o tom  vám  poviem  pár  viet. 

 

On nás chcel  naučiť , 

ako  lepšie  ţiť. 
 

Od  medziľudských vzťahov  závisí svet, 

a  ţe  na svete  veľa  vody  niet. 

 
My moc  zlú  vlastnosť máme, 

vieme vlepiť facku vlastnej mame 

 

Emma Murínová  5.B 
 

 

 

Dva hudobné: 
 

Prečo má kapela KABÁT toľko 

predaných CD? 

 

Pretoţe tí, ktorí ich počúvajú si ich 

nevedia napáliť.  

 

 

 

VÝCHOVNÝ KONCERT 

 

V októbri sme boli na výchovnom 

koncerte s Petrom Baţíkom.  Koncert sa 

volal  Terra Magica Fantastica.  Keďţe 

Petra poznáme z čias Superstar, vedeli 

sme, ţe bude fajn. Hral na gitare, klavíri 

a spieval. Veľmi sa nám páčila téma 

tohto koncertu. Ukázal nám, ţe príroda 

je veľmi zničená a treba ju chrániť. 

Dobré bolo to, ţe koncert oţivil 

pesničkami, ktoré spieval k téme a ktoré 

boli o reálnom ţivote.  Koncert bol 

nielen poučný. Uvedomili sme si, ţe 

príroda je veľmi zničená 

(zdevastovaná), ţe si musíme chrániť 

pitnú vodu, ţe naša planéta Zem trpí. 

Bol však aj  veľmi zábavný. Všetci sme 

si to uţívali,  spievali sme, tancovali 

a keď  sme odchádzali,  skoro všetkých  

bolelo hrdlo. 

 

Lenka  Sklouzová a Miška Fülöpová  

 

 

 

 
                                         

                          

 
 

 

 

 

Pán Novák je na koncerte, chrbtom k 

publiku hrá klavirista.  

Susedka sa pýta:  

„To je Beethoven?"  

„Neviem, musím počkať, kým sa 

obráti!" 
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ZAOSTRENÉ NA NAŠICH MILÁČIKOV 
VÝSTAVA 

HLODAVCOV  

 

   Škrečok, zajac, morča, 

pieskomil, toto všetko sú 

hlodavce. V dnešnej dobe sú 

hlodavce celkom obľúbení 

domáci miláčikovia. Práve pre 

nich bola určená Výstava 

hlodavcov. Na súťaţ sa prihlásilo 

14 detí, ktoré boli rovnako dôleţité 

ako ich domáci miláčikovia. 

Dohromady ich tam bolo 18. 

Odborná porota, ktorá pozostávala 

z pracovníkov ZOO klubu – pani 

Baţíkovej a pána Macíka a z detí, 

bola veľmi prísna. Všímala si 

nielen to, v akom prostredí 

hlodavec ţije, ale aj to, čo majitelia 

o svojich miláčikoch vedia. 

Najzaujímavejšie zvieratko - 

veverička Teodor obsadila 3. 

miesto. Na tejto výstave boli aj dva 

králiky - Ňufo a Ňufko. Romankin 

Ňufko získal 2. miesto. Najkrajšie 

zvieratko patrí  Šárke Zrnčíkovej. 

Jej škrečok Kubko získal 1. miesto 

a odniesol si krásnu cenu - granule. 

Šárka nám prezradila, ţe veľmi 

túţi po kamarátovi pre Kubka 

a tieţ po zajačikovi. Tieto svoje 

túţby adresovala uţ aj Jeţiškovi. 

Veľmi zaujímavou pre oko 

reportérov bola aj rekordérka Nika, 

ktorá tam bola so svojimi 

morčatami. Prečo rekordérka?  

V jej byte totiţto nájdete: 

 1 psa 

 1 kocúra 

 3 morčatá 

 28 škrečkov (!!!) 

Chcela by sa stať veterinárkou. 

Dúfame, ţe sa jej to podarí  !!! 

 

Nina Hečková a Eliška Zrnčíková 

 

 

 
 

 

VÝCVIK ŠTEŇAŤA  

 

Psíčkari,  pozor! Ak chcete zaţiť 

so svojím psom viac radosti, 

doprajte mu aspoň základný 

výcvik. Dovoľte, aby zaţil viac 

radostí ako starostí. Po 

absolvovaní základného výcviku 

má pes právo ( podľa výsledkov ) 

na postup do ďalšieho „ročníka“. 

 

Základný výcvik: 

1. – Ku mne!(privolanie psa ku sebe ) 
2. – Sadni!  

3. – Ľahni! 

4. – Zostaň! 
5. –zákazové povely (Fuj!, Nesmieš!) 

6. – chôdza pri nohe na vôdzke 

 

Dobrovoľný výcvik : 

1.– Á – čko ( prekáţka v tvare 

písmena A ) 

2.– chôdza po kladine 

3.– tunel ( priechod cez plátenný 

tunel ) 

4.– hojdačka ( skúška odvahy psa , 

hojdacia prekáţka ) 

5.– pohyblivá kladina  

6.– chôdza po nepríjemnom 

podklade 

 

Stravovanie: 

1 – 6 mesiacov: Stravovanie ráno, 

na desiatu, obed, olovrant, 

večer. Odporučené sú granule 

JUNIOR . 

7 – 24 mesiacov: Stravovanie ráno 

na  obed a večer. Odporučené sú 

granule pre väčších. 

25 – 48 mesiacov: Stravovanie 

ráno, večer. Odporučené sú 

granule pre dospelých.  

49 –zvyšok ţivota: Stravovanie 

večer. Odporučené sú granule pre 

dospelých–senior.  

 

 

 

 

 
 

 

POHĽADOM PSA 

 

Niektoré psy majú kráľovský 

ţivot. Iných psíkov ľudia týrajú, 

a preto musia majiteľovi psíka 

odobrať a dať do útulku, z ktorého 

si ho neskôr niekto prevezme. Aj 

vy máte psí ţivot v rukách. Preto 

netýrajte tieto priateľské stvorenia. 

Doprajte týmto kúzelným 

stvoreniam, aby ich ţivot bavil 

a nie trápil. 

 

 
 

 

Ak nemáte psíka a chcete si ho 

adoptovať z útulku, a tým mu 

uľahčiť ţivot, tu máte kontakty na 

nejaké slovenské útulky: 

 

Útulok Skalnica   

tel. : 0905677554 

http://utulokskalnica.webnode.sk 

 

Útulok Ruţomberok  

Korytnická 7511 

Ruţomberok 034 03 

 tel.: 0905 820 826 p. Lizáková 

 tel.: 0915 625 157 sl. Mayerová 

 

Útulok Nitra  

Regionálne centrum 

Slobody zvierat 

 Na Hôrke 13 

 949 11 NITRA 

 

                                  Nika Datková

 

http://utulokskalnica.webnode.sk/
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S mladými reportérmi sme sa 

rozhodli predstaviť vám krúţok 

Tvorivá dielňa a našu novú pani 

učiteľku Ľubicu Lackovú, ktorá 

krúţok vedie. 

 

Rozhovor so ţiakmi: 
  

Prečo si sa prihlásila na krúţok 

Tvorivá dielňa ?  
-Nadchlo ma, keď som videla všetky tie 
výrobky. 

-Lebo sa chcem naučiť niečo nové. 

-Lebo sa mi páčilo, ako moja stará 

mama vyšívala. 
-Aby som sa naučila vyrábať krásne 

veci. 

 

Aký výrobok sa ti najviac páči ?  
-Mne sa páčia dvaja dalmatínci. 

-Záloţka do čítanky. 

 

Čo práve teraz vyrábaš ?  
-Práve teraz robím domček kríţikovou 

technikou. 
-Ja vyrábam sviečku z kríţikov. 

-Bude to garáţ. 

-Keď to dokončím, bude to písmeno T. 

 

Uţ si sa pichla ihlou ?  

-Áno, pichla som sa do prsta, ale 

našťastie som nezaspala...chichi. 

 
Čo spravíš s výrobkom ?  

-Výrobok si nechám. 

-Môj výrobok si zavesím nad posteľ. 

 

 

Rozhovor s p.uč. Lackovou 
 

Venujete sa aj iným ručným prácam 

okrem kríţikovania ?  
Mám rada všetky ručné práce. Prešla 

som štrikovaním, šitím a skončila som 
pri kríţikovom vyšívaní. 

 

Odkedy vyšívate ?  
Vyšívam od základnej školy. 
 

Ako dlho ste robili na tomto 

princeznovskom obrázku ?  

Mesiac a pol, a to som kaţdý deň 
vyšívala! 

 

 

 

Ako ste sa dostali k vyšívaniu?  
Viedla ma mama, lebo aj ona vyšívala, 

tak sa mi to páčilo. 
 

Dajú sa vaše krásne výtvory pozrieť 

aj na internete?  

 
Som hlavná administrátorka na jednej 

stránke, kde sa venujeme kríţikovému 

vyšívaniu. Momentálne je nás tam okolo 

30 stálic. Kaţdý rok máme stretnutie, 
kde si navzájom ukáţeme naše práce, 

poinšpirujeme sa navzájom. Predtým, 

keď som vyšívala, bolo málo podnetov 

na vyšívanie. Mala som knihy 
z kniţnice, ale keď začal internet,  tak 

toho bolo viac a viac. 

Nedokáţem sedieť bez práce. 

 

A to ani pri televízií nesedíte ? 
My nemáme televíziu. 

 

Čo???!!! 
Nemáme televíziu uţ veľa rokov a vôbec 

nepociťujeme, ţe by nám chýbala. 

Deťom vyberáme vhodné filmy na DVD 

a vo voľnom čase veľa čítame. Taký 
Dávid (syn, pozn. MR) je poriadny 

knihomoľ. 

Tak nech sa vám podarí vytvoriť ešte 

veľa krásnych výšiviek! 
 

                                  Natália Pohanková

   

 

 

 

ŢIVOT BEZ TELEVÍZIE... 

 
   Dokázali by ste si ho predstaviť?  

Myslím, ţe väčšina ţiakov tejto školy 

asi nie. No my, mladí reportéri, sme 

sa rozhodli opýtať našich pánov 

učiteľov. Prečítajte si, aký vzťah 

majú k televízii oni. 
 

Mgr. Katarína Stripajová 

Ja televízor nepozerávam. Za tento rok 

som ho pozerala asi dvakrát. 
 

Mgr. Jana Majerská 

Ja zapínam televíziu aţ večer, vôbec mi 

nechýba. Niekedy mi aj uniknú základné 
veci zo správ, no v poslednej dobe sa 

z nich človek nedozvie nič pozitívne. 

 

Pred Vianocami na našej škole 

vybuchol ošiaľ vianočných gúľ a ten 
zachvátil ako deti v krúţku Tvorivá 

dielňa, tak aj učiteľov a rodičov. 

Stuţky, špendlíky, polystyrénová guľka 

a trpezlivosť boli potrebné a potom uţ 
šlo všetko ľahko. Mnohé domácnosti 

počas Vianoc krášlili takéto zaujímavé  

ozdoby.   
 

 

 

Mgr. Soňa Bednáriková 
Televízia patrí k súčasným výdobytkom 

techniky, preto by som si to bez nej 

nevedela predstaviť, ale na druhej 

strane je to veľký zlodej času. 
 

Mgr. Peter Teťák 

Televízor nepozerávam,  jedine  správy 

a šport, takţe mi vôbec nechýba, všetky 
informácie sa dajú nájsť na internete. 

 

Tak, čo poviete? Niektorí naši učitelia 

televízor nepozerávajú, iní áno. Myslíte 
však, ţe je aţ tak potrebný k ţivotu? 

Napíšte a  svoj názor vhoďte do 

schránky dôvery. 

  
Petra Lindnerová a Miška Fülöpová 

 

VIANOČNÉ GULE 
 Ďakujeme pani uč. Lackovej za nápad! 
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SSStttrrreeetttllliii   sssmmmeee   sssaaa      sss   DDDeeedddeeemmm!!!!!!!!!   BBBuuukkkeeekkkeeelllaaa!!!   
 

   Poznáte Dedeho? Určite áno. 

Vystupuje v reklamách  

nemenovaného mobilného operátora. 

A viete,  ţe nedávno zavítal aj do 

Dolného Kubína? Bol tu pracovne, 

priniesol sneh a  natáčal reklamu na 

Kubínskej holi na chate u mojej 

spoluţiačky Barborky. 

Keď nám naši rodinní kamaráti ponúkli, 

aby sme sa na to išli pozrieť, neváhali 

sme ani minútu. Ozbrojili sme sa 

foťákom, diktafónom a pripravenými 

otázkami pre Dedeho. Bolo to skvelé 

sledovať natáčanie na „pľaci“ a potom 

reklamu  uvidieť v telke. 

Okrem snehu z mrazničky, z ktorého 

vyrábali gule na guľovačku, im snehovú 

prikrývku vynahradili dlhé pásy bielej 

látky a papierový sneh, ktorého sme si 

uţili dosť aj my. Robili sme anjelov, 

guľovali sa s papierovým snehom a 

spúštali  sa na lavóri dole svahom. No... 

pravdupovediac nám musel pomôcť 

jeden milý ujo, ktorý nás ťahal na 

motúze,  priviazanom na lavóri. 

Spoznali sme Kikuš, Dedeho a aj 

ostatných. Porozprávali sme sa a  na 

pamiatku sme sa odfotili. Bol to krásne 

preţitý,  zasneţený deň, za ktorý 

ďakujeme našim kamarátom. Uţ teraz 

sa tešíme, ako sa budeme  sánkovať a 

lyţovať na naozajstnom snehu! 

                                 

 

 
Tak toto asi netreba predstavovať. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Naši noví kamaráti. 

 
 

 

Z rozhovoru s Dedem: 
Takţe Dede koľko máš rokov? 

Trinásť. 

Odkiaľ pochádzaš? 

Z juţnej Afriky z mesta Queenstown 

Aké je tvoje pravé meno? 

Sithembele 

Páči sa ti na Slovensku? 

Je tu všetko pekné. Ľudia, budovy... 

Na ako dlho si tu prišiel? 

Na tri týţdne. 

Máš rád Hamšíka? 

Jasné, ţe áno. Minulý týţdeň som sa 

s ním po prvýkrát v skutočnosti stretol. 

Bolo to veľmi pekné. 

Zahrali ste si futbal? 

Bohuţiaľ nie. 

Rád chodíš  do školy? 

Áno, samozrejme. 

Ktorý predmet máš najradšej? 

Matematiku. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Si dobrý aj v angličtine. Koľko 

jazykov ovládaš? 

Pouţívame a učíme sa tri jazyky. 

Angličtinu, afrikánčinu a ešte jeden 

černošský kmeňový jazyk. 

Máš frajerku? 

(smiech) Áno. 

Na Slovensku alebo v juţnej Afrike? 

V juţnej Afrike. 

Uţ si videl niekedy skutočný sneh? 

Nechcel by si sa naučiť lyţovať? 

Nie, u nás nemáme sneh. Videl som len 

ľad. Chcel by som to skúsiť, zatiaľ som 

ho  videl len v telke. 

Kedy máte prázdniny? 

V decembri. 

Slávite aj Vianoce? 

Áno. Darčeky nosí Vianočný otec. 

                              Eliška Zrnčíková 
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MESIAC   ÚCTY   K   STARŠÍM 
   Október bol mesiacom úcty 

k starším.  V tomto mesiaci si všetci 

akosi viac všímame starých ľudí, 

organizujeme posedenia, besedy... 

          Nám sa stal trochu opačný prípad.  

Nás, teda 7.C triedu, pozvali starší ľudia 

z Klubu dôchodcov  na Oravský hrad. 

Len tak. Samozrejme pre nás to bola 

výzva. Spoznáme nových ľudí a ... čo si 

budeme hovoriť, ulejeme sa zo školy. 

Na vlakovej stanici v našom meste sme 

nastúpili na vlak a hor sa na hrad! 

Čakala nás prehliadka celého hradu. 

Potom nás milí seniori pozvali do 

školskej jedálne, kde nám pripravili  

malé občerstvenie.  Obdarili nás malým 

prekvapením a sladkými cukríkmi.    

Moţno by stálo za zamyslenie, či by 

takáto úcta nemala v nás prebývať po 

celý rok. 

  

                                  Natália Pohanková 

 

 

Adoptovanie seniorov 

 
Adoptovať znamená niekoho si osvojiť, 

vziať si do rodiny. Keď k nám prišla 

pani učiteľka Vešelényiová s nápadom 

adoptovať si seniorov, zjeţili sa mi 

vlasy na hlave. To ako si ich máme 

zobrať domov? Navţdy? Čo s nimi 

budeme doma robiť???!!! 

Po chvíli nám to pani učiteľka 

vysvetlila. Nikoho si domov brať 

nebudeme ( neviem, ako by som to 

doma vysvetlila sestre...), iba sa starým 

ľuďom, ktorí toho véľa vedia, ktorí toho 

véľa zaţili a ktorí majú véľa voľného 

času, budeme trošku venovať. Budeme 

si s nimi čítať, chodiť na prechádzky, 

budeme sa s nimi rozprávať, spievať, 

hrať, moţno nás naučia háčkovať či 

štrikovať... 

To sa mi pozdávalo uţ viac. A tak sa 

zrodili nové, trošku iné vzťahy. 

Som rada, ţe som ich súčasťou. 

                                  Natália Pohanková   

 

Stretnutie so seniormi 
 

Dňa 27.10.2010 nás prišli navštíviť 

bývalí učitelia z našej školy. Aby sa 

nám tu nenudili, pripravili sme si pre 

nich krátky program plný piesní, tancov, 

scéniek a básní. Stretnutie  otvorila 

Barborka Mrišková, za ktorou 

následovala Klaudia Chomisteková 

s piesňou Náš učiteľ. Program 

sprevádzali Klaudia s Ninou.  Po speve 

Paťky Štubendekovej nasledovali 

prváčatá. 3.C zahrala divadlo, Karin 

a Aďa zatancovali hip-hop tanec, po 

ktorých zarecitovali ruské básne 

dievčatá z 6.B. Stretnutie ukončili 

Tomáš s Laurou s tancom chacha 

a báseň Generácia.  

Pre seniorov bolo nachystané aj 

občerstvenie, pri ktorom zaspomínali na 

chvíle strávené v škole.  

                                          Nina Hečková 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

KRISTÍNKA 
 

Jeden večer išla babička vnúčatku 

porozprávať príbeh na dobrú noc. 

Dievča išlo najprv do vane sa okúpať. 

Vtom ešte babka musela vybrať z práčky 

prikrývku, lebo ju prali. Dievčatko sa uţ 

okúpalo a babka vchádzala. 

„Ten príbeh má názov KRISTÍNKA,"  

povedala babička. „Kedysi dávno sa 

narodilo dievčatko menom Kristínka. 

Malo krásne hnedé vlásky, modré očká 

a páčili sa jej vtáky. Keď dievčatko 

vyrástlo, krásne spievalo. Vraj chcelo  

byť speváčkou. Istý pán odvedľa si 

mohol oči vyočiť! V Kristínkinej 

blízkosti sa dialo všeličo. Keď mala 

pätnásť, kúpila si úţasnú obuv. Potom, 

o dva roky, keď mala sedemnásť, tak sa 

navoňavkovala, aţ bola vôňa v celom 

dome. O pár rokov skončila strednú 

školu. Rozhodla sa, ţe pôjde na vysokú. 

Lenţe Kristína musela ísť na 

internát, pretoţe tam, kde bývali, nebola 

nikde v okolí ţiadna vysoká škola. Otec 

jej povedal: „Kristína, je dôleţité, aby 

si hovorila pravdu, nič nezamlčala a 

nehovorila s cudzími ľuďmi! „Neboj, 

oci, nebudem...,"odpovedala Kristína. 

Pekne sa rozlúčila s rodičmi a išla na 

vlak. O dve hodiny uţ bola na internáte. 

Všetkým sa predstavila a pozdravila ich. 

Celkom sa jej tam páčilo, lenţe sa 

musela nadrieť s učením.  

O ďalšie štyri roky skončila vysokú 

školu a vrátila sa naspäť k rodičom. Ani 

sa nenazdala a vydala sa. 

 Jej manţel ju miloval. Postavili si dom 

a o jeden a pol roka mali dievča, Anetu, 

a o dva roky Jura. Ţili spolu aţ kým 

nezomreli... A to je koniec," babka 

dorozprávala príbeh. „Babka,“ spýtala 

sa vnučka. „ Áno?" odpovedala babka. 

„Ja len, ţe či by si mi ešte niekedy 

neporozprávala nejaký príbeh. Páčil sa 

mi." „Pravdaţe, len uţ spi, idem aj ja.“ 

Cestou do svojej izby si 

babička pomyslela: „Som rada, ţe sa jej 

tento príbeh páčil a  ţe som si 

zaspomínala na svoje detstvo."  

 

                                     Beáta Škvarková 
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Básničky z pier našich čerstvých piatakov 

 
   Naši ţiaci sa na literatúre zahrali na 

básnikov. Aj keď nie všetci mali 

básnické črevá, niektoré básničky sa 

vydarili. Fotografie na tejto strane sú 

uţ, chvalabohu, len spomienkou. 

 

Športová trieda 

Pozor ţiaci 5.A, 

začína sa zábava! 

Futbal, florbal, basketbal, 

keď ťa niekto sfauluje 

tak to bolí, 

ale to všetko znamená 

začiatok školy. 

 

Andrej Slávik 

 

 

 

Naša nová škola 

Dobrý deň, všetci moji priatelia, 

naša škola sa uţ znova otvára. 

Sú tu aj všetci učitelia, 

stále prechádza školská oprava. 

 

Naša triedna učiteľka sa volá Jarka 

Komorová, 

Pretoţe trieda, ktorú vedie je 

bedmintonová. 

Bedminton je športová disciplína, 

ktorá naše svaly veľmi napína. 

 

Ema Pelachová 

 

Škola 

Holá, holá, holá! 

Nová škola volá. 

Chystajme si peračníky, perá, 

v našej hlave nebude uţ ţiadna diera. 

 

Eliška Zrnčíková 
 

 

Naša škola 

Naša škola nová je, 

všetko sa v nej buduje. 

Nábytok tam dávajú, 

niekde ešte maľujú. 

Keď nám školu prerobili, 

všetci sme sa potešili. 

 

Peter Manco 

 

Naša škola 

Naša škola je veľmi prísna, 

chodí nám z Baniska miestna. 

Na obed papáme to, čo nám dajú, 

z okien nám spoluţiaci mávajú. 

Beáta Škvarková  

 

 

O škole 

Kaţdé ráno vstávam, 

do školy sa ponáhľam. 

Trieda prázdnotou zíva, 

do lavíc nás pozýva. 

 

Drina sa nám začína, 

tá dlhá trištvrtehodina. 

Ale dnes je kaţdý rád, 

 ţe má múdrosť  odkiaľ brať. 

 

Barbora Okruhlicová 
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ZO  ŠPORTU 

Športová trieda, ktorú sme v našej škole 

zriadili v tomto školskom roku po 

necelých štyroch mesiacoch svojej 

existencie ţne svoje prvé úspechy. 

16. novembra 2010  sa osem ţiakov 

našej školy zúčastnilo Okresného kola 

v bedmintone v Dolnom Kubíne. V 

štyroch kategóriách  si so súpermi 

z iných škôl zmerali sily:  

Ema Pelachová (V.A) a Eliška 

Zrnčíková (V.A) v kategórii mladších 

ţiačok, 

Andrej Slávik (V.A) a Peter Manco 

(V.A) v kategórii mladších ţiakov, 

Veronika Juhásová (VI.C) a Martina 

Kuhajdová (VII.B) v kategórii starších 

ţiačok, 

Kristián Kajan (V.A) a Tomáš Šimko 

(VI.C) v kategórii starších ţiakov. 

 

Dôvtip a kondícia umoţnili hráčom aţ 

z troch kategórií (mladší ţiaci a ţiačky 

a staršie ţiačky) vybojovať si účasť na 

Krajskom kole v bedmintone 

základných a stredných škôl, ktoré sa 

konalo 18.novembra 2010 v Martine. 

Veronika a  Martina  v  neľahkej 

konkurencii skončili na piatom mieste, 

Andrej a Peťo na krásnom druhom 

mieste a Emka s Eliškou si vybojovali 

účasť na Majstrovstvách SR 

v bedmintone základných a stredných 

škôl, ktoré sa konali v Piešťanoch 

v dňoch 8.-9. decembra 2010.  

Napriek tomu, ţe dievčatá hrajú 

bedminton len krátko, s chladnou 

hlavou bojovali so skúsenými hráčkami 

a ich úsilie, spolupráca, odhodlanosť 

a hlavne chuť a radosť z hry im 

zabezpečili umiestenie na peknom 

piatom mieste. 

Verím, ţe pre nás všetkých to bola 

skvelá skúsenosť a teším sa na ďalšie 

tréningy plné zábavy aj driny a všetkým 

bedmintoňákom ţelám veľa športových 

úspechov. 

                                      Jarka Komorová 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Na voľné chvíle... 
 

Vyrieš SUDOKU: 
 

 
 

Hádanky: 

 

Jeden hore, dvanásť dolu. 

(caiseM) 

Bijú ho po hlave, aby rovno išiel. 

(cenilK) 

 

HLAVOLAM: 

 

 
 

Ani vodiča, ani volant nevidíte. Je 

to naschvál. V tej rýchlosti, akou 

autobus ide, by ste to aj tak 

nepostrehli. A otázka? 

Akým smerom ide autobus ? Zľava 

doprava alebo sprava doľava? 

Správne riešenie je potrebné logicky 

zdôvodniť. 

Časopis Kohútik – občasník 

Šéfredaktor – Nina Hečková 

Redakčná rada – Mladí reportéri 

Jemné korekcie–P. Zrnčíková 

Náklad – 100 

Ročník XX. 

Vychádza na základe povolenia 

ONV č. kult. 391/91-456/10-V-5 


