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Pár slov na úvod... 
Milí ţiaci, čitatelia nášho školského 

časopisu, 

verili by ste, ţe do konca školského 

roka zostáva uţ len sedem týţdňov? 

Neuveriteľné, ako ten čas rýchlo letí, 

ako rýchlo ubehol v histórii našej školy 

uţ šesťdesiaty školský rok. Čo sme sa 

naučili, zaţili, pripravili pre všetkých 

priateľov našej jubilujúcej školičky 

v priebehu ôsmich mesiacov? Stretli 

sme sa so seniormi učiteľmi, zloţili 

hymnu školy, pozvali priateľov do 

nezabudnuteľného lampiónového 

sprievodu, takmer podpálili školu, 

pripravili slávnostnú akadémiu a 

oslávili 60-tku. Koľko tvorivosti, radosti 

a citu ste vy, milí ţiaci, preukázali 

všetkým naokolo! Srdečná vďaka vám, 

aj vašim učiteľom a rodičom.  

Ale škola nie je len 

o oslavách, škola je predovšetkým 

o ľuďoch, ktorí v nej ţijú, pracujú, 

stretávajú sa, učia sa jeden od druhého. 

Je to jednoducho ţivý organizmus. 

Kaţdý deň prinesie niečo nové. Sú to 

vedomosti, skúsenosti, nové projekty, 

noví ţiaci, alebo aj nové skrinky či 

pomôcky.  

Toto číslo nášho školského 

občasníka moţno nie je posledné, ale 

keby predsa, chcem vám všetkým ešte 

raz poďakovať za krásne okamţiky, za 

úsmev, za vaše snaţenie.  

 

                        Vaša riaditeľka  

 

 

 

Lampiónový sprievod 

Hneď po akadémii sme sa s lampiónmi 

v rukách vydali ulicami Dolného 

Kubína,aby sme celému mestu dokázali, 

ţe máme našu školu veľmi radi. 

Cesta viedla od MsKS cez drevený 

most, k mestskému úradu a nakoniec ku 

škole, kde mal byť vypustený lampión 

šťastia. Naň sme počas 

predchádzajúcich dní písali ţelania 

našej škole. Lampión však nevzlietol 

vysoko, moţno mal trému z toľkých 

divákov, narazil do školy a pristál na 

lešení. Mnohí moţno začali dúfať, ţe sa 

škola rozhorí , ale pohotoví muţi činu 

vyliezli na lešenie a oheň udupali. 

Lampión šťastia bude mať druhú šancu 

vzlietnuť na Deň detí.    

 Nina Hečková a Eliška Zrnčíková 

Vyhodnotenie literárnej 

súťaţe Škola minulosti, 

súčasnosti, budúcnosti 

Pri príleţitosti 60. výročia  mali 

moţnosť všetci zapojiť sa do súťaţe, 

ktorú vyhlásila pani riaditeľka. Toto 

ţivotné jubileum mohli ţiaci pretaviť do 

podoby obrázka, básne, piesne. 

Ponúkame vám zopár úryvkov: 

Umiestenie:  
 

I. st. – poézia:  

 

1. m. Simona Čadová, IV.B 

2. m. Zdenka Strkáčová, IV.A 

3. m. Nikola Karcolová, III.C 

         Natália Jurigová, III.C 

 

       - próza:  
 

1. m. Líza Hazuchová, III.A 

2. m. Barbora Hrkľová, III.A 
3. m. Ľubica Fintorová, II.A 

         Nikola Datková, III.B 

 

 II. st. – poézia:  

1. m. Lenka Sklouzová, VII.A 

2. m. Martina Kuhajdová, VII.B 

3. m. Roman Zámečník, VII.C 

          

 

Trieda 4.B 

 

Našu triedu radi máme, 

v nej sa všetci učievame. 

Štvrtý rok v nej ţijeme, 

od pondelka aţ do piatku vedomosti 

zbierame. 

Tabuľa v nej verne stojí, 

niekedy sa jej ţiak bojí. 

Vtedy, keď nám učiteľ, 

povie rázne: „Len poď sem!“ 

Povedz či vieš, a či nie? 

To je ţiacke trápenie. 

 

Naša škola 

 

Naša škola, veľká škola 

nie je ţiadne voľačo. 

Kaţdý deň k nej deti beţia 

naučiť sa hocičo. 

Volajú ju Kohuťák, 

to vie hádam kaţdý, 

pyšne stojí v srdci mesta, 

pomaly rok šesťdesiaty. 

 

Simonka Čadová 

 

 

Vyhodnotení boli aj všetci žiaci, ktorí sa 
podieľali na Akadémii. 

    mr 
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Čoţe je to šesťdesiatka?   
 

Je to uţ raz tak, naša škola 

je šesťdesiatnička. A ako sa na 

správnu jubilantku patrí, oslavy boli 

veľkolepé. Mnoho akcií sa koná počas 

školského roku, ale oslavy vyvrcholili 

vo februári. Poďme spoločne načrieť 

do jej histórie.  

 

 

História našej školy je úzko spätá 

s kubínskym gymnáziom a neskôr  so 

strednou všeobecno -vzdelávacou 

školou. V roku 1947 začala výstava 

gymnáziálnej  budovy v Kohútovom 

sade. Dňa 18. júna 1950 bola odovzdaná 

do uţívania a školský rok 1950/51 sa 

začal v nových priestoroch.  Školský 

zákon v roku 1953 zrušil gymnázium 

a zaviedol nový typ jedenásťročnej 

strednej školy. Prvých osem ročníkov 

tvorilo školu s povinnou školskou 

dochádzkou a tri vyššie ročníky- 

výberovú strednú školu. Podľa 

školského zákona v roku 1960 bola 

ďalšia reorganizácia. Vznikla základná 

deväťročná škola a trojročná stredná 

všeobecnovzdelávacia škola. Mali 

spoločné riaditeľstvo. ZDŠ však 

usmerňoval ONV- Odbor školstva 

v Dolnom Kubíne a SVŠ Odbor 

školstva KNV v Banskej Bystrici Odbor 

školstva v Dolnom Kubíne sa od roku 

1965 usiloval o vysťahovanie strednej 

školy z budovy na Kohútovom sade, čo 

sa im podarilo aţ o dva roky. 

mr 

 

 

 

 

 

 

Hymna našej školy, ktorá bola 

bodkou počas slávnostnej akadémie: 

 

Rýchlo sa pridaj k nám! 
 

1.V tejto  škole vyrastáme, aj keď nervy 

občas máme, 

chceme len s láskou ţiť, nech príde 

k nám. 

Trávime tu kaţdý deň, snívame svoj 

krásny sen, 

občas sme protivní, to bolí nás. 

 

Veď sme len deti, nevieme ako ten čas 

letí, 

tak sa neponáhľaj, tak sa neponáhľaj... 

 

R:Neváhaj, rýchlo sa pridaj k nám, 

veď s láskou, radosťou preţiješ čas tu 

pri nás, 

my sme veľká škola, z nás kaţdý všetko 

zdolá, 

tak neváhaj, poď a pridaj sa k nám! 

 

2.Spomienky na našu školu Janka 

Matúšku 

tie uţ nám v hlavách navţdy zostanú. 

Ani sa nepokús na to všetko zabudnúť, 

veď bez nich môţeš rýchlo zostarnúť. 

 

Veď sa nám to vráti, keď budeme mať 

vlastné deti, 

čas rýchlo letí, čas rýchlo letí... 

 

 

Tak si váţme to, čo máme, nič nás 

nezlomí, 

navzájom si pomáhajme, to nás posilní, 

môţeme cítiť všetci spolu, či sme hore 

a či dolu, 

láska spája nás, ona spája nás, spája nás! 

 

3.Sme veľká rodina, bez ohľadu na 

mená, 

láska nám predsa nie je vzdialená. 

Do sveta lásku vliať dokáţeme iba my, 

no tak uţ verte nám, ţe nie sme zlí. 

 

Veď sme len deti, nevieme ako ten čas 

letí, 

tak sa neponáhľaj, tak sa neponáhľaj... 

 

Hudba: Heal the world /M. Jackson 

Slová: P. Lindnerová, L. Sklouzová 

 

Pri príležitosti šesťdesiateho výročia 

našej školy na našu školu zavítali 

učitelia, ktorí sa tu trápili možno 

s našimi rodičmi, ale aj starými 

rodičmi. Mladí reportéri ich 

vyspovedali: 

 

Boli ţiaci na Vašich hodinách pozorní 

alebo tam boli aj  huncúti? 

No ja som vždy rozdelila triedu na 3 

skupiny: Tí, ktorí chceli ísť na výberové 

školy, tí ktorí sa  chceli venovať len 

remeslu a tretia skupina, jednoducho 

povedané, lajdáci, ktorí už prepadali, 

hovorím,  odpíšete si iba to, čo je treba, 

tieto veci sa mi naučíte, aby ste mohli 

aspoň tie štvorky dostať. 

 

Viete niečo o svojich ţiakoch, boli 

úspešní? 

V  každej lekárni mám aspoň jednu 

žiačku. 

 

Koľko ţiakov ste mali v triede? 

V jednom piatom ročníku som mala až 

49 žiakov.  

 

Viem, ţe hudobnú výchovu má veľa 

detí rado aj dnes, aké ste s nimi 

spievali piesne? 

No, jednak sme mali učebnice, deti mali 
najradšej ľudové piesne, samozrejme. 

Potom aj počúvanie hudby sa 

zavádzalo, tak som chodila aj s kopou 
platní do triedy, ešte by tu aj mali byť 

nejaké platne, ak sa ešte nezlikvidovali.  

(zlikvidované... , pozn. uč.) 

 

Vrátili by ste sa do tejto vynovenej 

školy aspoň na jeden deň? 

Moţno aj hej, ale dnes by som  musela 

vynaloţiť veľké úsilie, lebo ţiaci sú 
príliš rozptýlení. 

 

Čo by ste odkázali našim 

spoluţiakom?  
Mali by viacej čítať. 

Laura Švárna 
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DEŇ UČITEĽOV 

Marec patrí nielen knihám, 

ale aj učiteľom. Niektorých máme 

radi, iných menej, ale v budúcnosti aj 

tak budeme spomínať na tých, vďaka 

ktorým sme múdrejší, moţno 

slušnejší či úspešnější… Takţe, 

UČITELIA, všetko naj! 

Katka Šimeková 

  

Katka Šimeková je najlepšia učiteľka na 
svete, 

ak ju poznáte, tak to isto aj vy viete. 

  

Prvé tri roky našou učiteľkou bola, 
ach, tá stará, dobrá škola! 

  

Niektorí sme ju volali Kaja, 

hocijaké prezývky nám vymýšľala. 
  

Ani po nás nekričala, 

len sa pekne usmievala. 

  
Katka naša milá,  

lepšia nie je ţiadna iná. 

  

Máme vás radi moc. 
Keď budeme potrebovať pomoc, 

vy nám vţdy pomoc dáte, 

nikdy nás len tak nenecháte. 

  
Do ţivota ste nám veľmi veľa dali, 

za to sme vás všetci radi mali. 

  

Mali a aj máme, 
často sa s vami stretávame. 

  

Vy ste super, milá, usmievavá a aj 

krásna, 
no proste, jedným slovom: ste úţasná! 

  

Super učiteľka ste vy, 
nikdy nám  neleziete na nervy. 

 

Simona Ţiaková 7.A 

 

 
 

Pravopisné cvičenie siedmaka. Dal sa 

nachytať a všetko dobré si opravil na 

zlé. Škoda. Ale žiaci, aj učiteľka sa 

výborne zabávali.  

 

 

 

 

 

NAŠA ŠKOLA 

Naša škola plná tried 

a šikovných ţiakov. 

Potrebuje veľa kried 

lebo máme na to ! 

 

Učiť ...? Sa my učíme, 

netreba nám zlato. 

Treba nám však povedať: 

„Veď vy máte na to!“ 

 

Všetci sa tu učíme  

zo všetkých našich síl. 

Ty si nám, škola, darovala  

triedny kolektív!  

 

Veľa hodín zábavných 

učia naši učitelia, 

za jednu celú hodinu  

tabuľu kriedou vybielia. 

 

 
Kvietok vďaky od Ivany Sališovej 

 

 

Aţ raz budem dospievať  

a budem spomínať,  

ţe ešte raz chcem  

toto detstvo preţívať. 

 

Čítať, písať, počítať 

tieţ ste sa učili,  

a tak ste aj vy  

svoje detstvo preţili. 

 

Moţno aj ty,  

keď dospeješ raz,  

spomenieš si 

na túto školu zas. 

 

Nika Datková 

 

 

MAĽOVANIE NA STENY 

Keby vám niekto povedal, ţe môţete 

kresliť po stenách školy, no odolali by 

ste? Ako vidno, našim maliarkam 

stačilo raz povedať a uţ sa cestou na 

obed môţeme pokochať krásnymi 

obrázkami. 

 mr 

 

 

 

Čo sme vypotili v školských 

laviciach? 

-Utvor od slovesa ţuť  činné príčastie.   

-Ţuťný.  

Od slove elektryka je odvodený 

belektryzovaný ţivotopis 

Ako sa chránime proti hmyzu? 

Dávame si na oči sieťky! 

 

Máte problém s písaním slova roţky? 

Roţky so Ţ sa Ţerú, roŠky so Š sú na 

zoŠite. (túto „pravdu“ si pre istotu 

skontrolujte v pravidlách...)  

 

-Čo znamená komponovať? 

-Vedieť urobiť kompót 

Angličština mi ide celkom OK. 
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LEGO ŠAMPIÓN  

 

Uţ po pätnástykrát sa na 

našej škole uskutočnilo školské kolo 

súťaţe Lego šampión. 23 súťaţiacich 

z 1. aţ 4. ročníkov sa tentokrát venovalo 

téme „Škola mojich snov, škola 

budúcnosti“ pri príleţitosti 60. výročia 

tej našej. V prvej časti súťaţe preukázali 

malí stavitelia rýchlosť, zručnosť a 

originálnosť  pri stavaní zvieratka, ktoré 

sa spája s našou školou (kohút, sova). 

V hlavnej časti sa venovali škole. Mali 

sme moţnosť vidieť jazdecké, 

cirkusové, športové, historické školy, 

ale aj školy vybavené automatmi, 

hvezdárňou, bazénmi či lietadlom. 

  

Porotu, zloţenú z učiteľov a ţiakov 

VII.C prekvapili súťaţiaci nielen 

zručnosťou a fantáziou, ale aj logickou 

prezentáciou svojich prác.  

 
Prvé miesto získali Tania Faglicová 

a Denisa Leyková.                             mr 

 

Skrinky!!! 

 
Po skončení jarných prázdnin nás 

v škole čakali  nové uzamykateľné 

skrinky, do ktorých si môţeme odkladať 

veci. Veľmi nás to potešilo a sme s nimi 

spokojní.                                               ls 

Zápis prvákov  
Vo februári sa v našej škole 

konal zápis prvákov.  

V hlavnej budove sa zišlo 93 detí,  aby 

predviedli svoje schopnosti. Rozdelili sa 

do skupiniek. Čakali ich tam rôzne 

aktivitky, úlohy, ktoré väčšinou všetky 

deti, nádejní Kohuťáci, hravo zvládli.  

Museli napríklad preniesť tácku na 

určené miesto, zaviazať si šnúrky.  

 

V septembri ich uţ bude čakať nová, 

kompletne zrekonštruovaná škola. 

Veríme, ţe sa v nej bude budúcim 

prvákom páčiť a ţe v nej budú zaţívať 

svoje veľké úspechy.  

Klaudia Chomisteková    

O ZDRAVEJ VÝŢIVE 

Dňa 10.februára 2011 sme 

sa my - ţiaci siedmeho ročníka učili o 

zdravej výţive trochu inak. 

Uţ mesiac predtým nám pani učiteľka 

povedala, ţe sa máme rozdeliť do 
skupín a vybrať si nejakú tému o 

zdravej výţive. K danej téme sme si 

zbierali informácie, ktoré sme 

spracovali do počítačovej prezentácie 
alebo vytvorili poster. Mesiac ubehol 

veľmi rýchlo a prišiel náš očakávaný 

deň. 

 

Začali sme besedou O zdravej výžive 
s pani Kratochvíľovou. Dozvedeli sme 

sa veľa nového o zdraviu prospešných a 

škodlivých potravinách, o potravinovej 

pyramíde, vhodnom zloţení a mnoţstve 
našej stravy. 

 

Po skončení besedy sme rozprávali my 
– prezentovali sme naše práce, ktoré 

sme mali pripravené. Aké témy sme si 

zvolili? Biopotraviny, Vitamíny 

v potravinách, Hlavné jedlá európskych 
štátov, Tráviaca sústava človeka atď. 

Keďţe počas našich prezentácií nám aj 

vyschlo v hrdle, smäd sme zaháňali 

čerstvým mliekom. 

Po prezentácii nás čakala ochutnávka 

zdravých jedál, ktoré nám pripravili 

deviatačky spolu s pani učiteľkou. 

Najskôr sme si dali výborný jogurt. 
Potom prišli na rad iné pochúťky. 

Chuťovky natreté zdravými 

tvarohovými či syrovými nátierkami 

obloţené zeleninou, výborné a zdravé 
šalátiky... Najväčší úspech mala ale 

ovocná torta. 

Kto mal chuť, mohol pochúťky zapíjať 

Acidkom. Po občerstvení sme sa pustili 
do vyplňovania pracovného listu, ktorý 

mal preveriť, ako sme počas dňa 

počúvali a čo nové sme sa naučili. 

Testík sme zvládli na jednotku a určite 
sme „o mňamku“ múdrejší. 

Za takýto skvelý deň sa chceme 

poďakovať firme Rajo, ktorá nám 

poskytla mliečne výrobky (jogurty, 
mlieka, tvaroh, pomazánky, maslá, 

acidká …). 

 

Naše poďakovanie patrí aj 

Občianskemu zdruţeniu Kohútik, ktoré 
nám zabezpečilo zeleninu, ovocie, 

pečivo a i. S ich pomocou sme mohli 

nielen teoreticky, ale aj prakticky a 

záţitkovo  vychutnať produkty zdravej 
výţivy. 

Michaela Fintorová 
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DRC-ári a DRC-árky na 

Srňacom 

V decembri sa naše Detské riadiace 

centrum presunulo na Srňacie, kde 

hlavným cieľom bolo naučiť sa 

komunikovať, tvoriť, tímovo pracovať. 

V piatok sme začali hrami v telocvični. 

Najskôr sme sa pekne rozcvičili, 

nasledovali súťaţe, v ktorých sme 

súťaţili o súpravu (šál, rukavice, 

čiapka) renomovanej zn. Pepsi. Zahrali 

sme si aj basketbal. Trošku sme si 

zatancovali, zaspievali a pobrali sme sa 

na izby...ale jasné, ţe nie spať! Ešte sme 

si pozreli telku, porozprávali sa, 

pošantili... 

V sobotu ráno, keď sme sa 

naraňajkovali, prišla naša lektorka 

Zdenka Maťková. Zdenka bola veľmi 

chápavá, milá, spoločenská a veľa nás 

naučila. Robili sme s ňou rôzne aktivity, 

ktoré nás všetkých veľmi bavili. Vonku 

sme sa hrali rôzne hry, napríklad na 

obra a trpaslíkov, pri ktorej sme sa 

naučili, ţe niekedy sa musíme v ţivote 

rozhodnúť či  zachránime v prvom rade 

niekoho svojho blízkeho alebo veci 

hmotné či nehmotné.   

 

Na Srňacom sa nám veľmi páčilo. 

Všetci sme sa tam spoznali a odteraz sa 

nám bude na DRC oveľa lepšie 

pracovať, lebo ako aj Zdenka povedala: 

„K lepšej komunikácii a spolupráci 

v kolektíve či v skupine sa najprv 

potrebujeme dobre spoznať.“ A veru sa 

nám to aj podarilo. Nechceli sme odtiaľ 

odísť. Dúfame, ţe si to ešte niekedy 

zopakujeme.  

Lenka Sklouzová 

 

Výlet do Bratislavy 

 

Ţiaci našej školy si s pani 

učiteľkami urobili nedeľný výlet do 

Bratislavy. Nám – ţiakom – akoby 

vôbec nevadilo ţe sa neulejeme zo 

školy. Asi 3 a pol hodiny sme cestovali 

do Bratislavy autobusom. Aby sme sa 

nenudili, pozerali sme DVD S tebou mě 

baví svět, alebo sme pozorovali okolitú 

prírodu a ubiehajúcu cestu. Našou prvou 

zastávkou bolo nákupné centrum 

Aupark. Mladšie deti strávili čas 

v detskom kútiku. Bola v ňom 

trampolína, guličky. Staršie liezli do 

výšav... Najedli sme sa v Mc Donalde. 

MŇAM! Potom sme mohli na 1 

hodinku ísť nakupovať. 

Ďalším a zároveň posledným 

a najočakávanejším bodom programu 

bola Nová scéna a muzikál Neberte 

nám princeznú. Chvíľu – asi 15 minút 

– sme čakali a potom ... Pustili nás dnu 

 . My sme sedeli v 7. , 8. a 9. rade . 

Hlavnú postavu, teda princeznú, hrala 

známa herečka Mirka Partlová, ktorá 

hrá aj Angie v seriáli Panelák. 

Predstavenie sa nám veľmi páčilo. Bolo 

to zábavné, veselé. Všetci sme si 

pospevovali známe hity s muzikálovými 

hercami. Hneď po muzikáli sme za 

kaţdú cenu chceli zaţiť ešte niečo 

super, beţali sme  na vrátnicu divadla 

a stiahli sme Mirku, ktorá sa nám 

všetkým podpísala na vstupenky. Bola 

veľmi milá a krásna. Cesta naspäť 

ubiehala rýchlo, mnohých zmorila, ale 

ešte aj ďalši týţdeň sme si v škole 

rozprávali záţitky. Posledná otázka 

znie: Kedy pôjdeme zase? 

 

Nika Datková, Lucia Pĺţiková 

 

 
Na obede v Mekáči sme si naozaj veľmi 

pochutili. 

 
 

Mirka Partlová v zajatí Kohuťákov 

 

 
 

Tak to je časť nás. 

 

 
 

Silvinka Stanická zdoláva výškovú 

bariéru a samu seba. 

 

 

Jedna fotografia z predstavenia 

Najbliţšie sa pôjdeme 

pozrieť na Čarodejníka 

z krajiny OZ!!! 
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Úspešní v KOMIKSE 

Keďţe  deti vo vyššom veku strácajú záujem o čítanie, vznikla kampaň, ktorá by deti pritiahla ku kniţkám i do kniţníc. Jednou zo súťaţných 

disciplín bolo vytvorenie komiksu. Je potešujúce, ţe zo 108 prihlásených bolo do uţšieho výberu posunutých 19 komiksov, z ktorých je aţ 8 

z dielne našich ţiakov!!! Tí vytvárali komiksy pod vedením pani učiteľky Ondrejkovej na výtvarnej výchove. Najlepšie práce budú 

prezentované na výstave, ktorá bude putovať po slovenských kniţniciach a školách. Viac info na www.dokniznice.sk 

Tímea Antalová: 

 
 

http://www.dokniznice.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=69:komiks-vytvarno-graficka-sua&catid=40:pre-2-stupe-z&Itemid=71
http://www.dokniznice.sk/
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POĎME OBJAVOVAŤ DUŠU FUJARY 
 

Naša škola sa zapojila do druhého ročníka projektu "Objavme doma divy sveta a dajme o tom vedieť " s podtitulom Duša 
fujary. Ako druhé miesto nášho spoznávania sme si vybrali Dolnú Krupú, obec, ktorá sa nachádza v Podunajskej pahorkatine, asi 10 km 

severne od mesta Trnavy. Neďaleko Dolnej Krupej sa vypína najvyšší vrch Malých Karpát - Zárub.  Práve v kaštieli v Dolnej Krupej bola 

nainštalovaná výstava Desatoro o fujare. Dozvedeli sme sa, ţe fujara nie je len hudobný nástroj, ale aj výtvarné umelecké dielo. Naším 

cieľom bolo spoznať krásu fujary, zachytiť ornamenty do svojich fotoaparátov, pretoţe neskôr nás čaká ďalšia úloha. Budeme vlastnoručne 
vyrábať a vyrezávať píšťalky.  

Kaštieľ je spojený s menom rodiny Brunsvikovej. Neďaleko sa nachádza divadlo, domček záhradníka, oranţéria, kúpeľný domček a altánky 

v parku. Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku.  

Na exkurzii bolo super. Ako vţdy sme pomocou GPS prístrojov hľadali kešku, ktorá bola ukrytá v okolí kaštieľa. Pršalo. Všade bolo blato a 

mláky. Pri hľadaní sme behali po celom objekte kaštieľa a Mirko, náš spoluţiak, tak usilovne hľadal, ţe nedopatrením skontroloval aj jednu 

veľkú bahnovú mláku. Beţal, nevšimol si ju pred sebou a stúpil rovno do nej. Po chvíli sa mu podarilo odtiaľ vytiahnuť nohu ale…bez 

topánky. Pohľadal ju a bosý odcupital rovno do kaštieľa, kde mu skvelá pani upratovačka poţičala aj čisté a hlavne suché ponoţky. Boli 

slabučkoruţové. Po takejto veselej udalosti sme sa pobrali domov. 

Lenka Skouzová  

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

Tety kuchárky, na slovíčko... 1. časť 
 

Vidieť priamo do hrncov 

pani kuchárkam sa podarilo nám, 

mladým reportérom. Poloţili sme im 

veľa zaujímavých otázok, dostali ešte 

viac zaujímavých  

odpovedí. V prvej časti by sme chceli 

poukázať na tých, ktorí si zo školskej 

jedálne urobili priestor na ničenie 

cudzieho majetku. Pozrite sa, ako 

vyzerajú niektoré vidličky, obrusy. Vadí 

vám, ţe je jedáleň príjemná a útulná? 

Alebo vám robí radosť robiť 

záškodnícku činnosť? Neobraciame sa 

k všetkým, ale vy, ktorí v tom máte 

prsty,  určite viete, o čom točíme... 

 
mr

Takto  ničíme naše vidličky a obrusy... 

 

 

 

Takto NIE!!! 

 

Rozprávajú sa dve cibule a jedna hovorí 

druhej: 

- Fúúúúj, ale ti smrdí z úst, čo si jedla 

cesnak? 

 

 

 

Deţo pečie hus. Zrazu sa otvorí trúba a 

hus mu hovorí: 
- Deţo, priloţ, lebo mám husaciu koţu! 

Zdroj: Internet 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Trnava
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Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť... alebo ako sme navštívili Technické sluţby. 
 

-Treba separovať, treba separovať...,-  

-počúvame z kaţdej strany.  

-Načo separovať? Aj tak všetko ide do 

jedného koša, všetko to, čo 

vyseparujeme, sa ocitne na jednej 

kope...,-počúvame zo strany druhej. Kde 

je teda pravda? Ako sa k nej dopátrame? 

No predsa sa vyberieme na miesto činu! 

Spolu s pani učiteľkou Zrnčíkovou sa 

pokúsili prísť veci na koreň piataci 

s mladými reportérmi.  

Vybaviť exkurziu na Technické sluţby 

v Dolnom Kubíne nebol problém, 

pracovníci boli veľmi ochotní.  

Čo moţno neviete? 

 

Technické sluţby s.r.o. Dolný Kubín je 

spoločnosť zaloţená v roku 1994.  

Činnosť spoločnosti súvisí 

s udrţiavaním mesta a jeho mestských 

častí.  

 
Čo majú Technické sluţby v popise 

práce?  

Čistenie verejných priestranstiev, 

vodných tokov, ulíc a miestnych 

komunikácií, letnú a zimnú údrţbu 

detských ihrísk, verejného osvetlenia, 

verejných WC, udrţiavanie a budovanie 

verejnej zelene, odvoz a skládkovanie 

komunálneho odpadu a zabezpečovanie 

separovaného zberu druhotných surovín 

a údrţba cintorínov a domov smútku.  

Čo sme zistili?                                                                                    

 

Odpad, ktorý vyhodíme farebných 

kontajnerov - , domčekov sa naozaj 

triedi ďalej. Prejde ešte raz ľudskými 
rukami. Robia to ţeny v hale za pásom. 

Je jedno, aký hnusný a nechutný ten 

odpad je, pracovníci na TS to musia 

všetko po nás triediť. Takţe predtým, 
ako niečo hodíte do koša, spomeňte si 

na pracovníkov, ktorí na Technických 

sluţbách pracujú a všetok odpad musia 

chytiť do ruky. Ak chcete zahodiť 
kelímok z jogurtu do plastov, dajte si tú 

námahu a umyte ho. 

 

PET fľaše sa triedia pred lisovaním 
podľa farby. Výhodnejšie sa predajú 

ďalej. PET fľaše je potrebné pred 

vhodením do ţltého kontajnera 

spučiť a uzatvoriť vrchnáčikom. 
Za rok 2010 sa vyseparovalo 160 ton 

papiera, 37 ton plastu, 8 ton tetrapak, 

230 ton skla1,3 ton konzerv. Je to ale 

stále málo. 
 

Iba 2kg vyseparovaného odpadu za rok 

v priemere odovzdá kaţdý občan 

Dolného Kubína.  
 

Podľa nových pravidiel kovy vhadzujte 

do plastov, čiţe do ţltých domčekov. 

Do zeleného patrí po novom uţ len sklo.  
 

Z vylisovaných plastov sa vyrába  

oblečenie, tašky, šľapky na pláţ, lavičky 

do parkov, dlaţba. 
 

Medzi najpozoruhodnejšie kúsky, ktoré 

sme našli na skládke, bol veľmi pekný, 

starý a funkčný budík. 
 

Do plastov nepatria gumené hračky, do 

skla nepatrí zrkadlo, keramika ani 

autosklo.. 
 

V Širokej sa uţ nesmie skladovať 

odpad. Je to len prekládková stanica. 
Odpad sa vyváţa do Martina. 

 

Lenka Sklouzová a Lucia Pĺţiková 

 

 
 

 

  

LEGENDA K TAJNIČKE 
1. miesto na uloţenie odpadu 

 
2. výrobky z hliny, nepatria do 

skla 

 

3. patria do ţltej nádoby 
 

4. neupotrebiteľné zvyšky 

 

5. opätovne vyuţívam, teda... 
 

6.  odpad z domácností je... 

 
7. prepravný prostriedok na 

odpad 

 

 

V Bratislave sme stretli zelené postavičky 

symbolizujúce zelený bod. Keďţe naši 

ţiaci vedeli veľmi presne čo a ako sa 

separuje, získali krásne zelené náramky.  

ZELENÝ BOD je prejavom 

zodpovedného prístupu k ţivotnému 

prostrediu.  

 

 

                 
     

1.               
    

    
2.                 

    

     
3.             

     

  
4.           

         

     
5.                     

 

  
6.                   

     7.                   
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Hudba našej školy 
V našej škole vie hrať veľa detí  na nejaký hudobný nástroj. My, mladí reportéri, sme zisťovali,  či aj pani učiteľky drali okrem školských 

lavíc aj stojany na ZUŠ-kách. 

Zisťovali sme, ktorá pani učiteľka hrá na NAJVIAC hudobných nástrojov. Uţ asi iste viete, ktorá to je, alebo ţeby nie? 

 

Meno Priezvisko 1. 2. 3. 4. 5. 

Patrícia Zrnčíková husle gitara viola bongo flauta 

Alena Ţáková klavír flauta    

Katarína Štubendeková flauta     

Lýdia Katreniaková husle flauta    

Iveta Palugová klas.gitara     

Katarína Stripajová klavír     

Zdenka Vráblová akordeón     

Martina  Leyková harmonika flauta klavír   

Drahoslava  Dudáková klavír     

 

Keďţe čitateľská 

gramotnosť na Slovensku nie je práve 

najlepšia, skúste odpovedať na 

niekoľko otázok z hudobnej 

a čitateľskej gramotnosti: 

1.Ktorá pani učiteľka hrá na najviac 

hudobných nástrojov? 

 

2.Dokáţu pani učiteľky Zdenka 

Vráblová a Martina Leyková hrať na 

rovnakom nástroji? 

 

3.Mohli by pani učiteľky zaloţiť 
flautové kvarteto? 

 

4.Majú viola a husle rovnaký počet 

strún? 

5.Koľko učiteliek ovláda hru na 

dychové nástroje? 

 

6.Na koľkých strunových nástrojoch 

hrajú pani učiteľky? 
Odpovede vhoďte do schránky dôvery.  

Nika Datková 

 

Na love za í/ýčkami...    

Aj vás trápia pravopisné a iné chyby, ktoré 

na nás číhajú na kaţdom kroku? Ak áno, 

odfoťte, prineste a my váš úlovok radi 

uverejníme.  

                                  
Náš najnovší úlovok. Mäkčeň, nemäkčeň, 

moţno ušetrili...                                       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

DILONGSTAR 2011 sa blíži! 

 

 

Aj tento rok sa naša škola 

zúčastní celoslovenskej súťaže, 

v ktorej si zmerajú sily žiaci 

v speve populárnej piesne. 

 

Naše žiačky môžete podporiť na  

http://dilongstar.zsdilong.sk/2011/

sutaziaci.php 

 

 
Klaudia Chomisteková nás bude 

reprezentovať s piesňou Pátá od 

Heleny Vondráčkovej 

 
Miška Adamcová z 5.A bude 

súťažiť s piesňou Daj ruku do 

mojej ruky od Z. Smatanovej. 

 

 
Kristína Ondrejková z 8.B 

zaspieva pieseň Vítr od Lucie 

Vondráčkovej 

Baby, drţíme vám palce! 

 

http://dilongstar.zsdilong.sk/2011/sutaziaci.php
http://dilongstar.zsdilong.sk/2011/sutaziaci.php


K o h ú t i k                                                            S t r a n a  |  1 1 J .  

Lyţiarsky výcvik 2011 

Pre tohtoročný lyţiarsky 

výcvik sme si objednali krásne 

počasie, a tak sme sa s našimi 

učiteľmi – inštruktormi Jarkou 

Komorovou, Zuzkou Prádelovou, 

Alenkou Ţákovou, Jurkom 

Machajom a Rastíkom Eliašom mohli 

vybrať na Racibor, kde sme sa 

poniektorí od začiatku véééééľmi 

trápili. Však, posúďte sami.  

Kristínka Jurášová vám veľmi živo 

opíše, ako sa dá prekonať samého seba, 

ako sa dá dostať z dna až na úplný 

vrchol. 

Ahojte! Volám sa Kristína 

a dostala som za úlohu opísať vám 

tohtoročný lyţiarsky výcvik. Vopred 

vás upozorňujem, ţe nie som ţiadna 

spisovateľka, takţe môj článok bude 

laický a lyţiarsky. Opíšem vám to tak, 

ako som to v tej chvíli cítila. Dúfam, ţe 

sa vám článok bude páčiť, a ţe sa na 

ňom pobavíte. Teraz sa na sebe bavím aj 

ja, ale vtedy mi nebolo všetko jedno .  

Prvý deň lyţiarskeho bol veľmi dobrý, 

pretoţe vtedy ma ešte nič nebolelo 

a bola som plná očakávania.  Rozdelili 

nás do skupín podľa lyţiarskych 

zdatností  . Ja som bola v skupine 

číslo štyri, ktorú sme nazvali škôlka. Na 

Raciborí bolo krásne počasie a po 

rozcvičke odišli skupiny jeden, dva a tri 

na lanovku. My sme skúšali tvrdosť 

svahu . Môţem vám povedať, ţe ma 

nič nebolelo viac ako to, ţe nemôţem 

byť na lanovke. Druhý deň bol horší, 

lebo ma bolel celý človek, ale pri 

lyţovaní ma drţala lanovka. A tak sme 

skúšali plúţik a brzdenie. Mne najlepšie 

išlo brzdenie nosom a zadkom . No 

čo, hlavne, ţe sme sa snaţili! Moje 

nočné sny sa točili okolo plúţika 

a prenosu váhy. Tretí deň bol najhorší. 

Podľa slov pani učiteľky Komorovej bol 

najkritickejší.  

 

 
Keďţe sme sa nedostali na lanovku, 

neviem vám povedať, čo robili moji  

spoluţiaci, ale keď išli dole kopcom, 

uctili sme si ich lyţiarske prednosti 

minútou oddychu . A potom sme im 

dávali prezývky. Ide Ferrari, 

Porsche...Obednú prestávku sme si 

skrátili tým, ţe sme sa začali spúšťať na 

kopci „Smrti“. Za trest sme šľapali do 

kopca a potom sme sa spustili nadol. 

Poviem vám, ţe to bolo poučné, lebo 

my škôlkari sme tak šľapali kaţdý deň. 

Po štyroch dňoch nás boleli lýtka a uţ 

sa nám nič nechcelo, ale stále sme mali 

nádej, ţe pôjdeme na lanovku. To nás 

nútilo robiť krajšie oblúčiky a viac 

tlačiť na hornú lyţu. A potom mi na 

piaty deň dali do ruky kartičku, ktorá 

zachránila moje lýtka. Vedela som, ţe 

som porazila samú seba . No to som 

nevedela, ţe ma bude čakať najhoršia 

časť lyţiarskeho. A ja som sa na ňu tak 

tešila! LANOVKA! Na príjazdovej 

ceste ma poriadne šmyklo, ale vedela 

som, ţe som blízko a ţe to nevzdám. 

Posadila som sa na lanovku a prišla som  

na to, ţe ako ma lanovka drţala pri 

lyţovaní, tak som sa jej teraz bála. Taká 

výška! Pani učiteľka hovorila, ţe som 

mala smrť v očiach. Ale keď som z nej 

vystúpila, musela som od radosti 

tancovať (s lyţami na nohách), ţe sa mi 

nič nestalo. 

 
Svah som zlyţovala, párkrát som 

spadla, ale musela som predsa odskúšať, 

či svah hore je rovnako tvrdý ako tam 

dole, nie? Podarilo sa mi buchnúť si 

palicou do nosa, ale ten pocit po tom, 

ako sme zišli dole, bol nádherný! Druhá 

jazda bola ešte lepšia a potom som si 

mohla povedať : VIEM LYŢOVAŤ! 

 

Moji spoluškôlkari to zvládli 

spolu so mnou a tým, čo sa to nedarilo, 

neboli sklamaní. Aspoň sme si uţili 

a zistili sme, ţe vytrvalosť sa vyplatí. 

Moţno sa vám to bude zdať hlúpe, ţe 

som taká šťastná, ţe viem lyţovať, ale 

dokázala som sebe aj ostatným, ţe nie 

som drevo! Veď tu išlo o to, aby sme sa 

naučili lyţovať. A za to, ţe to vieme, 

musíme poďakovať našim skvelým 

učiteľom!                   Kristínka Jurášová 

 

 
 

Vybíjaná  

V marci sa piatačky, šiestačky 

a siedmačky vybrali do Chlebníc, aby 

zabojovali o titul. 

 Vo vybíjanej porazili Kukučínku aj 

Dlhú. Na domáce Chlebnice, bohuţiaľ, 

nemali a tak sa vrátili do Kubína 

s pekným druhým miestom.            

Eliška Zrnčíková 

 

Boccia 

Boccia (Boča) je triafacia športová hra, 

v ktorej sa väčšie gule hádţu k cieľu - 

malej guľke. Je podobná Petangu, ibaţe 

ju hrajú vozičkári. Na našej škole si 

boču mali moţnosť zahrať piataci 

a štvrtáci s tetou Jankou a Dušanom. 

Dušan je vozičkár, ktorý hráva Bocciu 

profesionálne. 

 
Naši žiaci sedeli na lavičkách, aby mali 

rovnaké podmienky.  

Nina Hečková 
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Na voľné chvíle... 
 

Skúste potrápiť svoje hlávky 

týmito hlavolamami. Ak budete 

úspešní, vaše odpovede vhoďte    do  

schránky dôvery. Šťastných výhercov 

čaká milá odmena.      

Na lúke sa pasú ovce. Ovce sú biele, ale 

ovce sú aj čierne. Ak nevieme, koľko je 

čiernych, ale vieme, ţe bielych je 4-krát 

viac, ako zistíme, koľko je čiernych? 

Logická hádanka: 

Prídu 3 muţi na hotel a objednajú si 

izbu. Recepčný im oznámi, ţe izba stojí 

30 korún. Kaţdý zaplatí 10 korún a 

recepčný im dá kľúče od izby. Keď 

odídu na izbu, recepčný zistí, ţe sa 

pomýlil a ţe izba stojí len 25 korún. 

Pošle za nimi poslíčka s päťkorunáčkou. 

Poslíček ale nevie, ako rozdeliť päť 

korún na tri diely, dá preto kaţdému z 

muţov korunu a dve koruny si ponechá. 

Teraz počítajte so mnou: Kaţdý z 

muţov dal 10 korún, ale korunu dostal 

späť, zaplatil teda len deväť korún, 

dohromady 3x9 = 27 korún. Poslíčkovi 

zostali dve koruny. Tak a teraz rátajme: 

27 +2 = 29. 

Kde je tá koruna???? 

Vyrieš SUDOKU: 

 

 
 

Hádanky: 

 

Kto má vpredu 2 oči, ale vzadu ešte 

veľa ďalších?  

 

Saša sa narodila 31.4.1996.Koľko rokov 

má teraz? 

 

 

Vtipy o škole: 

Profesor vraví: „Dnes vás pustím o štvrť 

hodinu skôr. Odchádzajte,  prosím, 

potichu, nech nezobudíte niekoho vo 

vedľajších učebniach.“ 

 

Joţko hovorí učiteľovi: ,,Zabudol som si 

ţiacku kniţku.“ 

Učiteľ: ,,Tak si do ţiackej kniţky napíš: 

Zabudol som si ţiacku kniţku!“ 

 

Janko prišiel zo školy a hovorí mame: 

„Dnes sme sa učili v škole počítať do 

10.“   

Mama Janka nabáda: „No tak mi 

povedz!“ 

Janko: „1,2,3,4,6,7,8,9,10“ 

Mama: „A päťku si kde nechal?“  

Janko: „V ţiackej kniţke.“  

 

 

,,Janko," vyčíta učiteľ ţiakovi, ,,ty si 

napísal domácu úlohu o mlieku iba na 

tri riadky a tuto tvoj spoluţiak aţ na dve 

strany!"  

,,Keď ja som písal o odtučnenom.“ 

 

Prváčik bol prvý raz v škole. Na druhý 

deň ráno ho mama budí: „Janíčko, 

vstávaj! Treba ísť do školy!“  

„Čoţe? Ešte raz?“ 

Osemsmerovka: 

 

 

 

 

 

***KUPÓN *  KUPÓN* KUPÓN*** 

Po dlhom zvaţovaní sme pristúpili 

k radikálnemu kroku. Opäť 

zavádzame vyuţiť kupón ako 

jednorazové ospravedlnenie.  

1. Pri kúpe časopisu bude vpísané na 

kupón tvoje meno, aby sme zabránili 

nekalým praktikám. 

2. Kupón môţeš pouţiť pri zabudnutí 

domácej úlohy, pomôcok a ako 

ospravedlnenie pri neznalosti ústnej 

odpovedi. 

3. Predloţíš ho aţ po vyvolaní. 

4. Dopíšeš triedu a hodinu, na ktorej si 

kupón vyuţil.  

5. Odovzdáš ho učiteľovi. 

 

A pamätaj, pravidelnou prípravou si 

zabezpečíš širší rozhľad, v živote sa 

s podobnými uľahčeniami nestretneš. 
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