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Vivalaviďáci majú talent!
Kopa detí, rôzne hudobné 

nástroje (husle, violončelo, klavír, 
flauta, akordeón, zvonkohry, 
vedrá a farebné bobotuby) a 
tanec. Tak by som v skratke 
zhrnula predstavenie našich 
žiakov, ktoré malo veľký úspech 
na akadémii Radostník v 
decembri. Nečudo! Chytľavá 
melódia od Coldplay Viva la vida 
sa nemôže nepáčiť. Nacvičovalo 
sa na nultých hodinách a na 
hudobných výchovách. Po 
Radostníku nám bolo otupno, a 
tak sme začali rozmýšľať, koho 
by sme ešte naším hudobným 
číslom potešili. Poďme do 
TESCA! Nápad sa ujal. Trošku 
spomaliť nakupujúcich v 
predvianočnom zhone, urobiť 
im radosť- to bol náš zámer. A 
vydaril sa! 

Potom prišla ponuka prihlásiť 
sa do súťaže Orava má talent. 
Na kasting sme sa poctivo 

pripravovali a z 31 čísel sme sa 
s tým naším dostali do finálovej 
desiatky. V rekordne krátkom 
čase sme nahrali videovizitku, 
ktorá bola podmienkou v súťaži, 
popasovali sme sa s polenami, 
ktoré nám prišli do cesty v 
podobe kiahní, tanečných súťaži 
v Bratislave, kam nám odišla 
vo finálovom čase takmer celá 
tanečná sekcia... Ale my sme sa 
nevzdali. A dali sme to ako páni! 
(Však sme aj poctivo trénovali). 
Nie, nezvíťazili sme, ale videli 

sme krásne čísla, navzájom 
sa podporovali a hlavne si to 
užívali. A o tom predsa hudba 
je. Mirka Partlová nám zložila 
poklonu a to nás naozaj veľmi 
potešilo. 

Na budúci rok sa teším na 
vaše nástroje a zanietenie! 
Určite spolu nacvičíme ešte 
mnoho krásnych vecí.

Videozáznam si môžete 
pozrieť na webovej stránke 
školy.

Mgr. Patrícia Zrnčíková

Vystúpenie v súťaži Orava má talent. 
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Exkurzia do Matice slovenskej v Martine

Návšteva Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Dňa 7.4.2017 sme sa my, 
deviataci našej školy, zúčastnili 
exkurzie v Martine. Konkrétne 

sme navštívili Maticu slovenskú, 
ktorá je celonárodnou kultúrnou 
ustanovizňou. Jej cieľom je 

oboznamovať verejnosť so 
slovenskou históriou, kultúrou 
a tradíciami.  Taktiež sa snaží 
žiakom a študentom priblížiť 
slovenskú literatúru a jej 
predstaviteľov. Plánovali sme 
navštíviť aj Slovenský národný 
cintorín, ale kvôli nepriaznivému 
počasiu sa nám to nepodarilo. 
Aj napriek tomu sme sa 
dozvedeli veľa pozoruhodných 
informácií. Exkurzia nám 
priniesla veľa nových a 
zaujímavých poznatkov. Sme 
veľmi radi, že sme sa jej mohli 
zúčastniť.

Jana Lucká,

Marianna Magdalíková, 9.C

V stredu 29.3.2017 sa žiaci 
8. ročníka zúčastnili exkurzie do 
Múzea Janka Kráľa v Liptovskom 
Mikuláši. Dozvedeli sa mnoho 
zaujímavých informácií o 
živote a tvorbe Janka Kráľa, 
štúrovského básnika. Okrem 
toho mali možnosť vidieť aj 
rôzne historické predmety, ktoré 
boli súčasťou iných expozícií. 
Exkurziu spestril aj výlet na Kozí 
vŕšok v Ivachnovej. Prehliadka 
pekárne a udiarne bola síce 
krátka, ale poučná. Exkurziu 
ukončil chutný spoločný obed v 
reštaurácii.

Sára Pániková  

a Alexandra Michalicová, 8.C

Deviataci na exkurzii v Matici slovenskej v Martine.

Exkurzia v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 
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Za umením...
Na výchove umením sme 

sa s pani učiteľkou vybrali za 
umením, aby sme si trošku 
rozšírili obzor a zároveň získali 
nové poznatky z tejto oblasti. 
Najskôr sme navštívili MsKS, 
kde sme absolvovali výstavu 
fotografií od Danky Števonkovej 
pod názvom Orava mojimi 
očami. Už samotný názov 
nám prezrádza, že výstava 
bola zameraná na náš región. 
Videli sme Oravu v jej rôznych  
podobách. 

Fotografka zachytila 
nielen krásu prírody, ale 
aj kultúrnych a sakrálnych 
pamiatok. Následne sme sa 
zúčastnili aj druhej výstavy, 
ktorá bola realizovaná v tých 
istých priestoroch. Išlo o trvalú 
expozíciu Židovskej kultúry.  
Na druhú vyučovaciu hodinu 
sme sa presunuli do Oravskej 
galérie, kde sme si  prezreli 
ďalšie aktuálne výstavy. V 
malej výstavnej sieni na prvom 
poschodí boli vystavené 
ilustrácie a drobné predmety 
od Teodora Schnitzera, ktorý 
sa preslávil najmä ilustráciami  
obľúbenej postavy Vinnetou. 
O poschodie vyššie svoje 
diela vystavovali sochárky, 
scénografky a dizajnérky 
Katarína Kissoczy a Erna 
Masarovičová.  Všetky výstavy, 
ktoré sme videli, boli pre nás 
veľmi zaujímavé a podnetné.

Nina Kolníková, 8.B

Výstava fotografií Danky Števonkovej.

Expozícia v MsKS v Dolnom Kubíne.

Expozícia Židovskej kultúry.
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Sedem kubínskych divov

Malá finančná akadémia 

Určite ste už videli v televízii alebo čítali v knihách o nádherách  
sveta, o siedmich divoch sveta, siedmich divoch Slovenska a 
podobne. Keď sme sa dozvedeli o siedmich divoch Banskej 
Štiavnice, povedali sme si: „Dosť!“ Veď aj Dolný Kubín má veľa 
zaujímavostí. Neveríte?

1. Raz ročne sa mávnutím literárneho prútika zmení Dolný 
Kubín na Hviezdoslavov Kubín.

2. V blízkosti mestského úradu rastie Lipa sútokov sveta – 
polievaná vodou z rôznych krajín sveta.

3. Židovská synagóga - bývalé Kino Choč ožíva hudbou a 
filmami.

4. Vo väznici Župného domu sú vystavené výtvarné diela.
5. Nachádza sa tu Park dejateľov, v ktorom vysedávajú pyšní slovenskí dejatelia – nedajú vám 

autogram.
6. Cez rieku Orava vedie krásny Kolonádny most celý z dreva.
7. Pred MsKS sa nachádzajú binárne hodiny a len matematici sa vedia podľa nich orientovať.

Tak, čo poviete? Majú na čo byť pyšní aj Kubínčania?
Žiaci z 3.C

Vzdelávanie v oblasti finančnej 
gramotnosti je potrebné pre 
každého žiaka. Vzdelávací portál 
Kozmix  nám ponúkol  možnosť 
zapojiť  sa do projektu Malá 
finančná akadémia. A tak sa žiaci 
z 2.A a 4.B triedy do projektu 
zapojili. Jednotlivé činnosti 
prebiehali formou zážitkového 
učenia. Najskôr žiaci získavali 
peniaze - kozmixáky za rôzne 
aktivity. Keď už mali dostatok 
finančných  prostriedkov, kupovali 
si budovy. Tvorili mestské časti a 
nakoniec centrum mesta. Svoje 
mesto hrdo odprezentovali 

pred spolužiakmi. Žiaci rozvíjali 
svoju kreativitu a tímovú prácu. 
Inovatívne vyučovanie je oveľa 
príťažlivejšie ako monotónne 

učenie. Žiaci si osvojovali nové 
poznatky bez toho, aby si všimli, 
že sa učia.

Mgr. Alena Žáková

Žiaci získavajú peniaze - kozmixáky.
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S mamičkou v krajine Rozprávkovo

Jarné detské pásmo

Marec je mesiac knihy. Pri 
tejto príležitosti sme si do 7. 
oddelenia ŠKD pozvali mamičku 
Alenky Kováčikovej, ktorá naše 
pozvanie prijala. Doviedla si aj 
pomocníkov - dcérku Aničku a 
syna Janka.

Program stretnutia bol 
veľmi pestrý: domáca úloha - 
vyhľadávanie najkrajších citátov 
o knihe na internete, divadielko 
– Dedko repku zasadil, čítanie 
textov z rozprávok, scénka 
Červená čiapočka, písanie 
Jankovi Hraškovi k narodeninám, 
vytváranie rýmov v básničke.

Touto cestou sa chceme 
poďakovať pani Kováčikovej za 

jej ochotu zúčastňovať sa aktivít 
v ŠKD.

Najviac hlasov od detí získal 

citát: „Kniha je najkrajší dar, 
pretože vždy ostane s tebou.“

Iveta Palugová, ŠKD

Po mrazivej studenej zime 
prišla jar. Slniečko zavítalo aj do 
7. oddelenia ŠKD.

Čo tak nacvičiť s deťmi nejaké 
jarné pásmo a ísť sa prezentovať 
do Špeciálnej základnej školy 
v Dolnom Kubíne? Sme im to 

dlžní. Ich divadelné súbory - Ako 
tak a Čarohlások vystupovali pre 
naše deti už trikrát. Môj návrh 
bol deťmi okamžite schválený. 

S dobrovoľníkmi sme nacvičili 
jarné detské pásmo z piesní, 
básničiek a divadielka.

Nastal deň D. Privítala nás p. 
učiteľka Martinka Gogoľáková. 
Po našom pestrom programe sa 
prezentovali aj deti tejto školy. 
Recitovali krásne básničky, s 
ktorými postúpili do krajského 
kola literárnej súťaže v prednese 
poézie a prózy Gaňova Trnava 
2017. 

Spoločne sme sa zapojili 
do hudobno-pohybovej hry 
Hlava, ramená, kolená, palce 
pri príležitosti Svetového dňa 
zdravia.

Na záver stretnutia sme 
dostali pozvánku na rok 2018. 
Tešíme sa... Dovidenia o rok!

 Iveta Palugová, ŠKD

Deti siedmeho oddelenia ŠKD s mamičkou - pani Kováčikovou.

Detské divadielko.
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Čistá voda pre zdravý svet

22. marec je vyhlásený za Svetový deň vody. 
Určite všetci vieme, že pre život človeka je 
voda najdôležitejšia tekutina. Je neoddeliteľnou 
súčasťou nášho života.

V oddeleniach ŠKD sa konali rôzne aktivity 
na tému VODA: projekty, čarovanie s vodou, 
písanie listu vodičke, putovanie dažďovej 
kvapky, písanie vodou na tabuľu, sledovanie 
vzoriek vody v skúmavkách...

Iveta Palugová, ŠKD

Svetový deň vody - 22. marec.

Aktivity detí. Čarovanie s vodou.

Vodička
Čistá voda vzácna je,

kto ju pije, zdravý je.
Do pohára nalejeme,

jedným dúškom vypijeme.
Samuel Stupka, ŠKD - 6. oddelenie

Jakub Šmilňák, ŠKD - 6. oddelenie

Kvapôčka
Bola jedna kvapôčka,

zbadala ju stará kvočka.
Kvočka v zime zaspala,
kvapka v ľade ostala.

Na jar zase sláva, sláva,
kvapôčka v potôčku pláva.
Simona Michalicová, ŠKD -

6. oddelenie
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Divadelné predstavenia.

Veľkonočné obdobie v ŠKD

Čarovný rozprávkový deň

S  jarou sa spájajú aj 
veľkonočné sviatky. V 
oddeleniach ŠKD sa vyrábali 
rôzne veľkonočné nástenky, 
dekorácie a ozdoby. Pani 
vychovávateľky s deťmi navštívili 
Veľkonočné trhy na Bysterci. 
Aj tento rok sa uskutočnila 
Veľkonočná burza ŠKD. 
Veľkonočné kuriatka, ovečky, 
venčeky, korbáče sa vypredali. 
Ani sa nečudujem. Práce 

vychovávateliek boli prekrásne.
No, najviac sa deti tešili na 

6-dňové prázdniny bez učiteliek 
a vychovávateliek. Alebo sa 
mýlim?

Ako trávili veľkonočné sviatky 
deti z ŠKD? 
•	 So	 sestrou	 Júliou	 som	 bola	
u mojej starkej v Istebnom. 
Alexandra, 3.C
•	 Celé	veľkonočné	sviatky	som	
strávila s ocinom u môjho uja v 

Partizánskom. Katka, 3.C
•	 V	 pondelok	 som	 maminu		
oblial s kýbľom plným vody. 
Martin, 3.C
•	 V	 nedeľu	 som	 bol	 v	 kine	 v	
Liptovskom Mikuláši – Baby šéf, 
v pondelok na  hokeji v Poprade. 
Hugo, 3.C
•	 Mala	som	najhoršie	prázdniny,	
bola som chorá. Miška, 3.C

Iveta Palugová , ŠKD

Činnosť v ŠKD je rôznorodá. 
Deti rozvíjajú svoj talent, 
tvorivosť a komunikatívnosť.

To, že sú žiaci vynikajúci aj 
v dramatizácii, nás presvedčili 

počas aktivity Čarovný 
rozprávkový deň v ŠKD.

Jednotlivé oddelenia 
ŠKD si pod vedením pani 
vychovávateliek pripravili  

veľmi zaujímavé divadelné 
predstavenia. Našim hercom 
gratulujeme k ich hereckým 
výkonom! 

Iveta Palugová , ŠKD

Výroba veľkonočných dekorácií a 

ozdôb v ŠKD.

Veľkonočná burza ŠKD. Návšteva Veľkonočných trhov na 

Bysterci.
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Naša tvorba...

Básne o Orave 

Orava, malebná krajina, 
obyvatelia sú ako veľká rodina.

Zima mrazivá tu je, 
len pravý Oravčan prežije.
Letá zas horúce sú, 
lúče slnka Ťa teplom ovinú.

Orava cez tento kraj preteká, 
krásna, mohutná to rieka.

Kraj je to tu skrátka nádherný, 
pre každého človeka stvorený.

Kvetoslava Zvarová, 9.B

Orava je krásny kraj,
pre turistov veľký raj.
Ovzdušie je veľmi čisté,
počasie je málo hmlisté.
Do našich lesov všetkých láka,
v zime tu stavajú snehuliaka.

Snehu je tu v zime dosť,
deti majú z toho radosť.
Dolný Kubín, Námestovo, Trstená,
Tvrdošín,  Horná Lehota, Terchová.
To sú oravské obce,
chovajú sa tu ovce.

Tradície máme vlastné,
sviatky trávime krásne.
Kapor, rezeň, šalát, korbáč,
a nesmie chýbať žiadny koláč.
Pocit spokojnosti zažijete,
keď na Oravu prídete.

Ema Kubaľáková, 9.B

Orava je krásny kraj,
je to taký náš malý raj.
Orava to je kras,
a v zime je tu veľký mráz.

Majú tu dobré mravy,
a aj múdre hlavy.
Príroda je tu krásna,
ozvena hlasná.

Veronika Šlachtová, 8.C

Orava môj rodný kraj,
moja láska, veľký raj. 
Krásne hory i príroda,
veľká pýcha národa.

Alexandra Michalicková, 8.C

Orava má krásnu kultúru, 
skúste ísť aj na túru.
Máme tu krásne hory,
môžete sa lyžovať na holi.

Horná Orava, Dolná Orava,
je tu aj celkom dobrá doprava.
Na Orave sa nám žije krásne
a my môžeme skladať takého básne. 

Sára Pániková, 8.C

Orava je krásny svet
a Slovenska je to stred.
Orava naša krásnučká,
bývam tu  od malička.

Alžbeta Kováčová, 8.C
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Nerozluční kamaráti

Jedného dňa sme sa s naším psom Tobbym 
vydali na malú túru ku kaplnke sv. Vendelína.
Tobbymu sme hádzali loptu a on nám ju 
priniesol. Bola to pekná túra.

Na druhý deň sme sa suseda spýtali, či by 
sme si jeho mačku nemohli občas požičať 
a on s radosťou súhlasil. Odvtedy sa spolu 
hrajú každý deň a je z nich nerozlučná 
dvojka.

My sme sa radšej išli zohriať do nášho domu, 
zatiaľ čo Tobby sa dobre zabával. O hodinu sme 
sa pozreli von z okna a videli sme jeden malý 
zvierací párik. Stali sa z nich veľmi dobrí priatelia.

Keď sme sa vrátili domov, boli sme všetci 
vyčerpaní, ale Tobby akoby ráno vypil nejaký 
energeťák. Keď sa pred ním zrazu objavila 
mačka od suseda, začal ju hneď naháňať.

Kristián Povala, 5.B
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1. Ako sa nazýva školský predmet, na ktorom na  
 tvoria umelecké diela?
2. Ako hovoria deti matematike?
3. Ako hovoria deti slovenskému jazyku?
4. V škole sa vyučuje náboženstvo a ...
5. Jeden z cudzích jazykov, ktorý sa vyučuje v škole.
6. Tvrdá spoluhláska. 
7. Slovný druh, ktorý sa začína na spoluhlásku „č“. 
8. Prvý pád.

Simona Prílepková, 8.A

Filip Škuta, 7.A

TajničkaZ výtvarných prác...

Sudoku

Michal Zápotočný, 6.B

Júlia Ďurmeková, 6.A

Kováčová Katarína, ŠKD - 7. oddelenie


