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Novoročný príhovor pani riaditeľky  

Váţené kolegyne, kolegovia, milí ţiaci, váţení spolupra-

covníci. 

Po dňoch oddychu, zábavy, rodinnej pohody sa opäť 

stretávame v škole, nuţ dovoľte  mi, aby som Vás priví-

tala na prahu nového roka 2015, kedy si pripomíname aj 

výročie vzniku našej mladej Slovenskej republiky a za-

ţelala Vám  všetko najlepšie.  Určite na prvom mieste je 

dobré zdravie, aby sme mohli počas celého roka bez 

problémov zvládať učenie  a  všetko, čo s ním súvisí.  

V pamäti mám ešte stále ţivé spomienky na zimné rado-

vánky, na ktorých som sa potešila nie z jedného kultúr-

neho vystúpenia ţiakov prvého i druhého stupňa. Čer-

stvo si spomínam i na vianočný program ţiakov, ktorý 

nás reprezentovali v Dome MS a predstavili našu školu 

deťom z materských škôl. Ešte raz chcem vysloviť po-

chvalu dievčatám zo speváckej skupiny Zvonček 

a vystupujúcim ţiakom s programom Kubovcov, či na-

šim malým Vrabčekom, tanečnej skupine Úsmev, 

i Zumbáčikom. Veď aj tieto Vaše výkony, milí ţiaci,  

hovoria o učení sa hrou a schopnosti dokázať na verej-

nosti prezentovať sa. A Vy ste to naozaj dokázali, za čo 

súčasne vyslovujem  poďakovanie aj Vašim vyučujúcim.  

Pred nami je však polročné hodnotenie. Nuţ s chuťou do 

práce, nech sme všetci spokojní s jeho výsledkami. Veď 

podmienky, ktoré máme  na učenie na našej škole, sú 

skutočne vynikajúce.  

Ešte Vám chcem pripomenúť, aby ste si prekontrolovali 

svoj zverený úsek, najmä stromčeky, kríky či iné rastli-

ny . Nezabudnúť  k nim doplniť chýbajúce oporné palič-

ky, aby sme  zabránili ich zničeniu. 

Súčasne Vám aj pripomínam, že naše vnútorné átrium 

opäť obývajú naši vtáčí hostia, sovy, myšiarky ušaté. 

Keďže predchádzajúce dni i týždne v areáli vládol pokoj, 

prosím Vás, zachovajte v triedach menej hlučnosti. So-

vám hrozí pri vystrašení odlet z átria, s čím súvisí pri 

vzlietnutí náraz do okien a následne aj zranenie. Ďaku-

jem za pochopenie a ohľaduplnosť. 

Na záver môjho príhovoru, ako je už zvykom, ešte raz si 

zaželajme  na prahu nového roka pevné zdravie, veľa 

šťastia, lásky, radosti, chute do učenia, nech nás 

v novom roku stretá len šťastie a samí dobrí slušní ľudia. 

Vinš od našich bývalých žiakov. 

 

V čísle môžete 

nájsť: 

 
 posledné dni roku 

2014 v škole 

 zimné radovánky 

 vystúpenia pre  

         predškolákov 

 z konferencie o 

regionálnej výchove 

 darček pre Sašku 

 predstavíme vám 

Tomáša Hájíčka  

 prvý sneh 

 bzučozabáva 

Vinšujem Vám pekné sviatky slo-

vanské, 

nech oţijú  dávne zvyky pohanské. 

 Les a stromy nech sú pre Vás kos-

tolom, 

nech všetci spolu stretneme sa za 

stolom. 

 Volám starcov z dávnych vekov 

hlbokých, 

nech nám dajú silu v časoch divo-

kých.  

Zdravie pevné ako hradby z kame-

ňa,  

srdcia čistéako voda z prameňa. 

 Pozdravujem kraje slovenské, 

české,moravské, 

pozdravujem hrdé srdcia slovan-

ské ! 



     Trojica moderátorov /Zoli 

Merica, Noemi Baláţová a 

Adam Kriek/ bola počas tohto-

ročných radovánok výborná. 

Ale výborní neboli iba oni. Ce-

lý program, pozostávajúci z 

vystúpení všetkých tried 2. 

stupňa bol opäť vynikajúci. 

Hlavné slovo mali deviataci 

nielen moderovaním, ale celou 

prípravou, výzdobou, drama-

turgiou vystúpení a s pomocou 

Dominika Cabana /z 8.B/ bolo 

perfektné aj ozvučenie a hud-

ba. 

Pani riaditeľka mala v závere 

pri tradičnom vyhodnocovaní 

najlepšieho čísla veľmi ťaţkú 

úlohu. Pri niektorých roční-

koch museli pomôcť aj diváci, 

ktorých treba tieţ pochváliť za 

vzorné a program nenarúšajúce 

správanie. Aj to svedčí o kvali-

te našich tried, ţiakov ale aj 

ich triednych. 

Veľké ďakujeme posielame 

deviatakom, školskému parla-

mentu, ale aj vám všetkým. 
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Deviataci vsadili na originalitu—pohárové číslo malo veľký ohlas 

Tradičnú vianočnú—betlehemskú tému si na 

svoje vystúpenie zvolili ţiaci 5.A triedy a veru 

dobre spravili, lebo za vystúpenie nedostali 

iba veľký aplauz, ale aj cenu pani riaditeľky 



Druhé  prvé miesto za vystúpenie si od-

niesol aj kolektív 5.B triedy s tempera-

mentným cigánskym tancom 
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S tanečným číslom /na grécke motívy/ si 

vytancovali víťazstvo za šiestakov ţiaci zo 

6.A triedy 

Častušky siedmakov zo 7.B zabodovali a vyspievali si víťazstvo 
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Svojou tanečnou kraáciou hip-hopu milo prakvapil Rado 

Balog zo 7.C triedy 

Humorne zahraná Snehulienka v podaní ţiakov z 8.A zabodo-

vala najviac a vytlieskali sme jej prvé miesto medzi ôsmakmi 

A poháriky ešte raz, teraz v sólo poda-

ní dievčat z 9.C triedy—hrkotali roz-

košne 

Potom uţ nasledovalo dlhé 

vyhodnocovanie— najlep-

ších vystúpení, najlepších 

sólistov, najkrajších ikeban i 

vianočných výzdob tried . 

 

A potom uţ nasledoval od-

chod na vytúţené vianočné 

prázdniny. 

Dovidenia na Zimných rado-

vánkach 2015 

Pripravila Nina Ondrová 



Ţiaci 1. stupňa sa radovali o deň neskôr. Ich program bol tieţ zaujímavý a netradič-

ný. Zabávali sa v réţii futbalistov, ktorí im predviedli nielen svoje futbalové maj-

strovstvo a zručnosť, ale zapojili do hier a súťaţí aj našich najmenších. 

Program im spestrili Kubovci a Vrabčekovia 
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     Už tradične sa s vianočným progra-

mom predstavujeme na rôznych spolo-

čenských udalostiach . Nechýba medzi 

nimi aj vystúpenie pre najmenších—

dnes ešte škôlkarov, možno našich bu-

dúcich spolužiakov. 

Tohto roku sa im predviedli Kubovci, 

Zumbáci, Vrabčekovia, ale aj tanečníč-

ky pod vedením pani vychovávateliek. 
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Pripravila K.Gubovičová 
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Jeden júnový deň v roku 2013 na štrkovisku s kamarátkami jej zmenil celý život. Začala sa v 

ňom topiť kamarátka (10), ktorá nevedela plávať. Saška (17) nezaváhala a rozhodla sa ju zachrániť. Pri 

mladšom dievčatku stáli všetci anjeli a z hrozivej situácie sa dostalo. Jeho záchrankyňa však toľko šťas-

tia nemala. Zostala v bezvedomí a v súčasnosti je v bdelej kóme. Saška je veľká bojovníčka, zdolala 

opuch mozgu, posilnila srdiečko, donútila pľúca, aby začali pracovať na plné obrátky a dokázala sa zba-

viť rôznych zápalov a bacilov. O Sašku sa 24 hodín denne stará celá rodina a hlavne jej maminka, ktorá 

kvôli opatere musela odísť z práce. Saške pobyt v domácom liečení spríjemňuje aj trojročná sestrička 

Grétka, ktorá jej ukazuje svoje hračky a nerozumie, prečo Saška celý deň leží v posteli, keď sa s ňou 

predtým často hrala. 

Minulý rok sme na škole zorganizovali finančnú zbierku na jej liečenie vo Viedni, tento rok sme 

jej tiež chceli spríjemniť Vianoce a jej bývalá triedna učiteľka PaedDr. Beata Banašová so žiačkami 9.B 

triedy Antóniou Adamovičovou a Laurou Demeovou zorganizovali zbierku a navštívili Sašku u nich do-

ma v Boľkovciach, kde jej rodičom odovzdali financie zo zbierky 50,- eur a darčeky pre Sašku a jej malú 

sestričku Grétku.  

V mene všetkých zamestnancov a žiakov školy sme Saške a jej rodine zaželali hlavne veľa zdra-

via a šťastia. Už v januári by mala ísť na liečenie do neurologického centra vo Viedni, kde by dostávala 

potrebnú rehabilitáciu, nakoľko personál centra má bohaté skúsenosti so starostlivosťou o pacientov v 

bdelej kóme. Dĺžka pobytu bude upravená podľa Saškiných reakcií. Všetci veríme, že pobyt bude pre 

Sašku veľmi prospešný a pomôže zlepšiť jej zdravotný stav. 

                                                     PaedDr. Beata Banašová - bývalá tr.uč. 
                                                                                  Antónia Adamovičová 

                                                                                Laura Demeová 
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UNICEF –  

Školy pre Afriku 
 

 
Naša škola je aj tento školský rok školou 
spolupracujúcou s UNICEF. Dobrovoľníčky 
UNICEF – žiačky 7.C triedy: Veronika Líš-
ková, Letícia Zvoncsárová, Miriam Boriko-
vá, Kamila Košteková, Kristína Luptáková 
a koordinátorka UNICEF PaedDr. Beata 
Banašová zorganizovali VIANOČNÝ BAZÁR 
s vlastnoručne vyrobenými dekoráciami, 
medovníčkami a ozdobami, aby tak po-
mohli deťom v Afrike. 

 
Deti musia chodiť do školy a nesmú byť 
finančne využívané" vyhlásil Nobelov 
výbor nórskeho parlamentu. Tento rok 
získali Nobelovu cenu za mier Kajlaš Sat-
jarthí a Malala Júsafzajová. Komisia 
nórskeho parlamentu ocenila ich " boj 
proti potláčaniu práv detí a za ich právo 
na vzdelanie". 

Globálna kampaň UNICEF Školy pre 
Afriku vznikla v spolupráci s Nadáciou Nel-
sona Mandelu a Hamburg Society (neskôr 
premenovanou na Peter Krämer Stiftung). 
Bola zahájená Nelsonom Mandelom 6. 
decembra 2004  v Kapskom meste v 
Juhoafrickej republike. Projekt odštar-
toval Peter Krämer osobným darom vo 
výške 5 miliónov USD venovaných 
Nemeckému výboru pre UNICEF. Týmto 
dňom sa začala písať história jednej z na-
júspešnejších kampaní organizácie 
UNICEF a každým rokom lákala tisícky 
nových prispievateľov. 
 

Koordinátorka UNICEF  
PaedDr. Beata Banašová 

Dvojstranu pripravila PaedDr. B.Banášová 
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Dňa 7.11.2014 sme sa prvýkrát zúčastnili celoslo-

venskej konferencie „Škola s regionálnou výcho-

vou,― kde si z rúk Reného Kováčika prebrala naša 

pani riaditeľka Ľudmila Lacová certifikát, ktorý 

nesie značku „Škola s rozšíreným vyučovaním 

regionálnej výchovy.“ Po úvodnom slove sme si 

vypočuli referát k problematike regionálnej vý-

chovy v podaní Ľ. Chmelíkovej zo ZŠ Petra Škra-

báka v Dolnom Kubíne, potom nasledovali pra-

covné rokovania v sekciách rozdelené pre 1. a 2. 

stupeň a vyvrcholením podujatia bolo Regionálne 

pexeso – prehliadka detí o regionálnej výchove, 

kde sa prezentovala aj naša škola v podaní ţiakov 

Niny Jurišovej a Tomáša Lalíka. Po obedňajšej 

prestávke mali účastníci konferencie moţnosť 

prakticky si vyskúšať svoje schopnosti 

v remeselných dielňach – kováčska vyhňa, vyšíva-

nie krivou ihlou, pečenie chleba, práca s hlinou, 

pletenie košíkov, tkanie. Do budúcnosti sa tešíme 

na ďalšie spoločné stretnutia v rámci regionálnej 

výchovy, ktorá nemalou mierou prispieva 

k formovaniu osobnosti a vzťahu k tradíciám u 

našich ţiakov. 

 

Mgr. Z.Goljanová 
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Kto je tvoj vzor a v čom ? 

YellowStar, hrá výborne moju obľúbenú počítačovú hru. 

Máš nejaký zaujímavý zážitok z prázdnin? 

Mám ich veľa. 

Kedy si si povedal: dnes som prekonal sám seba? 

Dnes.  :D 

Čo je tvoja silná a slabá strán-

ka? 

Moja silná stránka je dobrá ko-

munikácia. 

A slabá? 
 Dáka už isto. :D 

Čo ťa vie nahnevať a čo pote-

šiť? 

Potešiť ma vie dajaký darček 

a nahnevať zlý deň. 

Čo by si vo svojom živote nedo-

kázal? 

Skočiť bungee-jumping z 20 metrovej budovy. 

Čo by si v našej škole zmenil 

k lepšiemu? 

Nové počítače 
Zábavné: 

Vieš koľko farieb má Rubikova kocka? 

6 

 

Odkiaľ k nám prilietajú španielske vtáčiky? 

Zo Španielska.  

 

Koľko nôh má zviera rybárik obyčajný? 

2 

Vieš čo je KIOSK? 

Ozdobná náušnica  

 

Vieš čo je  KOMPLIMENT? 

Zdvorilosť  

 

Čo je EMBLÉM? 

Znak  

 

Počul si už pojem TYMPANY, Čo to asi bude? 

Ľudový tanec 

 

                                         Pripravila L.Gombalová 

Ţiak 9.A triedy 

Písali sme o ňom  nedávno, keď 

sme ho pochválili za 4. miesto v 

Okresnej olympiáde slovenského 

jazyka. Okrem tejto záľuby je To-

máš nielen dobrým ţiakom, ale 

aktívnym členom krúţku Fyzika 

hrou. Vlani sa spolu s Jakubom 

Kašinským a Filipom Nedbalom 

zúčastnil celoslovenskej základoš-

kolskej odbornej činnosti v Starej 

Ľubovni. Chce študovať na bilingválnom 

gymnáziu, preto mu budeme drţať palce, 

aby sa mu tento sen splnil. 



.... A kto vie, či aj nie 

posledný. No  nech je to už ako 

chce, pani prírodu my nedoká-

žeme presvedčiť, že zima bez 

snehu je ako škola bez detí.  

Preto sme sa tomu prvému veľ-

mi potešili. Hneď sme všetci 

vybehli na školský dvor a vy-

bláznili sme sa do sýtosti. Veď 

čo keď naozaj už druhý nebu-

de.  

Podarilo sa nám urobiť aj ma-

lých snehuliačikov, ale kvalita 

toho prvého nám nedovolila v 

tejto činnosti dlho pokračovať, 

preto sme sa v ňom iba poriad-

ne vyváľali a vyguľovali. 

Nezabudli sme pritom ani na 

vtáčiky, ktoré zo snehu nemajú 

takú radosť ako my. 
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Pripravila K.Gubovičová—ŠKD 



 
Na pláži vylovili fľašku, 
v nej lístoček: 
- Stroskotal som na 
pustom ostrove. Nie sú 
tu ani banditi, ani 
policajti, ani banky, ani 
exekútori, ani daňové 
kontroly.  
Bodaj ste tam všetci 
pokapali od závisti! 
 

 

Letí bocian a nesie v 
plachte v zobáku 75 
ročného dedka. 
Dedko tak na neho po-
zrie a vraví: 
"Počuj bocian, keď sme 
to doteraz nenašli, ne-
vykašleme sa na to?" 
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Pripravil Radko Belan 

Doktor predpíše chlapo-
vi čípky.  
On nevie čo s nimi, 
tak ich nakrája, chle-
ba, cibuľu a všetko 
zje. 
Na druhý deň príde k 
doktorovi, že už žiad-
ne nemá.  

Doktor na neho pozrie a 
hovorí: 
- Človeče a čo ich jete? 
a chlapík ironicky odpo-
vie: 
- No nie, pchám si ich 

Zopár suchých bez výz-
namu:  
 

 

Aký je rozdiel medzi daţďom 

a suchom? 

Dáţď padá a sucho nie. 

 

- Spadol mi štipec. 

- Akej farby? 

- Drevenej. 
 

Bol raz jeden pes, 

ktorý mal gumennú 

labu. A keďţe mal 

blchy, tak sa stále škrabal, aţ 

kým sa nevygumoval. 

 
Santa Claus hovorí vo svojej dielni 

škriatkovi: 

"Koľko máme hračiek?" 

"Ţiadne!" 

"A počítal si ich vôbec?" 

"Áno, dvakrát. 
 

- Lienka kam letíš? 
- No a čo! 


