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Od 18.01.2016 do 22.01.2016 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v  Ski 

Bachledova. Cestovali sme približne štyri hodiny. Počas našej cesty sme 

si poprezerali všetky mestá, kúpaliská a naše krásne Vysoké Tatry.  

              V Poprade sme mali prestávku a zoznámili sme sa s novými in-

štruktormi Ľubom, Mišom a Dominom.  Po dlhom cestovaní sme dora-

zili do Tatranskej Kotliny, kde sme boli ubytovaní. Na ubytovni na nás 

čakal chutný obed. Po obede sme sa vybalili a pripravovali sme sa na 

svah do Ski Bachledova, kam sme sa dostavili autobusom. Inštruktori 

vyskúšali na svahu naše schopnosti na lyžiach a rozdelili nás do skupín.  

Postupne sa naše lyžovanie zlepšovalo a vzťahy s inštruktormi tiež. 

Milí čitatelia, vítame Vás pri poslednom čísle  nášho časopisu v tomto školskom roku. Nebudú Vám 

chýbať obľúbené výroky učiteľov a druhá šanca, ktorú oceníte najmä na začiatku školského roka 

2016/2017.  Veríme,  že sa Vám  Abc-éčko bude páčiť.                                                                            

                                                                                                                                                         Vaša redakcia 

3 
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 Každý večer sme mali pestrý program plný zábavy a užívania si voľného času 

s priateľmi. V strede týždňa sme si užili večernú diskotékou na ubytovni. Deň pred 

odchodom domov sme súťažili na svahu slalom. Z našich chlapcov sa na 2. mieste 

umiestnil Oliver Vasilko a z dievčat sa na 1.mieste umiestnila Slávka Šmajdová. Za 

ich úspechy im gratulujeme. Inštruktori a učitelia nám chceli spríjemniť posledný 

večer diskotékou na svahu v Ski Bachledova, potešili nás detským šampanským 

a spoločným tancom v našom obľúbenom bare na svahu. Posledné popoludnie 

v piatok sa začínalo voľnými jazdami na svahu, ktoré sme si naplno užili. Po návrate 

sme sa zastavili na Spišskom salaši, aby sme sa navečerali.  

                  Tento lyžiar-

sky výcvik v nás zane-

chal pekné spomienky 

a chceli by sme sa tam 

na ďalší rok opäť vrátiť. 

M. Gavurová, Š. Vasilková, 8. ročník 
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              A je „doplesané“! Hudba vypnutá, košele prepotené, kučery padnuté, koláče zjedené. Ale úsmev a 

skvelý pocit v dušiach z krásne prežitého plesu ostal! Opäť sa raz stretli krásne slečny a galantní chlapci, ktorí 

ukázali, že sa vedia perfektne zabaviť, ale 

aj slušne správať.        

              Tohtoročný ples, ktorý sa usku-

točnil 3. februára 2016, otvorili minulo-

ročný kráľ - Jozef Piskor a minuloročná 

kráľovná plesu – Martina Gavurová. Po 

úvodnom "valčíku" sa zábava rozbehla a 

plesajúci tancovali rovnako skvelo na mo-

derné piesne ako i na ľudovky či rómske 

piesne, ktoré mixoval pán učiteľ "DJ" 

Matúš Vasilko. Nechýbalo občerstvenie a nádherná výzdoba, ktorá dotvárala atmosféru plesu.  

                Všetci však netrpezlivo čakali na žrebovanie tombolových lístkov. Výhry v podobe sladkostí a vec-

ných cien potešili mladších i starších. Nesmelo chýbať vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali 

Viliam Čalfa zo 6. ročníka a Viktória Holubová z 8. ročníka. 

           Dňa 29.1.2016 sa v našej 

škole uskutočnil žiacky karneval. V 

tento deň mala väčšina detí úsmev 

na tvári. Na prvej triednickej hodi-

ne všetky deti netrpezlivo čakali, 

kedy na chodbe začne hrať hudba. 

Zazvonilo na prestávku a vtedy sa 

väčšina tried zmenila na šatňu ale-

bo maskérňu. Zábava bola v plnom 

prúde a deti sa zabávali a tancovali. 

Všetky masky boli nádherné. Pre 

masky boli pripravené súťaže ako 

stoličkový tanec, balónová hra a 

mnoho ďalších. Hodina vyhodnote-

nia bola tu a každý netrpezlivo ča-

kal ako to dopadne. Výherných 

masiek bolo veľa, hlavne deti z 1. 

stupňa povyhrávali čo sa dalo. Po skončení karnevalu všetky deti odchádzali šťastné s peknými spomienkami na tohtoročný 

karneval. 

V. Holubová, 8. ročník 

K. Horváthová, 7. ročník 
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              Tento školský rok naša škola oslavuje 55. výročie svojho vzniku. V minulom čísle nášho 

Ábecéčka som vám napísal rôzne zaujímavosti zo života našej školy. Teraz spolu nakuknime do mi-

nulosti, predpokladám, že ani neviete, ako to tu kedysi vyzeralo. 

              Dňa 1.9. 1960 bola otvorená nová budova školy. Na vtedajšie pomery bola budova školy 

veľmi veľká, čistá a svetlá. Predtým škola vyzerala ako neveľký domček, mala len jednu triedu a 

 

   

zopár lavíc. Pre žiakov bol rok 1960 významný aj tým, že žiaci dostali učebnice zadarmo. Touto no-

vou prístavbou sa odbúrala práca na smeny a učitelia mohli učiť vo viacerých triedach naraz, lebo 

dovtedy musel jeden učiteľ učiť aj 50-60 detí v jed-

nej  malej triede. Jedným z týchto učiteľov bola uči-

teľka Maria Bičejová, ktorá za takýchto ťažkých 

podmienok učila 34 rokov.  V novembri 1982 bola 

slávnostne odovzdaná do užívania nová prístavba 

školy.  Potom naša škola získala rôzne ocenenia, 

prešla všakovakými  modernizáciami a dostala sa do 

takej podoby, ako ju poznáte dnes. 

                Dňa 6.2.2016 sa v našej obci opäť oslavovali Fašiangy. 

Žiaci z našej školy sa na túto slávnosť pripravovali dosť dlho, kým si to poriadne nacvičili. Tohto roku to boli 

žiačky a žiaci 5. 7. a 8. ročníka.  

                 V sobotu ráno o 10:30 hod. sme sa všetci aj s pani učiteľkou stretli pred kultúrnym domom. Všetci 

sme už prišli s oblečenou maskou, a tiež nás tam čakali kone, na ktorých sme sa vozili po dedine. Najprv sme 

sa na voz nezmestili lebo tam boli škatule s jedlom, ktoré nám postupne ubúdali. Keď sme už mali takmer 

všetko porozdávané, tak sme sa zviezli na Hrun, kde sme tiež spievali pesničky a hovorili básničky. A potom 

sme sa už ponáhľali do kultúrneho domu na teplý čaj a guľáš. Vošli sme a hneď sme uvideli ako krásne vystu-

pujú deti z Materskej školy Slovenská Kajňa. Zatiaľ sme sa prezliekli do krojov a šli sme vystupovať. Po na-

šom programe začali ľudia silno tlieskať. Naša rola sa pomaly končila, pretože po nás išla hneď folklórna sku-

pina Orgonina s krásnymi tancami. Nakoniec ako čerešnička na torte vystúpilľudový rozprávač Jožko Jožka.  

                  Takto sa tento deň pomaly končil. Tieto fašiangy boli veľmi zábavné a za to veľmi ďakujeme na-

šim učiteľom. Na tieto fašiangy nikdy nezabudneme. 
N. Jevčáková, 7. ročník 

S. Tutko, 7. ročník 
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            Konečne sme sa dočkali dlho očakávanej knižnice v Benkovciach. Ex-

kurzia prebiehala nad naše očakávania. Ráno 17.3.2016 sme zo školy išli auto-

busom do Benkoviec. V kultúrnom dome v Benkovciach nás milo privítali 

s čajom a sušienkami. Knižnica je menšia a má menej kníh, ale je tam stále nie-

čo, čo človeka zaujme. Dokonca sme stretli aj starostku obce a našu bývalú uči-

teľku Vieru Pavliškovú, ktorej sa, mimochodom, dobre darí. Pozvala nás, aby 

sme si obzreli vnútro jej kancelárie. Porozprávali sme sa s pani knihovníčkou 

o knihách a ako by malo prebiehať požičiavanie kníh. Stihli sme si zahrať hru. 

Hra spočívala v tom, že sme sa mali rozdeliť do skupiniek a vybrať si knihu. 

Skupina mala rozobrať dielo a napísať o ňom čo najviac. Deň bol zakončený vy-

rabovanými miskami a prázdnymi pohármi. Rozlúčili sme sa s knižnicou 

a sľúbili, že prídeme znova.  

 Naša trieda VII. A sa počas hodín literatúry ocitla na ostrove Robinsona Crusoa.  Nevá-

hali sme a spravili sme s ním krátke interview. 

 

1. Ako vyzeral tvoj deň na opustenom ostrove? 

Ráno sa zobudím, postarám sa o zvieratá,  

pôjdem hore na kopec  a pozriem sa, či nejde nejaká loď. 

2. Najobľúbenejšie jedlo na ostrove? 

Pataja, Mango, Kiwi , Grilované ryby. 

3. Boli ste v každej časti ostrova? 

Na západnej nie, lebo som sa bál, že tam budú divosi a zjedia ma. 

4. Máli ste tam nejakých spoločníkov? 

Piatka, papagája, psa a kozu. 

5. Aká vec Vám na ostrove  najviac chýbala? 

Švajčiarsky nožík, bol by pre mňa asi najpotrebnejší a najužitočnejší. 

A tiež by sa mi tam zišla svetlica. 

A. Nus, K. Kollár, 7. ročník 

T. Chovancová, 9.ročník 
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S. Božíková, 9. ročník 

 Dňa 27.4.2016  sme sa zúčastnili výletu do Osvienčimu. Príchod k autobusu bol o pol štvrtej ráno a 

cestovali sme viac než štyri hodiny. Síce už cestou začal padať dážď, ale to nám nepokazilo náladu.  

              Do prvého tábora v Osvienčime sme dorazili okolo deviatej hodiny. Skôr, než sme vstúpili do tábo-

ra, dostali sme každý slúchadlá. Ako sprievod-

kyňu sme mali Poľku. Prvá vec, ktorú som si 

všimla, bola vstupná brána s nadpisom „Arbeit 

macht frei“, čo v preklade znamená Práca 

oslobodzuje. Bolo tam množstvo blokov, pre-

kvapilo  ma, že schody, ktoré tam boli, boli 

pôvodné. Ako prvé sme navštívili blok 4, kde 

bolo množstvo  fotografií a dokumentov a aj 

príbory, z ktorých ľudia v tábore jedli. Ešte 

stále sme sa nachádzali v budove 4, kde sme 

mali možnosť vidieť model plynových komôr a plynové pece. V ďalšej budove sme videli predmety, ktoré 

boli nájdené po oslobodení tábora (topánky, kufre, misky, kefy, protézy a dokonca aj vlasy). Mali sme tiež 

možnosť vidieť miesta, kde spali väzni. Zarazilo ma, že som necítila hrôzu, keď som táborom prechádzala. 

Po skončení  prehliadky sme vrátili slúchadlá a pre-

miestnili sa do druhého tábora. Ukázali nám drevenú 

budovu, v ktorej bola  hromada drevených postelí. 

Mali tam katastrofálne podmienky, bolo tam veľa 

krýs a v ďalšej časti boli záchody. Ako prvý som si 

všimla vagón, na ktorom prichádzali väzni. V dru-

hom tábore boli tiež pamätníky, ktoré boli preložené 

do viacerých jazykov, aj do slovenčiny.  

              Po tomto zážitku  sme nastúpili do autobusu 

a šli do Wadowic. Najprv sme mali pol hodinový rozchod a po ňom sme navštívili múzeum Jána Pavla II.. 

Mali sme možnosť vidieť jeho rúcha, miestnosti, v kto-

rých žil, zbraň, ktorou bol postrelený a rúcho, na ktorom 

bola krv. Vyzeralo to veľmi pekne a mala som z toho 

dobrý pocit. Určite by som to odporúčila každému, bola 

to super skúsenosť a určite by som sa tam ešte vrátila. 

Cesta domov prešla rýchlo, tiež sme mali prestávky, a 

dokonca začalo aj husto snežiť. Všetci sme boli unave-

ní,  ale odchádzali sme s novými spomienkami a zážit-

kami.  
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 Tohtoročný „DEŇ DETÍ“ sa začal výborne. Všetci sme sa veľmi tešili na vý-

let do kina. Autobus prišiel o 8:00 hod. a každý z nás bol nedočkavý. Film sa vo-

lal „Hotel Transylvánia 2“. Bol zaujímavý. S chuťou sme sa zasmiali 

a poniektorým od smiechu tiekli aj slzy. Sladkou bodkou za naším výletom sa sta-

la zmrzlina v Sedliskách, ktorá nás v tomto horúcom počasí schladila. Šťastne 

sme sa dostali späť pred školu dúfajúc, že o rok si to zopakujeme znova. 

 L. Gurbová, T. Tomko, 3. ročník 

 Takmer každý má rád modernú hudbu, či je to popová hudba, rocková alebo hip-hopová 

hudba, no len málokto sa v týchto rôznych štýloch dokonale orientuje.  My,  žiaci zo základ-

ných a stredných škôl, už v tom máme jasno. 6. apríla sme sa stretli v MsDK na výchovnom 

koncerte, aby  nám skupina Návrat priblížila vznik  a vývoj modernej hudby.   Školáci zo stred-

ných škôl si s hudobníkmi zasúťažili a potom sme si vypočuli asi tie najväčšie hity z jednotli-

vých desaťročí. Zo zahraničných umelcov nechýbala pieseň od skupiny Foster the people a sve-

toznámeho speváka Stinga - Every breath you take. V slovenskom výbere hitov kraľovali tri 

mená: Paľo Habera, Miro  Žbirka a Marika Gombitová. Po skončení koncertu sme išli do Fami-

ly Centrum a každý si prišiel na svoje. Mne osobne sa tento koncert veľmi 

páčil.  

V. Holubová, 8. ročník 
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Dňa 9.6.2016 sa na našej škole uskutočnila Noc v škole, na ktorej sme sa všetci 

zabavili, či už mladší alebo starší. 

     O 16:00 hod. sme sa všetci zišli v areáli školy. Začali sme futbalovým turna-

jom, v ktorom medzi sebou súťažili tímy ako napríklad Originals, Kačmárovo 

dzeci, Fašírky, ďalej tím rodičov a učiteľov. Po futbalovom turnaji bola opekačka 

a po nej nasledovali súťaže Strašidielko 2016 a  Škaredník 2016, v ktorých išlo 

o čo najškaredšie resp. najvtipnejšie predvedenie masky. Víťazkou súťaže Straši-

dielko 2016 bola Martinka Tutková zo štvrtého ročníka a víťazkou súťaže Škared-

ník 2016 bola Martina Gavurová z ôsmeho ročníka. O 22:00 hod. sa už začala 

Nočná hra pre prvý stupeň, zatiaľčo druhý stupeň mal diskotéku. Po tejto zábav-

nej nočnej hre nasledovala nočná hra pre žiakov druhého stupňa, ktorí museli rie-

šiť rôzne typy úloh, aby sa  dostali k indíciám a objavili svoj poklad. Po nočnej 

hre sa žiaci pobrali do svojich tried, ale o dianí v nich nám už nechcel nikto nič 

prezradiť. 

     Všetci sme boli veľmi spokojní a dúfame, že si to na budúci rok všetci spolu 

      zopakujeme. 

S. Šmajdová, 8. ročník 
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Konečne prišiel tento deň. Dňa 9.6.2016 sa u nás v škole konala akcia s názvom 

NOC V ŠKOLE. Po vyučovaní som natešene išla domov zbaliť si všetky veci. Keď som 

prišla do školy, čakala nás chutná opekačka. Učitelia, rodičia a žiaci našej školy hrali fut-

bal. Pán veterinár nám rozprával o papagájoch. S údivom sme si ich všetci prezerali. Večer 

bola pre všetkých zábavná súťaž STRAŠIDIELKO. Táto súťaž sa uskutočnila na našej 

veľkej chodbe. Z každej triedy bolo vybrané jedno strašidielko. Náš 4. ročník som zastu-

povala ja. Vyhrala som klobúk a detské šampanské, s ktorým som sa rada rozdelila. 

O 22:00 hod. nasledovala Nočná hra. Podľa indícií sme hľadali poklad, ktorý sme nako-

niec objavili v školskej knižnici. Po nočnej hre sme sa chystali spať. Ráno po 

raňajkách sme plní zážitkov išli domov. 

Na Noci v škole si žiaci druhého stupňa zahrali futbal s rodičmi a učiteľmi. Keď sa 

zotmelo, začali sme opekať. Večer bola súťaž o strašidlo. Porota vybrala to 

„najkrajšie“ strašidielko. Po vyhodnotení sme mali krátku diskotéku a hneď sme sa 

ponáhľali na Nočnú hru. Noc v škole sme si užili všetci: rodičia, učitelia, ale aj 

my, žiaci. Ďakujeme za super akciu. 

     

M. Tutková, 4.ročník 

E. Pavelková, 4.ročník 
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Kyberšikana, pojem, ktorý už na prvý pohľad vzbudzuje neistotu a strach. 

Kyberšikana má niekoľko foriem, napr.: vyhrážky prostredníctvom mobilných sietí, 

uverejňovanie súkromných fotografií, atď. Mnoho ľudí s týmto pojmom nemá skúsenosť, av-

šak tí, ktorí ju majú, sa cítia ponížení. Vždy, keď idú na PC, sú plní strachu, boja sa čo len po-

hnúť myškou. Sám medzi takýchto ľudí patrím a stal som sa obeťou dvoch takýchto útokov. 

Ak nechcete, aby dotyčná osoba spáchala niečo také, tak vám radím, vyhýbajte sa hocijakému 

kontaktu s touto osobou, nenadväzujte s ňou nijaké kamarátske vzťahy, a hlavne jej nedávajte 

heslá od svojich účtov. Ak vás už takýto útok zasiahol, buďte si istí, že o nejaký čas príde aj 

ďalší útok, možno ešte hroznejší. Nikdy neobviňujte osobu z niečoho, čo sa stalo, lebo sa vám 

môže pomstiť práve takýmto štýlom. Útoku predchádzajú rôzne vyhrážky, nadávky 

a zastrašovanie. Prevencia takého útoku je len jedna, a to taká, ktorá by mala fungovať na 100 

%. Na každý účet, ktorý máte vytvorený, si dajte úplne iné heslo, aké máte na vašom predo-

šlom účte. Nikdy si nedávajte heslá s niečím osobným, o čom vedia vaši priatelia, napr. meno 

vášho psa, atď. Dobré heslo by malo vyzerať takto: T1L1V1Z1R. Ak sa vám takéto útoky stá-

vajú častejšie, kontaktujte políciu alebo linku detskej dôvery. 

 Vždy si premyslite, či dôvodom k takýmto útokom nie ste vy. Ak áno, ospravedlňte sa 

dotyčnej osobe, ak ste jej niekedy ublížili a ona vám to takto vracia. Tiež si zmeňte heslá va-

šich účtov.                                                                           

žiak 7. ročníka 
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Deň mlieka 2016 

Pri príležitosti Dňa mlieka žiaci 1. stupňa výtvarne stvárnili dôleži-

tosť mliečnych výrobkov v životospráve detí, pátrali a vyhľadávali znaky 

života domácich zvierat, ktoré nám dávajú suroviny ako mlieko, syry. 

Tvorivosť žiakov sa prejavila aj pri vymýšľaní sloganov. Ich práce 

boli vystavené na veľkej chodbe. 

 

Kakavko je veľká mňamka, 

mamka mi ho varí z ránka. 

Jedzte syry, dá vám sily. 

Jogurt si daj, dobre sa maj. 

Na halušky bryndzu dám,  

rád si na nich pochutnám. 

Zdravo žijem, mlieko pijem.  

 

Dráčiky sú rôznej chuti, 

dobre sa nám po nich učí. 

Kto mlieku holduje,  

často si ho kupuje. 

V. Dudášová, E. Pavelková,  

P. Oslovičová, 4. ročník 

Kajňa, do toho!                                                              

Kajňa v športoch dobrá je, 

v súťažiach vždy vyhraje. 

Gól dať pre nás to je hračka, 

Po zápase zabíjačka. 

Celá šatňa sa nás bojí, 

Kajňa stojí v jasnej zbroji. 

Všetky školy slabé sú, 

na Kajňu však nemajú. 

Učiteľka pyšná je , 

odmeny nám sľubuje. 

Tréner na nás veľa kričí, 

dokým sa mu hlas nezničí.  

 žiačky 8.ročníka  

Koniec  školského roka 

                                                                 

Koniec  roka už je tu, 

prázdniny už máme. 

Na to naše vysvedčenie, 

netrpezlivo čakáme. 

Prváci už nastupujú, 

a veľmi sa tešia. 

Deviataci slzy majú, 

keďže nás opustia. 

A riaditeľ hlási, 

po prázdninách sa uvidíme. 

Už sa nám to kráti, 

a tak sa príliš neradujme. 

N. Kačalová, 7. ročník 

Koniec školského roka 

 

Už sa blíži koniec školy, 
aj v radosti by sme boli, 
ale nás koniec základky čaká, 
stredná škola nás vždy láka. 
 
Nikdy už nevidieť základku, 
duše máme my plnú smútku. 
Aká ľahká dodnes škola bola, 
kiežby som v nej ostať mohla. 
 
Musíme pokračovať ďalej, 
blížime sa k cene nemalej - 
nové skúsenosti do budúcnosti. 
A tak sa lúčime s odevom 
plus naším oslňujúcim úsmevom. 
 

T. Chovancová, 9.ročník 

Príroda 

Máme krásnu prírodu, 

lesy, lúky, oblohu. 

Na nej svieti slnko a občas sú aj mra-
ky, 

ale každý deň tam lietajú vtáky. 

Po lúke skáču a behajú deti, 

keď ich to omrzí, zbierajú kvety. 

Naša príroda je nádherná a musíme si 
ju vážiť, 

aby sme v nej mohli pekné chvíle za-
žiť. 

P. Mičko, 4.ročník 
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Martin 

Martin je veľmi pekný kraj 

a nám tu je veľmi fajn. 

V drevených chatkách býva-

me, 

o nich sa aj staráme. 

 

Čistý vzduch a dobré jedlá, 

partia sa super stretla. 

My sa ale dobre máme, 

pekne si tu užívame. 

 

Do mesta Martin sme zavítali, 

Národný cintorín a múzea sme ob-

zerali. 

Suveníry si za centy kúpili, 

aby sme rodičom radosť urobili. 

 

L. Gurbová, 3. ročník 

M. Tutková,  

T. Čiešková, 4. ročník 

Slnečný deň 

Za rána si pretriem očká, 

vyzerám ako malá fialôčka. 

Umyjem si očičká, 

kvapká mi z nich vodička. 

 

Pristúpim si ku okienku, 

pozdravím sa s malou lienkou. 

Uložím si postieľku 

a sadnem si k okienku. 

 

Vidím lesík maličký, 

rastú v ňom aj jedličky. 

Skáču tam aj veveričky, 

hádžu šišky na detičky. 

 

Po pleci ma niekto ťuká, 

aha, to je Saškina ruka. 

Zavolá ma na ihrisko, 

zábavy tam bude isto. 

B. Tomková, 4.ročník 

Turčianske Teplice  

Turčianske Teplice, krásny to kraj, 

škola v prírode je veľmi fajn. 

Ráno vstávame, program už pozná-

me, 

o veselú zábavu celý deň je postara-

né. 

Večer zaspávame plný očakávaní, 

čo pre nás pripravia naši učitelia. 

A. Magurová, 4. ročník  

Báseň o lese 

Lesík veľmi pekný je, 

každý sa v ňom raduje.  

Zvieratká v ňom v zhode žijú, 

veselo si vystrájajú.  

 

V hustom lese studnička 

a v nej číra vodička. 

Škriatok, víla Bartoška, 

chránia studňu, zvieratká.  

 P. Oslovičová, 4. ročník 
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Turnaj vo vybíjanej mladšie žiačky – 3. miesto v okrese  

Žiačky 5., 6. a 7. roč. statočne zabojovali  v konkurencii 12-tich tímov. Tohto turnaja sme sa 

zúčastnili druhýkrát a naše žiačky tiež dostali zaslúženú pochvalu od organizátorov za správ-

ne dodržiavanie pravidiel.  

 

Okresné kolo vo florbale staršie žiačky – 2. miesto v okrese 

Výberu žiačok z 2. stupňa sa nepodarilo obhájiť 1. miesto z jesennej časti a postúpiť tak do 

krajského kola, ale dievčatá hrali výborne, chýbalo im len trošku šťastia. 

 

Basketbalový turnaj staršie žiačky – 4. miesto v okrese 

Žiačky 7., 8. a 9. roč. mali premiéru na tomto turnaji minulý školský rok, vtedy skončili na 

predposlednom mieste. Tento rok sa nám po pravidelných tréningoch podarilo vybojovať 4. 

miesto. Od hlavného rozhodcu zo ZŠ Sídlisko II. dostali pochvalu za ich bojovnosť a peknú 

hru. 

 

Malý futbal Dôvera cup mladšie žiačky  – 2. miesto v okrese 

Žiačky 5., 6. a 7. roč. prekvapili všetkých a suverénne získali krásne 2.miesto. V poslednom 

zápase nechali veľa síl, bojovali až do posledného dychu a získali si tak pochvalu od organi-

zátorov turnaja, a  to futbalovo orientovanej školy ZŠ Lúčna. 

 

Malý futbal Dôvera cup mladší žiaci – 4. miesto v okrese 

Žiaci 5., 6. a 7. roč. sa snažili a podarilo sa im získať 4. miesto. 

 

Malý futbal Jednota cup staršie žiačky -  3. miesto v okrese 

Na tento turnaj budú naše žiačky dlho spomínať, pretože sme nastúpili s viacerými zranenými 

hráčkami a hviezda nášho tímu Natália  

Vasiľková šla s nami len ako psychická  

podpora, keďže zlomené zápästie jej za- 

bránilo hrať. Napriek tomu žiačky doká- 

zali vybojovať pekné 3. miesto. 

 

MC Donald cup MINI  (chlapci 1. stupeň)  

– 4. miesto v okrese 

Žiaci z 1. stupňa dokázali obsadiť 4.  

miesto napriek tomu, že neprehrali ani  

jeden zápas. 
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Talenty 2016 – Alena Dudášová, žiačka 2. ročníka – 2. miesto v okrese  Žiačka sa 

v speváckej súťaži, ktorá sa konala v Dlhom Klčove, umiestnila na striebornom pásme 

a získala tak krásne 2. miesto. 

Okresná súťaž družstiev Hliadok mladých zdravotníkov – 4. miesto  

Žiačky Mária Jevčáková 9. roč., Martina Gavurová 8. roč., Andrea Horňáková 9. roč., Klau-

dia Tutková 9. roč., Tatiana Chovancová 9. roč. súťažili v Dome humanity vo Vranove nad 

Topľou a v konkurencii 10-tich družstiev získali pekné 4. miesto. 

I. stupeň 

POÉZIA 

1. miesto –  Roman Jenčo, 2. ročník 

2. miesto – Laura Gurbová, 3. ročník 

3. miesto – Ema Romanská, 2. ročník 

PRÓZA 

1. miesto –  Martina Tutková, 4. ročník 

2. miesto –  Marek Kačmár, 3. ročník 

3. miesto – Ema Sofia Fečkovičová, 3. ročník 

 

2. stupeň 

POÉZIA – 1. kategória 

1. miesto – Soňa Tutková, 6. ročník 

2. miesto – Erika Kužmová, 7. ročník 

3. miesto – Nina Tutková, 5. ročník 

POÉZIA – 2. kategória 

1. miesto – Sára Božíková, 9. ročník 

2. miesto – Tatiana Chovancová, 9. ročník 

PRÓZA 

1. miesto – Mária Jevčáková, 9. ročník 

2. miesto – Eva Cárová, 7. ročník 
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1.Učili ste už aj v inej škole?- Áno, učila som už na viacerých školách. 
 
2.Hrajete na nejakom hudobnom nástroji? – Hrám na klavíri, no ale iba jednoduché skladby. Verím, že mo-
ja dcéra má naučí postupne aj ťažšie skladby. 
 
3.Máte domáce zvieratká? Nie, nemám. 
 
4.Máte dcéru alebo syna? Mám dcéru Emmu (9 rokov) 
a syna Dávida (7 rokov). 
 
5.Aká je Vaša obľúbená kniha? Obľúbenú knihu nemám, ale 
autora áno, a to Paula Coelha. 
 
6.Máte rady svoju triedu? Samozrejme, mám. 
 
7.Baví Vás táto práca? Práca s deťmi je veľmi náročná, ale aj zábavná. Vždy som chcela byť učiteľkou 
a preto svoju prácu mám veľmi rada. 
 
8.Aký je Váš obľúbený film? Nepozerám filmy opakovane, radšej si pozriem vždy niečo nové. 

 

9.Páči sa Vám kolektív učiteľov v našej škole? Kolektív v tejto škole na čele s vedením školy je podľa mňa 
veľmi dobrý. Budem na nich rada spomínať... 
 
10.Aký predmet najradšej učíte? Najradšej učím výtvarnú výchovu, pretože dieťa si pri kresbe oddýchne, 
rozvíja svoju kreativitu a hlavne prostredníctvom kresby dokáže vyjadriť aj svoje emócie ... 
 
11.Aké sú Vaše záľuby mimo školy? V súčasnosti medzi mojou najväčšou záľubou je čas strávený s mojou 
rodinou.  
 
12.Akú hudbu počúvate? ... Z rádia pri ceste do práce aj z práce ... 

 

Ďakujeme Vám za rozhovor  

K. Kollár a A. Nus, 7. ročník 

 
Dňa 22.4.2016 sa v našej škole v Sloven- 
skej Kajni uskutočnil Deň Zeme. Robili  
sa tu rôzne aktivity, ako napríklad sekanie  
dreva, kopanie a sadenie na pozemku, maľo- 
vanie oplotenia či kreslenie a výroba eko pla- 
gátov. Všetky aktivity boli veľmi namáhavé,  
asi by sme sa radšej učili. Žiaci prišli v pracovnom  
oblečení a mohli začať pracovať už od 1. vyučova- 
cej hodiny. 
Každá trieda robila plagát. Strihali, lepili, maľovali aj kreslili. Celý deň bolo pekné poča-
sie. Keď žiaci skončili, tak sa mohlo ísť domov. Aspoň takto sme prispeli aj my ku oslave 
Dňa Zeme. 
                                                                                                                N. Kačalová, 7.roč. 
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NÁŠ „DOD“ 

Dňa 25. mája 2016 sa na našej škole uskutočnil „Deň otvorených dverí“. Táto akcia sa ko-

nala pre všetkých rodičov a starých rodičov.  Spievali sme, recitovali básničky a tancovali.  

Pán farár nám pomáhal hraním na gitare. Všetkým ľuďom sa náš program veľmi páčil. 

Nakoniec sme všetkým mamičkám rozdali kvietky. Potom sme rodičov pozvali na malé 

občerstvenie do kuchynky. Už teraz sa tešíme na „Deň otvorených dverí 2017“ . 

         T. Čiešková, 4.ročník 

Deň otvorených dverí  

          Dňa 25.5.2016 sa v našej škole uskutočnilo DOD - Deň otvorených dverí. Na 

začiatku programu nám moderátori predstavili žiakov s básničkami pre naše milé 

mamičky a oteckov. Potom nasledovali naši žiaci zo ZUŠ – Základnej umeleckej 

školy s moderným tančekom. Zabaviť nás prišiel ľudový rozprávač- Ander z Košíc, 

ktorého predstavila Alenka Dudášová z 2.ročníka, pri ktorej sme sa veľa nasmiali. 

Mali sme aj kultúrne pobavenie na spôsob tančeka, ktoré nám predviedli žiaci 3. a 

4.ročníka. Deti mali šancu podarovať kvietok alebo iný darček svojim rodičom a 

starým rodičom. Na záver sa spievala pesnička Láska to je moja mama, ktorú nám 

zahral náš duchovný Otec Juraj Sitarčík a spievali ju všetci učinkujúci. Po progra-

me ste sa mohli ponúknuť naším občerstvením. Rodičom sa to veľmi páčilo.  

             K. Mičková,7.ročník 
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Čo je na logu našej školy?    žiačka 2. ročníka: 

,,To čo je?“ 

Koľko učiteliek učí na našej škole?   žiačka 2. ročníka: ,,Osem?“ ,,Či?“ 

Aké krstné meno má riaditeľ našej školy? žiak 2. ročníka : ,,Pane bože, 

asi Mário?“ 

Aké výročie oslavuje naša škola?   žiačka 4. ročníka: ,,55.“ 

Ktorý mesiac sa nazýva mesiacom kníh?  žiačka 4. ročníka: ,,Šak marec, 

ne?“ 

Na akom poschodí je školská knižnica?   žiak 4. ročníka: ,,Na štvr tom.“ 

Vypočítaj : 7 x 2 x 0 + 5 =?   žiačka 4. ročníka: ,,5.“ 

Kto je Gabriela Futová?   žiak 4. ročníka: ,,Tota co piše knižky.“ 

Aký predmet učí p.uč. Miklošová? žiačka 5. ročníka: ,,Biológiu 

a nemčinu.“ 

Ktorý učiteľ/ka učí na našej škole najdlhšie?  žiačka 6. ročníka: 

,,Petrová.“ 

Koľko žiakov je na našej škole? žiačka 6. ročníka: ,,180.“ 

Koľko tried má naša škola?  žiačka 6. ročníka: ,,9 tr ied.“ 

Doplň pranostiku Studený Máj ...... žiak 3. ročníka: ,,Vodný raj.“ 

Keď je v Spišskom Štvrtku štvrtok, aký deň je v Dunajskej Strede?  žiak 

3. ročníka: ,,Streda.“  

Čo sa pripravuje pred našou 

školou? žiak 3. ročníka : ,,Nové 

vecka.“ 

K. Kollár, S. Tutko, 7. ročník 
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1. Vyzeráš jak reklama na hlad.  

3. Vy čo ste tam jak dvaja teplí bratia zavretí?!  

4. Zober si čmáradlo a čmáraj si.  

5. Ty čo tam sedíš jak keby si o stoličku prilepený?!  

6.  Balajko, ty čmáraš si vôbec do zošita?  

7.  Poščaj mi tabuľu.... 

8. Zaškrtím ti krk.  

9.  Čistokrvná päťka  

10. Ty dvojku z chémie nedostaneš ani keby som mala celý život lepiť sáčky.  

11. Dievča, ty sa ukľudni, lebo ti takú strelím, že preletíš cez zavreté okno...  

12. Ty si čo taká vyšišaná, prosím ťa? Čo si urobila s vlasmi? Padla si pod kombajn?  

13. U: Ale ste ma naštvali, zajtra máte písomku! Ž: A z čoho? U: Z čoho chceš? Ž: Z ničoho. U: Dobre! 

              A. Nus, K.Kollár 7. ročník 

- Jožko, keď poviem: ja obdarujem, ty 
obdaruješ, on obdaruje... aký je to 
čas? 

- Máme niekoľko prirovnaní, ako napríklad: holá pravda, holá skutočnosť, holý nezmy-
sel a podobne. Môže mi niekto z vás povedať ešte nejaký príklad? 
Ako sršeň vyletí z lavice Janko a hovorí:  
- Ešte ste, pani učiteľka, zabudli na holú riť...  
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