


Po „ukrutnej“ zime k nám opäť zavítala 

pani Jar. Priniesla nám radosť so všetký-

mi krásami prírody a života.  

Neoddeliteľnou súčasťou tohto ročného 

obdobia sú aj sviatky Veľkej noci. A k 

ním taktiež patrí šibačka a oblievačka. Aj 

keď je to deň obľúbený iba pre tú druhú 

polovicu ľudstva, musíme priznať, že za 

celý rok sa nestretneme s takým množ-

stvom ľudí. A okrem toho, je to deň 

prázdnin naviac :)  

V našej redakcii sme boli po celý čas 

tvorenia nového čísla už jarne nala-

dení. Preto dúfame, že kus jarnej nála-

dy prenesieme aj na vás. 

Na záver vám želáme veľa pohody, 

lásky a chuti do práce. 

Veď už to máme len „zapár“ :) 

1. Šmolkozápis 

2. Muzikál R+J 

3. Fašiangy 

4. Lyžiarsky + Improliga 

5. Vtipovisko 

6. Interwiev s Thomasom P. 

7. Valentínska pošta 

8. Mňamky - hamky 

9. Hviezdoslavov Kubín 

10. Z nášho pera... 

11. Lego sumo + stolný tenis 

12. Anglický deň 

13. Biely úsmev 

14. FOR FUN 

15. Zbierka oblečenia 

16. Detská divadelná Žilina 

17. Čo je nové na škole? 



 

Dňa 7. februára 2014 sa uskutočnil  zápis do 1. ročníka Základnej školy 

s materskou školou Rosina. Deti už od vstupných dverí vítali rozprávkové 

postavičky – Šmolkovia (Janka, Lenka a Lukáš, žiaci 9. ročníka) . Tie ich od-

prevadili do šmolkoherne, v ktorej si mohli kresliť na papier i na interaktívnu 

tabuľu, pomôcť zvieratkám  prejsť bludiskom, ponúknuť sa  sladkosťami. Po-

mocou hry  deti zabudli na  prípadnú trému , pomáhali im pri tom p. Dávidí-

ková a p. Majdišová , učiteľky ZŠ a p. A. Ceterová, p. K. Gerátová, učiteľky 

z materskej školy. Rodičia mali možnosť  posedieť si pri malom občerstvení, 

ktoré pre nich pripravilo vedenie školy. 

Potom Šmolkovia odviedli detičky do šmolkotriedy, v ktorej prebiehal samot-

ný zápis. Budúci prváčikovia riešili rôzne zábavné úlohy, ktoré si pre nich pri-

chystali p. zástupkyňa E. Jelšíková, p. učiteľka  

D. Hutárová, .  Pri zápise asistovali  aj špeciálne pedagogičky M. Remišová, 

J . Halajová zo ŠZŠ J. Vojtaššáka a PhDr. V. Berhanová, psychologička 

z CPPP a P, ktorým touto cestou ďakujeme za pomoc. 

Všetky deti hravo zvládli zadané úlohy. Za odmenu si mohli vybrať z množ-

stva darčekov, ktoré pre nich pripravili žiaci školy.  Najviac ich potešil ozajst-

ný sladký šmolkovský medovníček. 

Na otázky rodičov odpovedali p. učiteľky D. Stražovcová a K. Baďurová.  

Pre školský rok 2014/2015 sme zapísali 28 budúcich prváčikov - 11 dievčat a 

17 chlapcov, na ktorých sa v septembri veľmi tešíme. Rodičia dvoch detí po-

žiadali riaditeľku školy o odklad povinnej školskej dochádzky pre svoje deti. 

 



Dňa 21.2.2014 sa žiaci 7.až 9. Ročníka 

s pani učiteľkou Dávidíkovou, Lamžo-

vou a Jelšíkovou zúčastnili muzikálu 

Rómeo a Júlia. Muzikál sa odohral 

v Bratislave v divadle Nová Scéna. Ako 

hlavné postavy teda ako Rómeo a Júlia 

vystúpili  Nela Pocisková a Patrik Vy-

skočil. Vedľajšie postavy : Mercutio : 

Thomas Puskailer, Tybalt:, Ján Slezák, 

Benvolio : Vladimír Volečko, Capulet : 

Marcel Mondočko, Capuleto-

vá :Alžbeta Bartošová, Monteko-

vá :Lucia Jagerčíková, Knieža : Róbert 

Halák, Dojka : Katarína Hasprová, 

Mních Vavrinec : Marián Greksa, Réžia 

a choreografia: Ján Ďurovčík, Hudba 

a libreto : Gerárd Presgurvic. Komentá-

re k muzikálu boli len pozitívne. Muzi-

kál bol úžasný.  

 

Herci nádherne spievali aj tancovali. Príbeh 

Rómeo a Júlia vlastne napísal William Sha-

kespear. Príbeh je o dvoch ľuďoch teda 

o Júlií a Rómeovi ktorí sa stretnú na plese 

u Capuletovcov kde sa do seba zamilujú 

hneď na prvý pohľad. V noci sa dohodnú že 

sa vezmú na druhý deň ich tajne zosobáši 

kňaz Vavrinec no ešte v ten deň Júliin brat-

ranec Tybalt zabije Mercutia, Rómeo zabije 

Tybalta. Knieža pošle Rómea do vyhnanstva 

a pán Capulet sa rozhodne vydať dcéru za 

Parisa. Júlia príde prosiť kňaza Vavrinca 

o pomoc. Ten jej dá nápoj aby bola na určitý 

čas mŕtva. Rómeo sa dozvie že Júlia mŕtva 

tak pri nej spácha samovraždu keď Júlia zba-

dá že Rómeo je mŕtvy zabije sa tiež. Rodičia 

nakoniec nad telami svojich detí uzavrú 

mier.  Jediné čo môžeme odkázať tým čo 

nešli a mohli ísť je že prišli o veľa. Vychytali 

sme úžasných hercov ktorí mali talent 

a urobili nám zážitok na celý život. Ak bude 

ešte možnosť ísť tam tak vám odporúčame 

naozaj si to tam ísť pozrieť.  Všetci budeme 

radi ak sa takéto podujatia ešte uskutočnia.  

Napísala: M. Cingelová 7.A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako po minulé roky, ani tohoročný fašiangový čas nezostal bez maškarného plesu pre deti. Rada rodičov 

a p. vychovávateľky ŠKD usporiadali dňa 14. februára maškarný ples, ktorý sa konal v Kultúrnom dome 

v Rosine. 

   Tohoročný maškarný ples sa vy- daril. Sála kultúrneho domu  sa preme-

nila  na rozprávkovo. Tento rok prevládali princezné z rôznych končín 

sveta a piráti. Okrem nich sa obja- vili čarodejníci, čertice, klauni a iné 

rozprávkové bytosti. Všetky masky boli veľmi pekné a originálne, preto 

bolo ťažké vybrať najkrajšiu. Z toho dôvodu sa Rada rodičov roz-

hodla odmeniť všetky deti sladkos- ťami aj tombolovými lístkami, za ktoré 

deti dostali hračky. Pani vychová- vateľky spolu s rodičmi si pre deti pri-

pravili rôzne súťaže, do ktorých sa mohli zapojiť všetky deti. Súťaže boli 

zamerané na olympijské hry. 

   Tešila nás veľká účasť rodičov i starých rodičov, bývalých žiakov školy a ostatných obyvateľov obce. 

Sme radi, že naša snaha otvoriť dvere našej školy nielen žiakom ale aj rodičom a celej obci bola odmene-

ná poďakovaním. 

   Tešíme sa, že budúci rok si takýto maškarný ples zopakujeme. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dňa 10. 2.-14. 2. 2014 sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Snowland Valča, okres Martin lyžiarsky 

výcvik pod vedením pani učiteliek Aleny Ohradkovej a Dany Hutárovej. Na lyžiarsky výcvik sme 

denne cestovali autobusom spred budovy ZŠ. Na výcvik  nás bezpečne prepravoval pán Milan Sýrny 

z Turia, ktorému touto cestou srdečne ďakujeme.  Snehové podmienky na lyžovanie boli veľmi dob-

ré. Oceňujeme snahu  všetkých žiakov, ktorá ich posúvala každým dňom dopredu a priniesla im dob-

ré výsledky k zdokonaleniu v lyžovaní.   

 

 

 

 



Na strednej škole prváci 

píšu písomku. Učiteľ zba-

dá, že jeden žiak má ťahák. 

Žiak ho inštinktívne rýchlo 

schoval a prišiel k nemu 

učiteľ. 

Hľadá ho a učiteľ ho po 

dôkladnej prehliadke nevie 

nájsť: "Kam si ho scho-

val?!" 

"To by som aj ja rád ve-

del...."  

Móricko prišiel zo školy 

domov s mokrými nohavi-

cami od kolien dolu. 

- Čo sa ti stalo? Spadol si 

do potoka? - pýta sa mat-

ka. 

- Ale, hrali sme sa cez 

prestávku na psov. 

- No a ? 

- A ja som bol stĺp...  

V škole sa Janka pýtajú: Janko 

kto bol prvý na druhej svetovej 

vojne? Janko odpovie: Ne-

viem. Učiteľka sa zas pýta: 

Kedy sa konala? Janko: Ne-

viem. Učiteľka: Kde sa kona-

la? Janko: Neviem. 

Janko príde domov a pýta sa 

babky: Babka kto bol prvý na 

druhej svetovej vojne? Babka 

odpovie: Hitler tá sviňa. Janko: 

Kedy sa konala? Babka: Sep-

tember 1939. Janko: Kde sa 

konala? V Dúbravke na ulici a 

kade tade. Janko príde ráno do 

školy a učiteľka sa ho pýta: 

Janko kto je tvoj otec? Janko: 

Hitler tá sviňa. Učiteľka: Kedy 

si sa narodil? Janko: Septem-

ber 1939. Učiteľka: Janko kde 

si si nechal svoj rozum? Janko: 

V Dúbravke na ulici a kade 

tade.   

Učiteľka v škole nakreslí na tabuľu 

jablko a pýta sa prvákov: 

- Žiaci, čo som nakreslila? 

Adamko sa prihlási: 

- Zadok! 

Učiteľka uteká k riaditeľovi s pla-

čom.... Príde riaditeľ: 

- Jaaj, čo ste urobili detičky, že vaša 

učiteľka ku mne išla s plačom? A kto 

nakreslil na tabuľu ten zadok???  

Na suplovanej hodine sa žiaci 

suplujúcemu vymykajú z kontro-

ly. Zavolá pred tabuľu najväčšie-

ho frajera a rozmýšľa, aký trest 

mu dať.  

Ten si robil z toho srandu a spolu-

žiaci tiež. 

Učiteľ sa naštve, udrie päsťou po 

stole. Žiaci stíchli, ale dlho to ne-

vydržalo.  

Už toho má naozaj dosť, znova 

udrie a zareve: "Ticho v súdnej 

sieni!" 

Žiak pred tabuľou rýchlo zareagu-

je: "Chcem právnika!"  

Sedia malí prváci a jeden ho-

vorí druhému: 

- už len 54 rokov.... a ideme 

do dôchodku..:)  

Na hodine náboženstva sa kate-

chét  pýta či žiaci majú nejaké 

nejasnosti Móricko sa prihlási a 

pýta sa: 

- Pán katechét ,čert je párnoko-

pytník alebo nepárnokopytník ? 

Teta sa pýta malého Jožka: 

Ako sa ti páči v škole? 

Ale je to naprd, úlohy rie-

šime my a výplatu dostáva 

pani učiteľka!  

Učiteľka sa pýta Dežka: 

-Dežko, máš dve jabĺčka 

a ak jedno zješ, čo  

ti ostane? 

- Ohryzok, odpovie Dež-

ko.  

Štyria študenti zaspali na skúšku a 

prišli o hodinu neskôr. Dohodli sa na 

výhovorke, že počas cesty do školy 

autom dostali defekt. Keď sa dosta-

vili na skúšku, jeden zo študentov 

hovorí skúšajúcemu: 

"Pán profesor, prepáčte že ideme 

neskoro, ale dostali sme defekt a 

museli sme vymeniť chybnú pneu-

matiku." 

Profesor chápavo prikyvuje a hovo-

rí: 

"To je v poriadku, poďte teda ďa-

lej." 

Profesor rozsadil študentov a každé-

mu dal papier, na ktorom bola jedna 

otázka: 

"Ktorá pneumatika mala defekt?"  

 



 

 

 

 

 

INTERWIEV: Michaela Cingelová a Katarína Kovačíková 7. A 

 

M-K : 1. Čím si chcel byť keď si bol malý ?  

TP: Takže vždy som chcel byť spevákom viac menej 

spevákom, hercom, tanečníkom. Ja už od malička 

hrám na bubnoch, saxofóne, piane. Mama ma tam 

prihlásila. Ja som už od malička hral na hudobné ná-

stroje, spieval som. Teda chodil som na spev, ale aj 

na tanečné hodiny. Viac menej rok po roku som sa 

tomu venoval. V 16 som sa rozhodol že začnem štu-

dovať v Amsterdame na muzikálovej akadémií.  

Tam som študoval 4 roky. Tam som mal  každý deň 

spev, herectvo a tanec. To bolo úžasné obdobie môjho života. Od malička som toto už robil. Viac me-

nej aj doma som bol taký entrtejnen. Jak sa to hovorí ehm . 

 

M-K : 2. Ako si sa dostal k tomu že chceš byť herec, spevák, tanečník ?  

TP: No ako som povedal od malička som už doma vytváral divadla. Vždy na Vianoce som robil nejakú 

hru doma takisto som spieval pesničky. Na škole som sa angažoval v rôznych hudobných projektoch. 

Ehm hral som na bubnoch mal som aj kapelu s bubnami.  Robil som rôzne  divadelné a muzikálové 

projekty na škole, strednej škole. Tak vždy ma to hrozne bavilo. Bolo to vo mne ako každý chce byť 

niekým v živote tak ja som chcel byť umelcom. 

 

M-K: 3. Venuješ sa aj niečomu inému ako je herectvo, tancovanie, spievanie ? Napr. nejakému 

športu. 

TP:  Jasne. Športujem 3-krát do týždňa intenzívne vo fitku v Bratislave. Veľmi ma to baví. Behám, cvi-

čím, zdvíham činky. Robím to tak aby to bolo na kondičku, nie na bodybuilding. Lebo chcem byť atle-

ticky fit. Potrebujem to na javisku lebo musím dať veľmi veľké vý-

kony. Veľmi  mám rád jogu , každé ráno keď vstávam robím jogu 

veľmi ma to upokojí . Viac menej zohreje celé telo. Ehm čo ešte aký 

šport robím ? Behám , plávam no raz do týždňa chodím plávať.  

Takže šport mám veľmi rád. 



 

M-K : 4. Čo pre teba znamenajú tvoji fanúšikovia ?  

TP:  Hrozne veľa. Bez nich by som nerobil to čo teraz robím. Ehm oni sú tí ľudia čo chodia na moje kon-

certy, čo ma podporujú. Či na webových stránkach, či osobne, či na koncertoch. Bez nich by to bolo veľ-

mi smutné. (Smiech) Ale bez nich by som to nerobil. A ja vidím že stále viac a viac získavam fanúšikov. 

Som veľmi rád lebo pre mňa je to dôležité, fanúšikovia v tom že oni sú pre mňa taký vážny zdroj v tom 

čo  robím. Keď niečo vydám od nich dostanem najlepšiu kritiku alebo keď som vonku na javisku a mám 

nejakú novú pesničku ako reagujú na to tak som veľmi rád . Aj keď prídu do divadla a po predstavení sa 

so mnou porozprávajú. Je to naozaj skvelé.  

 

M-K: 5. Ako dlho ti trvalo naučiť sa slovenský jazyk ?  

TP: Ešte stále sa učím (úsmev) Keď som prišiel na Slovensko som mal 3 mesiace intenzívnu slovenčinu 

na VŠMU. Tam ma učila pani Macháčová a pán Daniel Fišer každé ráno, tak som vstával skoro a chodil 

som za nimi každé ráno. Aby som sa učil po Slovensky pekne rozprávať na javisko, lebo som účinkoval 

už v divadlách a tam povedali že tam musím dobre rozprávať po Slovensky. Viac menej ja som mal Slo-

venčinu celý život ale len ako hovorená Slovenčina ale zas zmiešanú so Angličtinou, Holadnštinou 

a Nemčinou. Tak od malička doma s mamkou sme sa sa rozprávali po Slovensky. Ale s bratmi sme sa 

rozprávali po Anglicky, Holandsky alebo Nemecky. Vždy to bolo také zmiešané.  Tu na Slovensku som 

sa poriadne učil . Učím sa aj písať a čítať , tak som teraz už tretí ročník tak už mi to pomaličky ide lepšie 

a lepšie.  

 

M-K : 6. Čo ťa vlastne priviedlo sem na Slovensko ?  

TP: Viac menej keď som sa zahlásil do Superstar,  ehm ja som bol aj najstarší tam už som vedel čo 

chcem. Mal som už aj svoju kapelu, ale som prišiel na Slovensko.  A videl som že sa mi otvorili rôzne 

dvere. Skončila súťaž a potom bolo toho na mňa veľa že čo a ako ďalej . potom som šiel na kasting na 

muzikál Boyband čo ešte stále robím. A už som tu mal veľa koncertov. Prišiel sem tu lebo tu prišla ja 

práca. A je stále viac a viac práce. Lebo stále viac a viac vymýšľam nové veci, projekty. Teraz robím ten 

Eco Tour o tom si viac môžete zistiť na www.ecoutour.sk to je stránka ohľadom takých výchovných 

ekologických programov pre školy. Teraz svoje turné Thomas Puskailer life koncert, hrám aj v divadle . 

Robím veľa vecí a som rád že mi toto Slovensko dalo aj Česko.  

M-K:  7. Prečo si sa tu usadil ?  

TP:   Ako som práve povedal mám túto krajinu veľmi rád som sa do nej zaľúbil aj do Bratislavy ale Slo-

vensko má krásnu prírodu ale aj ľudia sú tu veľmi milí a veľmi príjemní a veľmi kamarátsky a tuná sa 

držia veľmi spolu v tom že si pomáhajú medzi sebou a to si veľmi vážim . Keď som bol v Anglicku to 

bolo viac menej každý sám pre seba a tu na si ľudia delia veci medzi sebou a to ma veľmi prekvapilo je 

to jedna dobrá vec.  

 

M-K : 8. Ako ťa berú ľudia s ktorými sa stretávaš na ulici ?  

TP: V pohode (smiech) Keď ich stretávam poviem : Dobrý deň, Dobré ráno alebo Dobrý večer. Nemám 

žiadne problémy. Ja som veľmi príjemný, pozitívny človek. Veľmi vplývam keď som na ulici a niekto 

ma pozdraví  tak povie ahoj. Ehm  idem rovno na  devinu.  

http://www.ecoutour.sk


M-K : 9. Prekáža ti keď za tebou príde fanúšik a vypýta si podpis/spoločnú fotku ? 

TP:  Tak osmičku a devinu dám spoločne v tom že ehm áno ľudia ma stretávajú keď idem do obchodné-

ho centra. Rád  sa odfotím, podpíšem kartu, nemám problém. Lebo ako som odpovedal na tvoju 4. Otáz-

ku že keď ich stretnem na ulici porozprávam sa s nimi . Dokonca aj vedeli že mám  v nedeľu 2.3 narode-

niny, na čo som pomaly zabudol smiech tak ma zdravil a pán Puskailer za chvíľku máte narodeniny. Tak 

vnímajú čo robím zvlášť v toto obdobie keď makám na sebe veľmi. Plánujem aj duet s Máriou Čírovou, 

každý mesiac vydám novú skladbu, spolupracujem s inými ľuďmi čo ľudia vnímajú zastavia ma na ceste 

a chcú sa so mnou porozprávať tak si na nich urobím čas pretože sú to tí fanúšikovia čo ma podporujú. 

Ehm to je viac menej všetko . Prajem krásny deň .  



 
 

Počas celého valentínskeho 

týždňa boli na chodbe prilepe-

né srdiečka.  

Žiaci mali možnosť celý týždeň 

vkladať do nich poštu, Valen-

tínky....  

V piatok, na deň sv. Valentína 

sme všetci spoločne vyšli na 

chodbu a vybrali sme si svoju 

valentínsku poštu.  

Radosť z tohto dňa však mali 

žiaci nielen kvôli valentínkam, 

ale hlavne preto, že sa v tento 

deň snažili ku 

sebe správať 

milšie a po-

zornejšie. 

Tíško ako sen, 

prišiel Valentín-

sky deň. Preto Ti 

chcem povedať, 

aby ťa mal každý 

rád. Nech ťa ráno 

láska budí, nech 

je s tebou koho 

ľúbiš. 

Viem, že tu nie 

som sám, valen-

tínku posielam. 

Som len tvoj a ty 

zas moja, raz sa 

naše srdcia spoja.  

 

Zdroj: internet 



 

Ak si niekto z vás 

myslí, že nedokáže nič 

slušné uvariť a aj čaj 

mu prihorí, našli sme 

pre vás dva celkom 

zaujímavé foto recep-

ty. Doma sme ich sa-

mozrejme vyskúšali a 

vrelo ich odporúčame. 

Ak máte problém s 

elektrickou rúrou na 

pečenie poproste ma-

mu, nech vám ju na-

staví na správnu teplo-

tu a hor sa urobiť ve-

čeru pre rodičov. Nech 

vedia, aké majú doma 

šikovné ratolesti. :-)  

Ešte by som zabudla... 

Pozor na ostré nože a na 

horúcu rúru.... 

Až sa prekvapenie pre 

rodičov nezmení na cestu 

do nemocnice... 

A teraz už... 

 



Dovoľte, aby sme Vám 

predstavili účinkujúcich v 

školskom kole súťaže v 

prednese poézie a prózy Hviezdo-

slavov Kubín.  

Takisto nesmieme zabudnúť na od-

bornú porotu: p. uč. E. Jelšíkovú, 

D. Strážovcovú a p. Rendara. 

Úspešne umiestneným úprimne bla-

hoželáme a ostatným prednášajú-

cim ďakujeme za krásny kultúrny 

zážitok. 



 

 

 

O vode – pre vodu: O DÚHE 

 

Neplač priateľ,  

Zahoď smútok,  

Ruky vystri k nám,  

Slniečko už vyšlo práve, 

Neskrýva ho mrak. 

 

Strom v prírode chráni zveri 

Ryby ľúbia dážď 

Aha, kvapka spadla práve 

Spustil ju oblak 

Za ňou druhá, tretia, štvrtá,  

Radosť prišla k nám 

Keď sa dúha objavila a nebol som 

sám. 

 

Mama, otec aj kamarát, 

Dúha nad nimi,  

Modrá, žltá aj červená,  

Hurá, prázdniny! 

 

Moje srdce podskočilo od radosti sa-

mej 

Plač zahnala píšťalôčka  

Vodnej víly hravej. 

To ju voda vytvorila v tejto krásnej 

chvíli 

 

 

 

Z oblohy však stále kvapká 

A aj slnko svieti 

Na dúhu sa pozerajú usilovné 

deti. 

V lese všetko upratali  

Nevládne tu hluk,  

Spoza stromu smeť nespraví na 

nikoho – kuk 

 

Niet tu ani nepriateľov,  

Všetci úsmev máme,  

Keď sa spolu na dúhu  

Šťastne pozeráme. 

 

Niet tu ani nepriateľov,  

Všetci úsmev máme,  

Keď sa spolu na dúhu  

Šťastne pozeráme. 

 

Zvieratkám nech sa tu darí,  

Veď sú v prírode 

A ja s mamkou cez prázdniny  

Pôjdem ku vode. 

 

Alžbetka MAJDIŠOVÁ, 4.A 

 



Voda 

Voda je dar z prírody 

Pre zvieratká, pre ľudí 

Bez vody je ťažko žiť 

Môžeme o tom dlho hovoriť 

 

Rastliny by zvädli 

A ľudia by zmizli 

Voda je tak čistá, 

Ako krištáľová iskra. 

 

Napísal Peter Okuliar, 4.A 

 

Krása z vody 

Otec, mama, radosť detí,  

Úsmevom sa každý teší.  

Slniečko nám krásne žiari,  

Ako úsmev v našej tvári. 

 

Pred pár dňami prišiel lejak,  

Dúha žiari až do teraz.  

Potôčik nám hovorí,  

Rieka žiari do  hory.  

 

Príroda nám ďakuje,  

Keď ju voda skrášľuje. 

Voda, voda, ďakujem,  

Že aj ty mňa skrášľuješ.  

 

Napísala Rebeka Blašková, 4.A 

Rieka 

Voda, voda, vodička,  

Smútok mi padá na líčka. 

Povedz mi mútna vodička,  

Prečo v tebe nepláva žiadna rybička. 

 

Slzavé kvapky padajú z neba,  

Slniečko dlhé ruky nemá. 

Upratať ťa chce ale nemôže,  

Je vôbec niekto kto pomôže? 

 

So smútkom hľadím na Tvoje brehy,  

Môžem Ti pomôcť? Určite! 

 

Sú dobrí ľudia na svete,  

Čo radi sedia na Tvojom brehu,  

Tí Ti určite pomôžu, 

Tí majú v srdci nehu.  

 

Napísal Marko Kovalčík, 4.A 

 

 

Prázdninový dážď 

Príroda má radosť z dažďa,  

Z oblakov nám voda kvapká. 

Spoza obláčika slniečko sa smeje,  

Na oblohu dúhu priťahuje.  

Ocko, mama, kamarát 

Úsmevy majú na perách. 

 

Napísala Emmka Ďurišová, 3.A 

 



Voda 

 

Na oblohe oblak visí,  

Pýtam sa ho: A ty, čí si? 

Na oblohe slnko a dážď,  

Čo pekné nám ponúkaš? 

 

Obloha je samý mrak,  

Bude búrka, je to tak,  

Voda, voda, vodička... 

Aha, tu je pánbožková kravička J 

 

Kvapky padajú, Slniečko svieti, 

Po oblohe dúha letí.  

Vo vode si rybky plávajú,  

A rybárovi odolávajú. 

Na zemi už nie sú smeti,  

Namiesto nich kŕdeľ detí. 

Otec, mama, dievčina,  

To je moja rodina. 

 

Smútok tam byť nesmie! 

Radosť, úsmev nesie.  

Neteší ma ani hluk,  

Plač si strčím pod klobúk. 

 

Prázdniny si užívam,  

Kamarátov stretávam.  

Cez prázdniny chcem sa hrať,  

Voda je môj kamarát.  

 

V jazere, na kúpalisku,  

Všade máme vodu blízku. 

Padá kvapka za kvapkou, 

Kvapky rosy zdobia strom.  

 

 

Za ruky sa pochytáme, 

Na píšťalke si zahráme.  

Píšťalka má krásne tóny,  

Zvieratká pozerajú poza stromy.  

 

Stromy v lese ošetríme,  

A zvieratká nerušíme.  

Srdce moje za prírodou piští,  

Našla som tu ježka v lístí. 

 

Príroda je náš poklad,  

Chráňme si ju ako náš doklad. 

Nepriateľ v nej nemá miesto,  

Nech si ide vlastnou cestou.  

 

Napísala Laura Gardlová, 3.A 

 

 

 

Prázdniny 

 

Slniečko nás volá,  

Hurá, končí sa nám škola. 

Cez prázdniny s ockom s mamou,  

Pôjdeme zas za zábavou. 

Na prázdninách špliechame sa,  

Čistou vodou z nášho lesa. 

Z vody smeti vyberieme,  

Nech v nej špina nezadrieme.  

 

Napísala Terezka Mišútová, 4.A 

 



 

 

Zažiť víťazstvo i prehru, zmerať si sily, ale aj bystrosť umu. Jednoducho 

išlo o veľa. 

Naši chlapci pod vedením vedúcej záujmového krúžku pani učiteľky R. 

Marťákovej v tomto súboji obstáli na peknom piatom mieste.  

Tešíme sa na nové výzvy a už teraz plánujeme nové projekty na súťaže.  

Pozrite si krátky film     http://youtu.be/g_JFqS0j-qg  

 

Dňa 27. februára sa uskutočnili Majstrovstvá obvodu v stolnom tenise pre školy Žilinského okresu. Na tejto súťaži 

sa zúčastnili dve družstvá z našej školy. Obe družstvá boli veľmi úspešné.  

Družstvo dievčat v zložení Dana Pavelová, Michaela Beniačová, Marianna Paúrová, Simona Stoláriková sa umies-

tnilo na druhom mieste a družstvo chlapcov v zložení Lukáš Gjabel, Patrik Trzuba, Kristián Sádecký a Matúš Maj-

tán sa umiestnilo na treťom mieste. K výbornému  umiestneniu Vám blahoželáme. 

 

http://youtu.be/g_JFqS0j-qg


26. marca 2014 sme sa vybrali do ne-

ďalekej dediny Turie na prehliadku 

aktivít v anglickom jazyku. 

Neboli sme však len obecenstvom, ale 

aj účinkujúcimi. 

Naši mladší spolužiaci z druhého roč-

níka vystúpili s anglickou piesňou, kto-

rá skvelo a rýchlo naučí geometrické 

tvary. 

Potom prekvapili s piesňou Do what I 

do - Rob to, čo robím ja...  

Malí prváci neodolali a v hľadisku skú-

šali napodobňovať účinkujúce deti. 

My starší zo 4.A sme sa pod 

vedením pani učiteľky M. Pau-

činovej predstavili s dramatizá-

ciou známej rozprávky O sne-

hulienke a siedmich trpaslí-

koch. 

Spočiatku sme mali neuveriteľ-

nú trému, ale po pár minútach 

sme sa už vžili do rozprávky. 

Obecenstvo nás odmenilo burá-

cajúcim potleskom a nám v tej 

chvíli padol obrovský kameň 

zo srdca. 

Po ukončení prehliadky sme si 

na uvoľnenie zatancovali a za 

podaný výkon sme nakoniec 

dostali pamätný list a malú 

sladkosť. Už sa tešíme na bu-

dúci ročník. 

Napísala: A. Majdišová 4.A 

 



 
 
ČO ROBIŤ: 

1. Citrón 

Rozkroj citrón na polovičku a jednu časť odšťav. Šťavu jemne vtieraj do zubov. Odstráni žlté škvrny a 

zubný kameň. 

2. Jedlá sóda 

Zmiešaj pol lyžičky jedlej sódy so štipkou soli. Túto zmes prstom “vmasíruj” do zubov. Výsledok je vy-

nikajúci. 

3. Jahody 

Jahody sú známe tým, že bielia zuby. Na toto nie je žiadny špeciálny recept. Jednoducho prežúvaj čer-

stvé jahody čo najdlhšie. 

4. Soľ 

Soľ pomáha pri odstraňovaní škvŕn zo zubov. Buď si ju nasyp za kefku alebo pomocou prsta a dôkladne 

vyčisti zuby. 

5. Hrýzť  

Chrumkavé ovocie a zelenina tiež pomáhajú v bielení zubov a odstraňovaní škvŕn. Takže sa poriadne 

zahryzni do jablka, mrkvy, uhorky, zeleru alebo petržlenu. 

6. Starostlivosť 

Na záver to najdôležitejšie. Hygiena a starostlivosť o zuby. Pravidelné čistenie zubov prispieva k ich 

zdraviu. A zdravé zuby sú žiarivo biele.  

Zdroj: Internet - spracovala a upravila: V. Machovská 7.A 

 



 

 

 

 

Postupné grupovanie osôb ženského pohlavia, poberajúce starobný dôchodok, má za predpoklad 

kumulovanie finančného kapitálu, statkov určených na nákup zimnej obuvi.  

(babka k babce, budú kapce) 

 

Trajektória pohybu, spôsobeného odrazom nôh mláďaťa lietajúceho stavovca, kulminuje k maxi-

málnej dĺžke súčasne s východom slnka. 

(ranné vtáča ďalej doskáče) 

 

Veľkosť trojrozmerného útvaru v hornine je priamo úmerná dĺžke voľného presunu ľudského je-

dinca, ktorý je priťahovaný gravitačnou silou smerom k zemskému jadru. 

(kto druhému jamu kope, sám do nej spadne) 

 

 

 

Nádoba z hliny alebo keramiky s vopred určenými oblými rysmi, pevne uchopená v hornej konča-

tine sa presúva po ohraničenej a cyklicky opakovanej dráhe smerom k zdroju životne dôležitej kva-

paliny, až k časovému bodu zničenia jeho vlastnej existencie. 

(dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije) 

 

 

 

Presun esenciálnych prvotných i druhotných vonkajších i vnútorných znakov na geneticky blízku a 

vekovo mladšiu osobu ženského pohlavia. 

(aká matka, taká Katka) 

 

 

 

 



Školský parlament v týždni od 3. marca do 7. marca 2014 usporiadal zbierku detského šatstva pre 

Detský domov Bytča. Do zbierky sa zapojili takmer všetky triedne kolektívy školy. Vyzbieralo sa 

približne 20 vriec oblečenia pre deti vo veku od 3 do 15 rokov, ktoré členovia parlamentu  roztriedi-

li  podľa druhov. Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa prostredníctvom svojich detí 

zapojili do zbierky a pomohli tak deťom, ktoré to potrebujú. 

Napísala: K. Hodásová, vedúca škol. parlamentu     

 



 

Streda 26. marca 2014 patrila divadlu a deťom. 

V Mestskom divadle v Žiline sa už o ôsmej 

hodine ráno zišli divadelné súbory a sólisti 

z celého regiónu, aby predviedli svoj talent 

v regionálnej súťažnej postupovej prehliadke 

detskej dramatickej tvorivosti, divadla dospe-

lých hrajúcich pre deti a divadla mladých 

s názvom Detská divadelná Žilina.  

 

Môžeme s hrdosťou napísať, že tejto prehliad-

ky sa zúčastnili aj členovia školského záujmo-

vého krúžku Harlekýn, ktorý vedie pani učiteľ-

ka E. Dávidíková. Naši žiaci si po prvý krát 

vyskúšali zahrať si pred obecenstvom a divák-

mi na doskách, ktoré znamenajú svet. 

 

Organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne 

stredisko v Žiline v spolupráci s Mestským di-

vadlom Žilina. 

 

Súťaž Detská divadelná Žilina už tradične vy-

tvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu 

a výmenu skúseností neprofesionálnych hercov 

Žilinského regiónu.  

 

Jej víťazi postúpili do krajského kola súťaže 

s názvom Detský divadelný medveď, ktorý sa 

konal v dňoch 15. a 16. apríla 2014 

v Mestskom divadle Žilina.  

 

Napísala: J. Holešová 9.A 

 



 

Každý z nás nakupu-

je tovar v obchodných 

centrách. Kultúra nakupo-

vania je spojená so služ-

bami pre zákazníkov. Ob-

chody nešetria na rekla-

me, prezentačných mate-

riáloch a jednorazových 

plastových taškách. Nie je 

nič výnimočné, že zákaz-

ník dostane k jednému 

nákupu niekoľko tašiek a 

hygienických mikroténo-

vých obalov. Málo koho 

zaujíma, aká je ďalšia ne-

utešená cesta obalov po 

vybalení tovaru v domác-

nostiach. Obaly a tašky 

putujú rovno do smetného 

koša a na skládku. 

Farebné, voňavé a chut-

né potraviny.  

Kto by odolal... 

Zisťovali sme či je aj 

zdravé to čo máme den-

ne na stole vo forme po-

travín. Z nutričného hľa-

diska bezcenné potraviny 

dokážeme upraviť che-

mickými arómami, farbi-

vami na chutný po-

krm. Je na každom z nás 

aké potraviny konzumu-

jeme. Za zdravie si zod-

povednosť nesie každý 

sám.  

 

Zamysleli ste sa nad tým 

ako človek zasahuje 

do  prírody? Koľko odpa-

du máme v riekach? Ako 

znečistenie vody ohrozuje 

naše zdravie? Na tieto a 

podobné otázky sme hľa-

dali odpovede priamo v 

prírode. Na skúmanie sme 

používali prenosné labo-

ratória zakúpené z projek-

tu ENVIRO MŠ SR. 

Počas vyučovania  sme vyrábali  sambala náramky.  Podporili sme 

rozvoj jemnej motoriky, rozvoj životnej zručnosti trpezlivosť, kama-

rátstvo.....   

Žiakom sa aktivita veľmi páčila. Popasovali sa sami so sebou, lebo 

museli zvládnuť aj počiatočné  neúspechy, keď sa im nedarilo (napr. 

urobiť uzlík, alebo nesprávne navliekli korálky ap.), O to väčšia však 

bola radosť, keď prišli na to, ako sa to robí, ako to funguje a utvrdili 

sa v  správnom postupe výroby náramkov. Potom mali problém akti-

vitu ukončiť :)  

Dňa 10. 2.-14. 2. 2014 sa uskutoč-

nil v lyžiarskom stredisku Snow-

land Valča, okres Martin lyžiarsky 

výcvik pod vedením pani učiteliek 

Aleny Ohradkovej a Dany Hutáro-

vej. Na lyžiarsky výcvik sme den-

ne cestovali autobusom spred bu-

dovy ZŠ. Na výcvik  nás bezpečne 

prepravoval pán Milan Sýrny 

z Turia, ktorému touto cestou sr-

dečne ďakujeme.  Snehové pod-

mienky na lyžovanie boli veľmi 

dobré. Oceňujeme snahu  všetkých 

žiakov, ktorá ich posúvala každým 

dňom dopredu a priniesla im dobré 

výsledky k zdokonaleniu 

v lyžovaní.   

Dňa 19.3. 2014 sme sa my 8.A a naši spolužiaci zo 

7.A zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie v Marti-

ne.  

Navštívili sme Dom Jozefa Cígera Hronského, Ná-

rodný cintorín v Martine a Literárne múzeum SNK v 

Martine.  

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií z na-

šej histórie, ktoré náležite využijeme pri tvorbe pro-

jektov na dejepise a literatúre. 

Napísala: M. Cingelová 8.A 
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