
DO POHODY 

iWwLzKgDdvAoYtCNaa

QWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Časopis  žiakov 2.stupňa ZŠ s MŠ  J. Vojtaššáka v Zákamennom 

školský rok 2018/2019 

číslo 3 

 

 
 

A je tu to zas, 

maškarád čas. Ako 

každý rok, spôsobu-

jete šok všetkým 

naokolo, veď to tu 

ešte nebolo! Všetci 

neveriacky hlavami 

krútia a pokúšajú sa  

vyhútať, čo ste 

všetci zač.... 

MAŠKARNÝ PLES Víťazné kostýmy maškarného plesu 2019 žiakov 2.stupňa 
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Pochvaly a zápisy 

v 1.polroku 

(p=pochvaly, z=zápisy) 
 

Možno to viacerí nepostrehli, ale tento 

rok pripadol Deň Zeme na Veľkonočný 

pondelok.  

Je už po sviatkoch, ale nedá mi nevrátiť 

sa k začiatku mesiaca. V piatok sme 

mali čistenie obce – tradičnú akciu, 

ktorou chceme prispieť k zlepšeniu 

a skvalitneniu životného prostredia, 

viesť žiakov k ochrane prírody 

a v neposlednom rade aj skrášliť našu 

obec.  

Ďakujem všetkým žiakom aj všetkým 

zamestnancom školy, ktorí pridali ruku 

k spoločnému dielu a nazbierali vyše 

dvesto vriec odpadu.  

Nedá mi však nespomenúť postoj žiakov 

9.B, z ktorých neprišla ani polovica 

a len traja žiaci sa dopredu 

ospravedlnili. Nechcem všetkých 

hádzať do jedného vreca, ale beriem to 

tak, že im je to jedno, ako vyzerá ich 

ulica, námestie, okolie cesty, ktorou 

každodenne chodia do a zo školy...  

Je to smutné. Starostlivosť o svoje 

okolie by nemala končiť pri vlastnom 

plote alebo dome. A na rozdiel od Vás – 

deviataci, to žiaci nižších ročníkov  

a Vaši spolužiaci vedia.  

A preto im patrí vďaka, že nemyslia len 

na seba. 
 

DEVIATACI 

9.A - 5p / 23z 

9.B – 1p /42 z 

9.C – 2p / 20z 

 

Okom 

riaditeľa 
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V prvom polroku mali na vysvedčení priemer 1,0 

sedemnásti žiaci, z toho štyria mušketieri 😊                                                       

     BLAHOŽELÁME! 

Piataci -zľava Matúš Mikolajčík, Zuzka Mrekajová, 

Sofia Kurňavková, Liliana Makúchová, Milan Vojtaššák 

Šiestaci – zľava Jakub Jendrášik, Diana Kurňavková,  

Siedmaci -zľava Darina Janoťáková, Ema Urbanová, 

Adriana Boškajová 

Ôsmaci – zľava Aneta Sivčáková, Natália Florková 

Deviataci – zľava Ema Šimjaková, Barbora Večerková, 

Daniel Majchrák,  Alexandra Palešová, Romana Vrábľová 
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Školský parlament prišiel pred piatimi rokmi 

s myšlienkou usporiadania školského plesu pre 

ôsmakov a deviatakov. 

 

Cieľom bolo naučiť našich žiakov pravidlám 

spoločenského správania, premeniť sa aspoň na chvíľu 

z dievčat a chlapcov na dámy a pánov a užiť si tak 

noblesu plesov so všetkým, čo k tomu patrí. Tento rok 

sa konal už piatykrát a dopadol na jednotku.   

 

 
 

Piaty školský ples je za nami 

Ples, to nie sú len krásne šaty 

a dokonalý účes.  Aj sála musí byť 

pekná, aj stoly ozdobené. Výzdobu si 

každoročne robia žiaci sami za 

pomoci učiteľov. 

Tohtoročný ples sme si ako deviataci veľmi užili, 

keďže to pre nás bol posledný ples v tejto škole. 

Počas plesu bola skvelá atmosféra plná zábavy, ktorú 

nám spestril program. Najviac nás prekvapilo tanečné 

vystúpenie klubu dôchodkýň. Ich vitalita nás všetkých 

priam šokovala. Najmä však to, že si dokázali 

zapamätať náročné tanečné čísla. To aj viacerých 

z nás zahanbilo, keďže si niektorí nedokážeme 

zapamätať ani predchádzajúcu látku z učiva 😊. 

Ukázali nám, že na veku naozaj nezáleží, ak sa človek 

niečomu venuje celým srdcom. Taktiež bola super 

fotostena, kde sme si urobili veľa pekných momentiek. 

Vystúpenie deviatakov bolo výborné, myslím si, že 

všetci sa tam poriadne zasmiali.  

Barbora Večerková, 9.A  

Na školskom plese sa mi páčilo. Bola tam skvelá 

atmosféra, skvelí ľudia, super hudba, Celkovo 

povedané, bola to jedna veľká zábava, na ktorú len tak 

rýchlo nezabudnem. V tombole boli dosť zaujímavé 

ceny a som rada, že pri mojom šťastí som vyhrala 

aspoň tie nejaké skrutkovače ☺. Tanečné kolá boli 

plné energie a zábavy, najmä írske tance, do ktorých 

boli zapojení všetci. Všetci sme si to určite užili 

a verím, že na tento ples si vždy zaspomíname 

s radosťou a úsmevom na tvári.  

Agáta Sivčáková, 8.A 

 

Váš názor 
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Dvaja šťastlivci: zľava Samo 

Florek z 8.C, ktorý si z tomboly 

odniesol osem výhier a Juraj 

Bajo z 8.D, ktorý vyhral 

riaditeľské voľno. 

Na belgický tanec (vľavo hore ) sa všetci tešili a poriadne si 

ho užili. Potešil sa aj  pán kaplán, ktorý všetkým predviedol, 

ako sa má správne tancovať. Program o škaredej princeznej, 

ktorý si pripravili deviataci, zase všetkých rozosmial.  
 

Klub dôchodcov so svojimi tanečnými číslami 

všetkých príjemne prekvapil 

O tom, že sa všetci dobre bavili, 

svedčia aj tieto momentky.  
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alebo zápästím. Nohy sme si poriadne necítili, ale 

museli sme sa rýchlo spamätať, lebo večer  nás 

čakala diskotéka. Utancovaní sme si ľahli a zaspali 

do piatich minút. 

 

Deň piaty: 

Ani sme sa nenazdali a nastal posledný deň 

lyžiarskeho výcviku. Inštruktori si pre nás 

pripravili súťaže, v ktorých sme mali ukázať, ako 

sme zdokonalili naše lyžiarske a snowboardové 

schopnosti. Najlepší dostali pekné ceny a všetci 

sme si na pamiatku odniesli diplom. Po výbornom 

obede sme sa pobalili a plní nezabudnuteľných 

zážitkov sme sa vydali na cestu domov. 

 

Ďakujeme pánu riaditeľovi, že nám umožnil 

absolvovať taký úžasný lyžiarsky výcvik a tiež 

pani učiteľkám, že to s nami prežili ☺. 

(lyžiari zo 7.A) 

Denník lyžiara  

(14. 1. – 18. 1. 2019) 

 

Deň prvý: 

V pondelok ráno sme sa celí nedočkaví s veľkými 

kuframi, lyžami a snowboardmi  hrnuli 

k autobusom. Rozlúčili sme sa s rodičmi a vydali 

sa v ústrety snežným dobrodružstvám. 

Asi po 2 a pol hodine sme dorazili na Chatu 

František v lyžiarskom stredisko Ski Kohútka. 

Ubytovali sme sa v útulných izbách, posilnili sme 

sa chutným obedom a prvýkrát sme šli na svah. 

Zoznámili sme sa s inštruktormi, ktorí si nás 

rozdelili do skupín a išlo sa lyžovať. Niektorým to 

išlo super, iným zase menej. Večer nás na chate 

dorazil vedomostný kvíz, po ktorom sme popadali 

do postele. 

Deň druhý: 

Vstávať? Niééé! Ale slnečné lúče nás presvedčili, 

že dnes sa bude lyžovať výborne. Väčšinu z nás 

vozil na svah ski bus, poniektorí šťastlivci si 

vychutnali jazdu na džípoch. Po obede nasledovala 

druhá fáza lyžovačky, ktorá nás úplne vyšťavila. 

Kým sme boli na svahu, naše pani učiteľky 

kontrolovali poriadok v našich izbách. No, nebol to 

pekný pohľad. Preto sme sa museli rozlúčiť 

s našimi miláčikmi – mobilmi dovtedy, kým sme si 

neupratali. To bola teda rýchlosť! Večer sme sa 

zabavili pri obúvaní stoličiek poslepiačky a pri 

napodobňovaní učiteľov.  

Deň tretí: 

Streda bola iná. Lyžovali sme len doobeda. 

Popoludní sme sa mohli vyblázniť v bazéne, 

niektorí načerpávali silu spánkom, iní pri 

spoločenských hrách. Ďalší sily strácali „vďaka“ 

horúčke. Dokonca prišla kontrola z najvyšších 

miest. Prišiel nás pozrieť pán riaditeľ a priniesol 

nám správy o snehovej kalamite v Zákamennom. 

V bufete museli mimoriadne doplniť zásoby, 

pretože sme vykúpili takmer všetko. Škoda, že 

nemali tie nanuky . Ani v stredu sme nevynechali 

zábavné aktivity.  

Deň štvrtý: 

Opäť sme lyžovali celý deň ako blázni. Zo svahu 

sa vracali aj prví zranení s narazenými kolenami 
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1 Najviac sa mi páčil KIVI, náš inštruktor, ktorý 

bol úplne skvelý a srandovný. 

 

1 Najlepšia bola čierna zjazdovka, takú kolmicu 

som ešte nevidel.... a ten adrenalín! 

 

1 Úplne najlepšie boli raňajky á la švédske stoly. 

 

1 Najviac sa mi páčilo, keď nám zobrali mobily... 

Normálne sme bez nich prežili a nebolo to vôbec zlé. 

Aspoň sme sa porozprávali. 

 

1 Výborné boli aktivity a súťaže. 

 

1 Najlepšia bola diskotéka, kde sme sa vyšaleli 

dosýtosti. 

 

1 Ani bufet nemal chyby, tie džúsiky...akurát, že 

to bolo všetko drahé. 

 

1 Najviac z celého lyžiarskeho sa mi páčila 

plaváreň! 

 

1 Mne sa podarilo zlomiť posteľ... aha, to by sa mi 

asi nemalo páčiť, však? 

 

Čo sa vám najviac páčilo? C 

h 

s 
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Umenie krasopisu 
Kaligrafia je umelecké písmo. Je to umenie 

krasopisu.  

 

A práve týmto spôsobom sa učiteľky slovenského 

jazyka rozhodli pripomenúť si 170.výročie 

narodenia najväčšieho slovenského básnika 

a oravského rodáka  P.O.Hviezdoslava  a Deň 

materinského jazyka, ktorý si pripomíname 21. 

februára. V tento deň sa uskutočnila v našej škole 

súťaž Zákamenský kaligraf, kde sme na druhom 

stupni v 5.,6.,7. a 8. ročníku hľadali školského 

krasopisca. Hodnotila sa nielen kaligrafia, ale aj 

iluminácia, čiže zdobené začiatočné písmeno 

v prepise úryvku  Ó, mojej matky reč je krásota... 

z Hviezdoslavovej básne Mňa kedys´ zvádzal svet. 

Súťaže sa zúčastnilo 79 žiakov.                             

7.ročník: zľava Miška Sivčáková, Veronika Belicajová, Mária Priechodská, Kristián Mundier, Dávid 

Durčák, Dávid Sivčák  
 

8.ročník: zhora nadol Natália Florková ml.,Marianna Vojtaššáková, Timea Hujčáková, zľava Michal 

Janoťák, Samo Vrábeľ, Adam Večerek  

 
 

VÍŤAZI 
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5.ročník: zľava Simona 

Póčiková, Zdenka 

Vojtasová, Timea 

Plaskúrová, Milan 

Vojtaššák,  Andrej 

Hrčkuľák  
 

6.ročník:  zľava Ema Florková, Nikola Paľáková, Lenka Večerková, Richard Bernaťák,  Patrik Vrábeľ, 

Matúš Beňuš  
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 DETI BOHA SLNKA 

 

Štvrtý svet kedysi bol, 

 nuž ale dlho netrval. 

Potopa zastihla ho, 

svet piaty nahradil ho. 

 

Piatemu svetu hovoriaci boh 

vládol, jedného dňa  ženu 

premenlivú stvoril. 

A k nej i  dve deti vytvoril- 

Bielu i Žltú kukuricu svetu 

dal. 

Manželom tej ženy boh sa 

stal, slnku na nebi 

rozkazoval. 

Na chrbte ho stále nosil 

a doma ženu nenavštívil. 

Dvoch pekných synov mali- 

Premožiteľ nepriateľov a 

Syn vody to boli. 

Jedného dňa sa hľadať 

otca rozhodli. 

Pavúčiu ženu cestou stretli, 

Tá im dala kúzlo a tiež 

letky z orla, aby im cesta 

dobre dopadla. 

Keď prišli do otcovho domu, 

nebolo tam po ňom ani 

chýru. 

Tak ho prekvapiť chceli, 

nuž sa do kožušiny schovali 

a sladko pritom zaspali.  

O otcovom príchode nič 

neznali. 

Otec v zlosti kožušiny 

strhal 

a synov si vôbec nepoznal. 

Ešte šťastie, že 

vytiahli  letky, 

inak by si otec zabil dietky 

.  

Veronika Koleňová 6.B 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATRANSKÁ KIKIMORA 

Tatry sú sťa obri, 

spravoval ich Tatran. 

Z jeho synov  vo všetkom 

vynikal Kriváň, no nezaháľal 

ani Satan, Mních či 

Lomničan. 

I Ďumbier sa tu skrýval, 

na sestry tatranské 

dozeral. 

Najkrajšou z nich Hoľa 

bola, 

Kikimora ju za nevestu volá. 

Jednookého syna jej dáva, 

ale Hoľa sa ho obáva. 

Radšej sa na útek schystá, 

Kikimora hádže za ňou 

skaliská. 

Ďumbier s Hoľou sa na 

nížine schovali 

a  mocní  bratia kliatbu 

strigy schytali. 

Jej kúzlom im telo 

skamenelo 

a srdce na  morské oko sa 

zmenilo. 

Živým prúdom im slzy 

stekali, 

ako Biely Váh a Poprad sa 

spájali. 

Slzy ronila i  Krásavica 

Hoľa, 

z jej sĺz sa zrodil čierny 

Váh 

a medzi ľudom zrodila sa 

Kraľova Hoľa. 

Michaela Balúnová 6.D 
 

 

DAIDALOS A IKAROS 

Žil raz v Grécku sochár Daidalos 

a jeho najšikovnejší žiak Tálos. 

Ostatní učenci začali si šuškať, 

že Tálos sa dokázal najlepším 

stať. 

V Daidalovi sa hnev zrodil, 

a šikovného Tálosa z Aténských 

veží zhodil. 

Aténska bohyňa Aténa ho však 

chytila a v pekného vtáka -čajku- 

zmenila. 

Daidalos vedel, že sa trestu 

nevyhne, 

a tak sa rozhodol, že na ostrov 

Krétu so  synom Ikarom ujde. 

Tam mu kráľ v kráľovstve 

rozkázal, 

aby väzenie pre obludu 

Minotaura vystaval. 

Závidel umelec vtákom ich 

slobodu, a tak rozmýšľal ako 

vyletieť na oblohu. 

Vytvoril párov krídel dvoje, 

pre seba i pre dieťa svoje.  

Ponad šíre more vyleteli 

a veľký pozor si dávať museli.  

Ale mladý bezstarostný Ikaros 

pozor nedával, 

a tak z vysokej oblohy rýchlo 

padal. 

 

 

BÁJ, to je veľmi obľúbený 

žáner u detí. 

 

Dáva veľký priestor fantázii 

a to sa prejavilo aj na hodine 

slovenčiny v šiestom ročníku, 

kde mali žiaci p.uč. Bystri-

čanovej-Mikolačíkovej Evy 

preštylizovať prozaické báje 

do podoby básnickej. 

Taká hrozná udalosť sa 

Daidalovi stala, 

ba ani na ostrove Sicílii 

mu pokoj už nikdy nedala. 

Diana Kurňavková 6.A 
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EGYPTSKÉ VAJCE 

 

Na začiatku,v Egypte bol 

Nun v tmách, 

 bol praoceán,v ktorom sa 

život začal tvoriť v 

hlbinách. 

A z vĽn oceánskych sa 

hmota vynorila, 

z piesku a hliny sa 

vytvorila. 

Z hmoty sa ostrovček vo 

vode brodil, 

na ňom vo vajíčku sa Amon 

zrodil. 

Z prasknutého vajíčka 

Amon vyšiel von, 

 svet zaplavil svojím 

svetlom. 

Amon sa hneď do práce 

pustil, 

celý svet rukami stvoril. 

Potom doň deti stvoril, 

a aj bohov vytvoril. 

Boh zeme bol Geb a Nut 

jeho sestra, 

 ona stvorila nebo a na 

ňom bola hviezda. 

Šov,to bol tretí syn, 

 Amon povedal mu-ty 

vzduch si! 

Šov Nutine brucho 

podoprel, 

 nebeskú oblohu o ňu 

oprel. 

A nad Nut mesiac vznikol, 

 Boh Chons to vlastne bol. 

Chons v noci na nebi 

panoval, 

kým Amon do podsvetia 

cestoval. 

Jakub Murín 6.D 

 

ZRODENIE SVETA  

 V Egypte sa tradovalo, 

že na počiatku nič nebolo. 

Jestvoval len praoceán, 

ktorý Nun volali 

a jeho vlny v nekonečných 

vodách sa vzdúvali. 

Zrazu z hlbín hmota sa 

dvíhať začala, 

v praoceáne malý ostrov 

vyčarovala. 

Na ostrove Re-slnko vo 

vajíčku sa zjavil, 

svojím žiarivým svetlom celý 

svet zaplavil. 

Re-slnko pustil sa do práce 

hneď, 

stvoril deti a potom aj 

ostatný svet. 

Nakoniec stvoril boha zeme 

Geba 

a jeho sestru Nut, bohyňu 

neba.  

Telo Nut tvorilo klenbu 

posiatu hviezdami, 

podopierajúc sa o zem 

rukami aj nohami. 

Tretí syn Šov, tak sa volal, 

podoprel Nut brucho a 

oblohu vyformoval. 

A tak Re, keď opúšťa 

viditeľný svet 

a odoberá sa do sveta, kde 

korene má kvet, boh 

mesiaca Chons na oblohe sa 

objavuje vtedy 

a ujíma sa celej vlády 

na  nebi.                          

Erika Smolárová 6.A 

 

BOH SLNKA 

My žijeme v piatom svete. 

 Pred ním bol štvrtý, isto viete. 

 Raz sa prevalila veľká potopa, 

 to predkovia prerazili dieru do 

neba. 

Prišiel vtedy Hastsejalti, 

hovoriaci boh, 

vytvoril veľa vecí, nielen ľudí 

dvoch. 

Mal ten ruky mocné ako veľkú 

stenu, stvoril z kusa tyrkysu 

Premenlivú ženu. 

Jej mužom bol boh slnka 

Tsohanoai, 

 ten čo na chrbte veľkú hviezdu 

mal. 

 Mali spolu dve deti všetečné, 

 no otec nechcel mať s nimi nič 

spoločné. 

Keď synovia väčší boli, 

 otca o radu poprosili, 

 či by im v boji nepomohol, 

 či by zlých duchov nepremohol. 

 Starena-Pavúčia žena im 

poradila, 

letky darovala, zaklínadlo 

prezradila. 

 Keď boh nebol doma, dom dva 

medvede strážili, 

 chlapci zaklínadlo odrecitovali, 

medvede ich do domu pustili. 

 Boh sa vrátil nahnevaný domov, 

až steny praskali, 

 konal bez zľutovania, tresol 

chlapcov o skaly. 

Neskôr, keď hnev pominul, 

 prijal deti za svoje, čarovné 

šípy im dal, 

tými porazili každého- zlých 

duchov i obra.  

Martina Dibdiaková 6.D 
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Venovali sme 

deň ZEMI 

5. apríla bol deň, ktorý sme 

venovali Zemi - našej obci, 

aby sme si pripomenuli Deň 

Zeme.  

 

Venovali sme jej len jeden deň, 

škoda. Aj to nie všetci. 

Niektorí teň deň venovali 

radšej sebe, počítaču, mobilu, 

či sladkému ničnerobeniu.  

To, že je poriadne znečistená 

sme zistili hneď, keď nám už 

po 2 hodinách chýbali vrecia. 

Spolu sme ich napokon 

vyzbierali vyše dvesto. Myslím 

si, že ak sa nespamätáme, už 

čoskoro nás odpad zasype 

a stratíme sa pod nánosom 

smetí bez toho, aby si to 

príroda vôbec všimla.... A keď 

si to napokon všimne, určite jej 

odľahne.  

(Anetka) 
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P.uč. Klačanská so 

svojimi tanečníkmi 

už od októbra tvrdo 

trénovali, aby nám 

napokon v apríli 

predviedli veľkolepé 

tanečné vystúpenie 

NAŠA ZEM. 

  

So zatajeným dy-

chom sme sledovali  

takmer hodinový prí-

beh o tom, akí sú 

ľudia k Zemi nespra-

vodliví,  ako ju zne-

čisťujú. Hlavnými 

postavami boli čierna 

a biela labuť vo fa-

móznom podaní  

Timejky Hujčákovej 

z 8.A a  Natálky 

Kovaľovej z 8.D.  

Čierna labuť, ktorá 

predstavovala zlo,  

začala našu Zem zne- 

čisťovať a snažila sa 

premeniť bielu labuť 

na zlú.    

 

 

No nepodarilo sa jej to. Bielej labuti sa podarilo 

premeniť zlú labuť  a poučila ju o tom, ako je pre nás 

Zem dôležitá. Spolu sme pretvorili našu Zem na správny 

obraz a dúfajme, že sa ľudia uvedomia a Zem už 

znečisťovať nebudú.                                        (Lucka)  
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Anka Kolesárová 

Terezka: My sme ľudia, ktorí 

hrešíme každý deň a ona 

nedokázala zhrešiť a radšej 

by zomrela a to sa aj stalo, a 

tak si z nej beriem jeden 

veľký príklad, aby som čím 

menej a menej hrešila. 

                               (Alenka) 

„ Áno pravde, áno odvahe, áno láske, 

áno múdrosti, áno čistote, áno 

životu...“  týmito slovami sa končí 

príbeh o Janke Kolesárovej, ktorý si 

pre nás pripravila p.uč. Demková 

Zuzana so svojimi Prvosienkami.  

 

Hrdinská odvaha Anky obetovať svoj 

život kvôli kresťanským hodnotám ju  

inšpirovala,  a tak sa podujala na 

náročnú úlohu spracovania jej života 

do lyrického príbehu. Ten však nemá 

dejovú osnovu, preto ho nazvala 

Obrázky zo života Anky Kolesárovej a 

vybrala si pár základných etáp jej 

života. Anka je tu vykreslená ako 

obyčajné dievčatko, ničím sa nelíšiace 

od ostatných detí. Líšila sa od nich 

však svojou bezhraničnou láskou 

k Bohu.  

Prvosienky o Anke : 

Veronika:  

Mladým ľuďom sme 

chceli odkázať, že 

čistota je dar od Boha a 

máme si ju držať každý, 

či už je to dievča alebo 

chlapec.  
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Upleť mi z kvetov korunu snov, 

objím ma, nech viem, že som ti tou 

hodnou toho, 

nech ma vyslyšíš. 

 

Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, 

nenechaj klopať ma zas ďalšíkrát, 

viem len, že vyzeráš, 

že teraz spíš. 

 

R: /Uprostred búrok a tmy 

daj vedieť, že stále si, 

obleč ma do nového kroja, 

veď som žena hodna boja. 

Uprostred predstáv a snov, 

dávaj len vedieť, že som 

Nenahraditeľná/ 

 

Buď mojím svetlom, keď kráčam tmou, 

objím ma, nech viem, že som ti tou, 

hodnou toho, 

nech ma nenecháš. 

 

Zabojuj o mňa, keď sa strácam, 

po tvojom boku neviem báť sa, 

miluj ma dokopy a predsa zvlášť. 

 

R:3x 
 

SIMA MARTAUSOVÁ :  Nenahraditeľná 

Sima povedala o tejto pesničke: 

„Pesnička vznikla, keď som sa raz ''modlila hudbou''.. takže nepatrí nijakému mužovi:-).. 

ale tomu, čo ma stvoril:-)“ 

- Miluje hory, sneh, dobré jedlo, kávu, 

vínko, pekné piesne, ľudí a toho, kto ich 

stvoril :-) 

 

-Hoci sa jej hudba vždy páčila, nikdy 

nemala cieľ „byť speváčkou“. Po 

strednej priemyselnej škole (odbor 

TIS), po vysokej škole (AKU v Banskej 

Bystrici) a počas pôsobenia 

v Radošinskom naivnom divadle, si ju 

však hudba našla sama.  

 

-V roku 2013 sa spoznala s hudobným 

manažérom Jožkom Šebom, ktorý ju 

zoznámil s kapelou, s ktorou hráva 

dodnes.   

- V roku 2014 im Zväz autorov 

a interpretov populárnej hudby udelil 

ocenenie Objav roka a album roka (za 

album Dobrý deň, to som ja).  

- V roku 2018 – ocenenie speváčka roka  

- V roku 2019 - OTO  
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Napísali a povedali ste na biológii

KEĎ UČITEĽ POVIE, ŽE DO KONCA PREVIERKY 
OSTÁVA 5 MINÚT 

Dvojo vychodňare 

sebe robia e-mail. 

"Sluchaj, jake 

dame heslo?" 

"Taaaaa... PIVO." 

"Ej, ta co ši? 

Dajake silňejše." 

"Taaaaa... 

BOROVIČKA?" 
 

Hovorí prvá dáma 

Ruska manželovi: 

"Voloďa, zase si 

ma nepočúval. Ja 

som chcela k 

meninám krém, 

nie Krym." 

AKO SA NADEĽUJE 

VRECKOVÉ: 

"Oci, dáš mi 5 eur?" 

"Čo? 4 eurá? Načo sú 

ti 3 eurá, veď za 2 si 

skoro nič nekúpiš, tu 

máš euro a rozdeľ sa s 

bratom!" 
 

Najnebezpečnejší ľudia na svete sú tí, 

čo nemajú facebook ani instagram... 

Nevieš čo si myslia, čo robia, kde boli, či 

chodia do fitka, či majú vzťah a čo,  do 

kelu.... jedli!!!! 

 
 „Čo znamená 

NWM?“ „Neviem.“ 

„Ty kokos... Nikto 

nevie!!!“ 

 

 

 q Kto je zakladateľom genetiky? 

Leonardo da Vinci (J.G. Mendel)  

q Žaba ma medzi prstami žiabre 

(plávacie blany)  

q P.uč., mali by ste ma ospravedlniť, 

že som si zabudol zošit.  

q Užovka obojaká (obojková)  

q DNA objavil Winston (Watson)  

q Chromozómy vidno, len keď sa lámu 

(delia) 

© 

G 

U 

http://www.dopopuku.sk/1018-ako-sa-nadeluje-vreckove
http://www.dopopuku.sk/1018-ako-sa-nadeluje-vreckove
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 Ktorý cicavec nemá zuby? 

Náš dedko. 

Čo sa stane zo Snehulienky, keď 

strčí ruku do zásuvky? 

Popoluška. 
 

"Mami, neľakaj sa, ale som v 

nemocnici." 

„Synu, prosím ťa. Si tam chirurg 

už 8 rokov. Môžeme začať naše 

telefonáty inak?“ 

  

CHUCK NORRIS OSLÁVIL V MARCI 79 

ROKOV! PRIPOMEŇME SI HO JEHO ČINMI: 

 

 q Chuck Norris má doma koberec z medveďa, 

medveď je živý, ale zo strachu sa bojí pohnúť. 

q Raz Chuck Norris bojoval so Supermanom, 

dohodli sa, že ten, kto prehrá, bude nosiť slipy na 

nohaviciach. 

q Raz sa Chuck Norris vyčúral zo žartu do 

nádrže ťahača.  Ťahač je teraz známy ako 

Optimus Prime. 

q Vedeli ste, že Chuck Norris mal úlohu v Star 

Warse? Bol samotná sila. 

q Chuck Norris neklame, mení pravdu. 

q Chuck Norris už bol na Marse, preto tam nie je 

žiadny život. 

q Jeden policajt raz zastavil Chucka Norrisa, 

policajt našťastie obišiel len s napomenutím. 

q Chuck Norris raz išiel skákať z lietadla, padák 

sa mu však neotvoril. Na druhý deň ho zobral na 

reklamáciu. 
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Našim učiteľom  
Z LÁSKY 

Pre učiteľov k ich sviatku pripravili z lásky naši 

talentovaní žiaci krátky hudobný program  

P 
Učitelia našej školy,  

láskaví sú a láskaví boli.  
Vedia odpúšťať, 
vedia pokarhať, 

vedia naučiť,  
vedia vychovať. 

  Zastupujú otca, mamu, 
otvárajú vedomostí bránu. 

Preto ich radi máme 
aj keď sa tak občas nechováme.  

Nech im dlho zdravie slúži, 
nech im nikto neublíži,  

nech sa vždy len usmievajú 
a nás stále radi majú. 

Za všetko im ďakujeme, 
Nikdy na nich nezabudneme. 

P 

(Agi) 
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P.uč.  Vlžáková,  želáme Vám, aby 

učenie bolo pre Vás výzvou, radosťou, 

hnacím motorom, tvorivosť krídlami, 

škola hrou, ktorá Vás ešte dlho bude 

baviť. Praje 5.A 

P.uč. Belicajová, zo srdca Vám prajeme 

mnoho šťastia a úspechov. Nech ste pri 

nás šťastná a vždy sa usmievate. Praje 

5.B 

P.uč.  Kovaľová, zvládate na jednotku 

telesnú výchovu i svoju triedu. Všetko 

najlepšie k Dňu učiteľov! Od 5.C 

P.uč. Mrocková, prajeme VŠETKO 

najlepšie ku Dňu učiteľov! Veľa zdravia, 

pracovných úspechov i osobného 

šťastia. Vaša  6.A 

P.Uč Bystričanová, prajeme Vám 

všetko najlepšie ku Dňu učiteľov. 

Vydržte to s nami ešte dlho. Od 6.B.  

P. uč. Kureková, v geografii 

nezaostáva, vie výborne naučiť a skvelo 

poradiť. Všetko najlepšie praje 6.C 

P.uč. Bolibruchová – je to s nami občas 

ťažké, ale zatiaľ to zvládate super, tak 

nech Vám to vydrží navždy. Všetko 

najlepšie praje 6.D.  

P.uč.Floreková, prajeme Vám zdravie, 

šťastie, veľa dobrých nápadov a silu to 

s nami ešte vydržať. Vaša 7.A. 

P.uč.Mrekajová T., zvládate pri nás 

biológiu i „problemológiu“ Prajeme veľa 

pevných nervov. Vaša milovaná 7.B. 

P.uč. Mrekajová J.,  prajeme veľa 

zdravia, úspechov v osobnom živote a  

aby ste na nás nezabudli.  Vaša 7.C. 

 

 

P.uč.  Klokočíková,  prajeme veľa 

šťastných rokov a krokov do života. 

Vydržte to s nami. Vaša 7.D  

P.uč. Durčáková, želáme veľa zdravia, 

lásky a hlavne šťastia a trpezlivosti pri 

nás “nezbedných” žiakoch. Vaša 8.A  

P.uč Murínová a Sekerášová, prajeme 

hlavne  veľa zdravia a pevné nervy. 

Ďakujeme Vám. Bez vás by sme boli iba 

neposlušné detiská. 8.B 

P.uč.Kompanová, chceme Vám popriať  

veľa zdravia, šťastia, lásky a pevné nervy. 

Ďakujeme Vám za to, čo pre nás robíte aj 

keď vieme, že to niekedy s nami nemáte 

ľahké, nastokrát vám ďakujeme. 8.C 

P.uč. Vojtaššáková, všetko krásne na 

Deň učiteľov! Veľa zdravia, úspechov, 

úsmevov a HLAVNE veľa trpezlivosti pri 

nás a pri Ferovi 😊! Vaša milovaná 8.D 

P.uč Smarkoňová, prajeme Vám veľa 

trpezlivosti s našou triedou a veľa 

Božieho požehnania. 9.A 

P.uč.Polťáková, zvládate náboženstvo, 

angličtinu a dokonca aj nás, to je teda 

výkon! Prajeme Vám veľa zdravia a pevné 

nervy. 9.B. 

P.uč. Čičová  a p.uč. Murín – dobríí 

triedni, sú nám veľkým vzorom a my žiaci 

máme čo robiť, aby sme im to mohli 

splatiť. Všetko naj! 9.C  
 
 

 ODKAZOVKA PRE TRIEDNYCH  

(Adam) 
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Deň plný bláznovstiev, dobrej 

nálady a šibalstiev.  

Neobišiel ani našu školu a tento rok 

sa k nám pridali aj učitelia. Rozhodli 

sa pre uvoľnený štýl oblečenia a do 

školy dorazili  v teplákových 

súpravách a v domácom oblečení q 

Samozrejme, okrem telocvikárov, tí 

nás prekvapili a zároveň zabavili 

elegantným outfitom... 

 


