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Dňa 10. 10. 2018 sa 
uskutočnilo slávnostné 
odovzdanie multifunkč-
ného ihriska za prítom-
nosti primátora Mgr. 
Romana Matejova, zá-
stupcov firmy MARO 
a zamestnancov mes-
ta Dolný Kubín. Veľká 
vďaka patrí poslancom 
mesta Dolný Kubín za 
schválenie finančných 
prostriedkov. 
Multifunkčné ihrisko má 

rozmery 33m x 18m, po-
vrch tvorí umelá tráva s 
výškou 4cm, nakreslené 
sú čiary pre volejbal a 
futbal, súčasťou ihriska 
je osvetlenie a oplotenie.
Veríme, že vybudovaním 

ihriska sa zlepší vyučo-
vanie telesnej a športovej 
výchovy, v školskom klu-
be detí sa žiaci vyhrajú a 
konečne nebudú zafúľaní 
od trávy a prachu. 
Samozrejmosťou je 

možnosť využívania hra-
cej plochy pre verejnosť. 

Rastislav Eliaš

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Nové možnosti využitia nášho dvora.

Zástupcovia mesta pri slávnostnom otvorení.

Futbal na čerstvom vzduchu je to naj.
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Krásna, originálna, ná-
paditá, výborná. Tieto 
slová sme počúvali po 
skončení slávnostnej 
akadémie od našich 
hostí, rodičov či verej-
nosti. 
Konala sa pri príleži-

tosti 40. výročia pome-
novania školy čestným 
názvom Základná ško-
la Janka Matúšku. Slo-
vá uznania si ceníme 
a ďakujeme za ne.
Akadémii prechádzali 

sprievodné akcie, a  to 
výroba a následné od-
halenie sochy sovy – 
symbolu školy v jej are-
áli dňa 5. 12. 2019 či 
výtvarná a  literárna sú-
ťaž „Škola očami detí, 
škola mysľou detí“.
Po ukončení akadé-

mie boli ocenení ria-
ditelia školy, ktorí sa 
v priebehu času zaslú-
žili o jej rozvoj. Za všet-
kých menujeme Máriu 
Dudákovú, Dušana 
Nociara a Máriu Andri-

sovú.
Ďakujeme všetkým 

žiakom, učiteľom, mes-
tu Dolný Kubín a  všet-
kým, ktorí prispeli 
k  uskutočneniu sláv-
nostnej akadémie našej 
školy.

Jozef Strapec

Slávnostná akadémia

Evolúcia hudby v podaní 5.A

Kopala studienku...

Slávnostné odhalenie sovy.
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It was a cold, dark night 
and there was a strong 
wind blowing  when a 
car stopped. The driver 
tried to start it again, but 
he didn‘t succeed. He 
felt really disappointed. 
Then he saw a big, scary 
residence. It seemed like 
there was no one inside, 
since it was fully dark, 
but he had to try to ask 
for help, because the 
battery on his phone was 
dead. He started walking 
along the path, which 
was leading right to the 
front door. He heard 
someone playing the 
organ till he reached the 
door. Then he knocked 

on it and heard the dog 
barking really close, 
though he couldn‘t see 
a dog anywhere. After a 
while, he heard the creak 
that old door made and 
someone saying  ,,Come 
in.“ It was an old, scary 
man´s voice. The visitor 
was really scared of it, 
so he turned round and 
started to run down the 
path. But it was dark and 
since he wasn‘t really 
paying attention to his 
surroundings, he tripped 
over the rock and fell into 
water which was running 
in the garden of that 
scary residence. Then 
he heard a petrifying 

laugh that made him 
faint. No one has seen 
that man ever again. 
Nobody knew what had 
happened to him. The 
only proof saying that 
he was there was his 
car parked in front of the 
residence.

Kristína Jurášová, 9.B

It was a  cold dark 
night and there was 
a  strong freezing wind 
blowing, when a  car 
stopped in fronf of the 
big black house. The 

driver tried to start the 
engine, but it didn’t 
work. He felt really 
worried and he didn’t 
know what to do. Then 
he noticed the  house. 

Although he thought 
the house was scary, 
he decided to go there 
to ask for a  help. He 
started to walk  along 
the path.His body was 

Scary residence

Unforgettable night 
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I  was on holiday last 
week. When I was going 
home it was a  dark 
night and the wind was 

blowing. I  was so tired. 
I needed to sleep. I saw 
a house. So I stopped to 
sleep. I  closed the door 
and went to the house. 
Then I  heard someone 
playing the organ. 
I  came to the door and 
knocked. I  heard a dog 
barking. Then the door 

opened. A mystery voice 
said: „Came in.“ I started 
screeming and ran 
away. As I  was running 
I fell into the water. It was 
very cold. Then I  heard 
someone laughing 
horribly. I  came out of 
the water and ran away.

Patrícia Sojčáková, 9.B

freezing and his legs 
were shaking. As he 
reached the door, he 
heard someone playing 
the organ. It was a really 
frightening song. Then 
he heard a dog barking. 
He started to regret his 
decision. He knocked 
on the door. He heard 
someone opening 
the door and saying 
„Come in!“ He couldn‘t  
see the face but it was 
a man with a very deep 
scary voice. The visitor 
was very scared. He 
screamed very loudly 
and started to run down 

the path. But it was 
very dark and he didn‘t 
see the river. He fell into 
the water and shouted. 
His whole body was 
hurting. He was 
fainted. He tried to start 
swimming but he was 
too weak. After a  long 
time trying he fi nally 
did. When he got out 
of the river he noticed 
a truck. The old woman 
in the truck looked very 
nice so he decided to 
ask her for a ride home. 
The woman agreed 
and was actually very 
happy about having 

a  company. When the 
man arrived home he 
went straight into bed. 
It was a   great feeling 
after his long tiring day. 
He was really happy 
that he survived that 
day and he would never 
forget about it.

Michaela Bezáková, 9.A

A horrible way home
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Šarkaniáda

Beháme srdcom

Po teplých slnečných 
dňoch nám na dvere 
ŠKD zaklopala pani Je-
seň. Pohľad na ňu bol 
čarovný. Mala krásne 
hnedo-červeno-oranžo-
vé listy. 

Každý rok na trávna-
tej ploche pri zimnom 
štadióne, sa deti z ŠKD 
vybláznia so svojimi pes-
trofarebnými šarkanmi. 
Niektoré deti si šarkanov 
vyrobili s pomocou rodič-
kov. 

Počasie nám prialo. 
Vetrík dal pocítiť svoju 
silu a moc. Nejedno die-
ťa s ním zápasilo, aby mu 
vetrík šarkana nevytrhol 
z  ruky. Prváčikov prišli 
ratovať aj ich maminky 

a ocinkovia.
Jeseň sa s  nami lúči. 

Šarkanov uložíme na 
ročný spánok, oddych, 
aby nazbierali čerstvé sily 
na ďalšie vzlietnutia. 

Iveta Palugová

Srdiečko, maličký or-
gán v  našom tele. Prilo-
žením ruky na ľavú časť 
hrude cítime jeho tlkot. 

Pri príležitosti Svetové-
ho dňa srdca sa v  ŠKD 
uskutočnila celoklubová 
aktivita Beháme srdcom. 
Pani vychovávateľky 
vymysleli pre deti v od-
deleniach rôzne aktivity 
na tému Srdiečko. Ten-

to školský rok sa všetky 
deti zapojili do pohybo-
vej aktivity - beh na rôz-
ne vzdialenosti. Medzi 
najaktívnejších bežcov 
patrili naši malí prváči-
kovia. Radosť z  behu 
sa prejavila na ich čer-
vených tváričkách a  im 
určenú bežeckú trasu si 
obehli viackrát. 

Existuje jeden vzo-

rec, ako srdiečko udržať 
zdravé: zdravá strava + 
aktívny pohyb = ZDRAVÉ 
SRDCE.      Iveta Palugová

S vetrom opreteky.

Radovánky so šarkanmi.
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Vianočné trhy - predaj v stánku.

Vianočný večierok.

Pečenie medovníčkov.

Zimné bláznenie na Kuzmínove.

Vianočné aktivity

Tajnička

Na venci štyri sviečky horiace oznamujú nám v ŠKD Vianoce.
Celý rok sme sa tešili, aby sme tieto nádherné chvíle zažili.

1. Vec, ktorá má klávesnicu a monitor.

2. Tvár po anglicky.

3. Poháňa to auto.

4. Dievčenské meno na M.

5. Vetrá sa tým dom alebo byt.

6. Človek, ktorý zabáva v cirkuse.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ondrej Strážovský, Jakub Medvecký, 5.B
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Zaujímavosti

O ľudskom tele:
1. Počas toho, ako čítaš túto vetu, tvoje telo obnovilo okolo 50-tisíc buniek.
2. Priemerné štvorročné dieťa sa za deň opýta okolo 450 otázok.
3. Človek priemerne potrebuje na zaspatie sedem minút.
4. Ak by si si za celý život neostrihal vlasy, mohli by dorásť až do dĺžky 725 

metrov.
5. Ľudia s modrými očami sú citlivejší na bolesť ako ostatní.
6. Najsilnejší sval tela je jazyk.
7. Ľudské oko dokáže rozlíšiť až 10 miliónov rôznych farieb.
8. Zuby sú jedinou časťou tela, ktorá sa nedokáže sama vyliečiť.
9. Priemerný človek za deň povie okolo 4 800 slov.
10. Novonarodené dieťa dokáže prehĺtať a dýchať zároveň.
11. Naša lebka sa skladá z 29 rôznych kostí.
12. Je väčšia pravdepodobnosť, že človek zomrie na nedostatok spánku ako 

na hlad.

O vesmíre: 
1. Ak by ste položili Saturn do vody, tak by plával.
2. 5% z vesmíru je hmota, 25% z vesmíru je temná hmota a 70% z vesmíru je 

skrytá energia.
3. Slnko je 400× väčšie než Mesiac
4. Saturnov mesiac Titan má tekuté oceány z prírodného plynu.
5. 90-99% normálnej hmoty vo vesmíre tvorí vodík.
6. Iba 55% Američanov vie, že Slnko je hviezda.
7. Každým rokom sa Mesiac od Zeme vzdialí o 3,8 cm.
8. Spln je 9× žiarivejší než polmesiac.
9. Mars je pokrytý hrdzou.
10. Najbližšia čierna diera je od Zeme vzdialená 1600 svetelných rokov.
11. Na Merkúre cez deň môže byť 430°C a cez noc až -140°C.
12. Urán má 27 mesiacov, avšak Jupiter ich má 63.

Daniela Dobáková, Diana Lacková, 7.A
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Žabka Aďka

Hádanky

Srnka a vlk

Bola jedna žabka,
volala sa Aďka.
A tá naša žabka
odišla do žliabka.
A tam stretla Katku,
vernú kamarátku.
Dlho spolu nažívali
a mušky si pojedali.
Až raz prišiel vrabec Edo,
a ten im tie mušky zjedol.
Žabky sa naň nahnevali,
tak červíky vyjedali.
Keď to vrabec zočí,
pretiera si oči. 
Keď zistil, že červov niet,
fi jú, fi jú, už je preč.

Simona Michalicová, 5.C

Čím viac tomu pridávaš, tým je to menšie, čím viac odoberáš, tým je to 
väčšie. Čo je to? (jama)

Je to zelené a keď to spadne, je to červené. Čo je to?  (melón)

Lezie, lezie po železe, duše nemá, duše vezie. Čo je to? (vlak)

Žiaci 5.B 

Chladná zasnežená krajina 
a v nej kráča chudobná dievčina.
Do lesa sa vybrala,
na lov pasce chystala.
Ale čo to? Hrôza veliká!
Do pasce sa jej nôžka pošmykla.
„Ej, Janíčko, šuhajíčko!“ zvolala.
Od bolesti sa zvíjala.
Prvý raz pascu ťahal,
do ruky ho mráz šľahal.
Druhý raz potiahol,
no ruku si priľahol.
Tretí raz pascu trhá,
no jeho milá sa na zem vrhá.
Na srnku sa mení
a stráca sa v bielej zemi.
A Janíčko od žiaľu padá,
vo zvieracej ríši svoju milú hľadá.
Na vlka sa premenil
a milú v srdci nestratil.

Jonatán Jokel, 6.A
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Púchovské „Céčko“ úspešné pre bedmintonistov

Bedmintonová se-
zóna sa rozbehla na 
plné obrátky a kolotoč 
turnajov pokračuje aj 
pre ZŠ Janka Matúšku, 
kde trénujú Kubínske 

šelmy.
Poslednú marcovú 

nedeľu sa 27 bedmin-
tonistov kategórií U11, 
U13 a U15 zúčastnilo 
tradičného podujatia 

v púchovskom Šport 
centre, kde sa súťažilo 
v dvojhrách chlapcov a 
dievčat.

V konkurencii 61 
športovcov z 10 slo-
venských klubov sa 
Kubínčania nestratili a 
domov priniesli celkovo 
11 pódiových umiest-
není.

V kategórii U15 patrí 
Dolnému Kubínu zlato 
a striebro, o ktoré sa u 
chlapcov postarali Ma-
túš Kapičák a Matúš 
Hajduch.

Úspešná bola aj ka-
tegória U13, kde si pó-
dium vybojovalo 5 bed-
mintonistov KBŠ.

Zlato získal Jakub 
Sucháň a Eva Sárená, 
bronz patril Simono-
vi Kubaškovi, Kataríne 
Kováčovej a Adelke La-
chovej.

Medailové umiestne-
nia doplnili aj najmladší 
bedmintonisti v kategó-
rii U11, kde striebro 

Naše bedmintonové nádeje.

Úspešné bedmintonistky.
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vybojovala Adriána 
Chylová a bronz Matej 
Matejčík, Nikola Zacha-
rová a Tereza Škutová.

Peknú hru a bojovné 
výkony však predviedli 
všetci zúčastnení.  Ve-
ríme, že podobné vý-
sledky sa budú opako-
vať aj v budúcnosti na 
ďalších turnajoch zara-
dených do  kalendára 
SZBe.

K úspešnému turnaju 
všetkým gratulujeme.

Výsledky KBŠ Dolný Kubín na Grand Prix C žiactva Púchov:

1. miesta:  Matúš Kapičák U15, Jakub Sucháň U13, Eva Sárená U13
2. miesta:  Matúš Hajduch U15, Adriana Chylová U11
3. miesta:  Simon Kubašek U13, Katarína Kováčová U13, Adela Lachová 

U13, Matej Matejčík U11, Nikola Zacharová U11, Tereza Škutová 
U11

5. miesta:   Michal Uhričík U13, Mário Brodziansky U13, Veronika Briššová 
U13, Matej Drobul U11

6. miesto:  Diana Lacková U15
7. miesta:   Ema Matejčíková U13, Jana Ďurmeková U13, Lucia Majcherová 

U11, Stela Kubašková U11, Juraj Briš U11, Jakub Kajan U11
10. miesta:  Ema Bombová U11, Adrián Pagáčik U11
11. miesto:  Alexandra Luczyová U13
12. miesto:  Linda Ťapajáková U11
13. miesto:  Zuzana Urbanová U13

Anna Vešelényiová

Prvé a druhé miesto patrilo dvom Matúšom.
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Úspešný koniec bedmintonovej sezóny

Je známe, že Základ-
ná škola Janka Matúšku 
v Dolnom Kubíne pod 
vedením pani riaditeľky 
Márie Andrisovej dlho-
dobo poskytuje mladým 
športovcom vynikajú-
ce zázemie. Stará sa o 
priestorové, materiálne a 
v neposlednom rade aj o 
personálne zabezpeče-
nie tak, aby talentované 
deti mali možnosť uká-
zať, čo sa v nich skrýva.

Od apríla 2017 sa naj-
mladší bedmintonisti po-
čas víkendov pravidelne 
zúčastňovali celosloven-
ských turnajov od Trebi-
šova až po Bratislavu.

Po roku a pol v celoslo-
venskej bedmintonovej 
súťaži sa mladým bed-
mintonistom podarilo v 
sobotu 15. 12. 2018 v 
Bratislave, kde sa konali 
Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v kategórii U11 
(deti do jedenásť rokov), 
dosiahnuť výborné vý-
sledky.

Na Majstrovstvá Slo-
venska sa prebojovalo 
24 najlepších dievčat a 
24 najlepších chlapcov 
z celého Slovenska. Za 
našu školu, ktorú klubo-
vo zastrešuje bedmin-
tonový klub Kubínske 
bedmintonové šelmy, 
štartovalo 13 detí z toho 
6 chlapcov a 7 dievčat. 
Všetky deti podali vyni-
kajúce výkony a bojovali 
o každý jeden košík. V 
konečnom zúčtovaní sa 
nášmu tímu podarilo do 
ZŠ Janka Matúšku z Bra-
tislavy priviezť: 
•  2.  miesto  a  striebro  z 
dievčenskej štvorhry, kde 

dvojica Evka Sárená a 
Emka Matejčíková vyra-
dila nasadené jednotky, 
a tak postúpili do finále, 
kde nestačili na Emu Žia-
čikovú a Líviu Klačanskú,
•  3.  miesto  a  bronzové 
medaily z chlapčenskej 
štvorhry – Mário Bro-
dzianský, Matej Matejčík,
•  3.  miesto  a  bronzové 
medaily z dievčenskej 
štvorhry – Adelka Lacho-
vá a Vanesska Osadská,

3. miesto a bronzovú 
medailu z dievčenskej 
dvojhry- Vanesska Osad-
ská.

Ďalšie veľmi pekné 
umiestnenia získali Adel-
ka Lachová a Evka Sá-
rená: 5. - 6. miesto v 
dievčenskej dvojhre a 5. 
miesto Mário Brodzian-
ský v chlapčenskej dvoj-
hre.

Týždeň pred MSR U11 
sa 7 bedmintonistov v 
staršej kategórii zúčast-
nilo Majstrovstiev Slo-
venskej republiky v ka-
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tegórii U13 v Trenčíne. 
V tejto kategórii zatiaľ na 
slovenskú špičku nemá-
me, ale aj napriek tomu 
podali deti výborné vý-
kony, ktoré Evke Sáre-
nej, Vanesske Osadskej 
a Viktorovi Poláčekovi 
zabezpečili postup do 
druhého kola.
Tréneri U13 a U11: Jo-
zef a Anna Vešeléyiovci
Účastníci MSR U11:
Eva Sárená, Ema Matej-
číková, Adela Lachová, 
Vanessa Osadská, Ni-
kola Zacharová, Adriána 
Chylová, Lucia Majche-
rová, Mário Brodzianský, 
Hugo Bogáň, Branislav 
Kleň, Matej Matejčík, 
Matej Drobul, Juraj Brišš
Účastníci MSR U13: 
Naďa Olexová, Katarína 
Kováčová, Eva Sárená, 
Vanessa Osadská, Ja-
kub Sucháň, Simon Ku-
bašek, Viktor Poláček.

Všetkým srdečne gra-
tulujeme a želáme veľa 
športových úspechov v 
ďalších sezónach!

Anna Vešelényiová Úspešní športovci.

Víťazi MSR U11.

Účastníci MSR U13.
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Štvrtáci v škole v prírode. Aktivity s animátormi.

Výlety do prírody.

Škola v prírode

V máji sme všetci štvr-
táci boli v škole v príro-
de v Starej Lesnej. Teši-
la som sa, no bolo mi aj 
smutno.

Cestovali sme auto-
busom asi jednu hodi-
nu. Keď sme prišli do 
hotela, ubytovali sme 
sa na izbách. Izby boli 
pekné a  útulné. Po-
obede sme išli von, 
aby sme sa zoznámi-
li s  animátormi. Boli to 
mladí, veselí ľudia, ktorí 
nám vymýšľali zábavné 

programy. Najviac sa 
mi páčila túra na Hre-
bienok. Kupovali sme 
malé darčeky pre na-
šich rodičov. Večer nás 
čakala diskotéka s ani-
mátormi, čo bola veľká 
zábava. Súčasťou dis-
kotéky bola aj tombola, 
kde sme mohli vyhrať 
rôzne ceny. Ja som vy-
hrala náušnice. 

V škole v prírode bolo 
veľmi dobre a  rada by 
som išla aj nabudúce. 

Barborka Bocková, 4.A


