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① 

Úvodné slovo 
 

Ahojte naši čitatelia a spolužiaci! 

    Čas rýchlo letí, uplynul ďalší štvrťrok a my sme vôbec nezaháľali. 

Výsledkom našej práce je aj ďalšie jarné číslo No. 32, ktoré práve čítate. 

Opäť sa v ňom dočítate veľa zaujímavého. Prinášame aj nové rubriky 

a informujeme vás o tom, čo sa za uplynulý štvrťrok na našej škole 

udialo. 

    Teší nás, že sa do nášho, ale hlavne vášho časopisu zapájate stále viac 

a viac, o čom svedčí aj množstvo materiálov, príspevkov, či nápadov, ktoré 

nám posielate. Veľmi si vážime hlavne odvahu a snahu tých najmenších 

kamarátov z I. stupňa. 

    A keďže sa snažíme stále inovovať, toto číslo, ako aj tie nasledovné, už 

môžete nájsť aj v elektronickej podobe na stránke školy. 

    Želáme vám, milí kamaráti, príjemné listovanie a čítanie.  
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③ 

Lyžiarsky výcvik –  

SKI TÁLE - 11.3. - 15.3.2019 
 

Na tohtoročnom lyžiarskom výcviku bolo úžasne. Ani po náročnom 

lyžovaní nás dobrá nálada neopúšťala. Ako aj po minulé roky sme boli 

rozdelení do troch skupín. V prvej boli tí, ktorí sa vedeli lyžovať najlepšie a 

v tretej tí, ktorí sa lyžovať ešte len učili. Lyžovačka nie je len o lyžovaní, 

ale aj o utužení kamarátskych a spolužiackych vzťahov, aj na tej našej 

lyžovačke tomu tak bolo. Mimoškolské akcie takéhoto typu sú vždy 

príležitosťou, ako sa spoznať navzájom aj medzi učiteľmi a žiakmi. Myslím 

si, že všetci by sa zhodli na tom, že týždeň na Táloch bol perfektný 

a budeme naň spomínať aj po rokoch. 

Tiež  sa chcem v mene všetkých účastníkov poďakovať pani riaditeľke, 

pánovi zástupcovi, pánovi učiteľovi, pani učiteľkám a našej inštruktorke 

Zuzke za čas, ktorý nám venovali a za trpezlivosť, ktorú s nami mali. 

Všetkým budúcim ôsmakom môžem len odkázať: „Určite sa prihláste, 

naučíte sa lyžovať, zažijete veľa zábavy a ostanú vám pekné spomienky.“ 

                         Viktória, 8.B 

 

 

  

 

 
 



④ 

Snehuliakovo 
 

Žiaci a pani učiteľky prvého stupňa 

koncom januára privítali doobeda 

v átriu školy deti z okolitých škôlok 

a spolu  sa pustili do stavania 

snehuliakov.  Samotné stavanie bolo 

po krátkom vystúpení žiakov 

z tanečno-dramatického krúžku.  

Malí pomocníci zo škôlok sa 

presunuli na ihrisko za školou, kde 

boli rozdelení do tímov pod vedením 

našich žiakov a spoločne sa pustili 

do stavania snehuliakov. Zo snehu sa 

o chvíľu vynáral snehuliak policajt, 

hokejista, kuchárka, upratovačka, 

čert či iní netradiční snehuliaci. 

Každý snehuliak bol originálny 

a netradičný. 

Poobede žiaci z ŠKD spolu s pani 

vychovávateľkami usilovne 

pokračovali vytváraním ľadovej stavby                            

zo zamrznutých tvarov, ktoré si počas 

týždňa mrazili. Do stavby dali 

i svetielka a farebnými sprejmi stavbu 

vyzdobili.  

 

  



⑤ 

Čo má prvák v batohu a čítanie 

predškolákom 
Aj tento rok sa naši žiaci vybrali do okolitých škôlok, aby budúcim 

žiakom ukázali, čo všetko má mať školák v školskej taške. 

Prváčikovia budúcim školákom poukazovali školské dosky, peračník 

či desiatový box. Škôlkari si mohli tašku odskúšať, veci do školy 

poobzerať a potom im žiaci tretieho ročníka prečítali rozprávku      na 

dobrú noc. Už teraz sa tešíme na budúcich prváčikov, ktorí prídu do 

školy dobre pripravení.  

 

 

  



Šiestaci- ,,učitelia informatiky“  
Pod vedením pána učiteľa Kokavca sa  šiestaci na chvíľu stali ,,učitelia 

informatiky“. Na svoju hodinu informatiky si totiž pozvali prvákov 

a oboznámili ich s prácou s počítačom. Prváci sa naučili zaobchádzať 

s počítačovou myškou a so základnými úkonmi pri práci  na počítači. 

Pracovali v  počítačovom programe Skicár. Šiestaci boli výborní učitelia 

a prváci odchádzali z hodiny informatiky veľmi spokojní. Už sa nevedia 

dočkať na ozajstné hodiny informatiky, lebo práca na počítači ich veľmi 

bavila.    

  

⑥ 
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       Kto sa skrýva pod maskou? 
Fašiangové obdobie sme si u nás v škole naplno užili.  Okrem toho, že sme 

sa so žiakmi na vyučovaní naučili fašiangové piesne a básne, zhotovili sme 

si i pestré masky na tvár, ktoré ku karnevalu neodmysliteľne patria. Na 

vytúžený karneval, ktorý sa konal v poobedných hodinách v školskom 

klube sme sa všetci veľmi tešili. Naozajstná zábava začala vtedy, keď sa so 

žiakov na chvíľu stali princezné, ježibaby, piráti či superhrdinovia. Karneval 

sme spoločne ukončili tanečnou diskotékou a sladkým občerstvením. Bolo 

naozaj perfektne.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



⑧ 

Z tvorby našich žiakov   

Elis a jej vesmírny let 

Píše sa rok 2539. Elis nastupuje do kozmickej lode a pritom si 

potichu mrmle: „Ach! Znovu do práce.“ Elisino zdravie už nebolo najlepšie, 

no stále musela pracovať. Keby sa jej niečo stalo, tak sa z nej vytvorí ďalší 

človek. Na tejto planéte to išlo takto už pár stoviek rokov. Neustále jej vírilo 

v hlave, či ľudia pred tisíc rokmi žili tak dlho ako oni, pretože tu bolo bežné 

mať stotridsať alebo aj viac rokov. „Existovalo vtedy vôbec niečo také ako 

obnovovacie operácie či transformácia po smrti? Asi ťažko.“ Začala nahlas 

rozmýšľať a popri tom sa pripútala a pripravila sa na cestu.  

„Tri, dva, jedna, štart!“ Oznámil robot a loď odštartovala. Robotov 

začali v špeciálnych továrňach vyrábať len nedávno, no Elis to už za ten 

krátky čas začalo prekážať. Elis sa vydala na cestu, lenže po piatich 

minútach zistila, že si zabudla baterku, ktorá je pri jej povolaní nesmierne 

dôležitá, pracuje totiž ako medziplanetárna výskumníčka. Zvyčajne ju máva 

priamo v lodi, no pri rýchlom balení si ju omylom nezobrala. Keby sa to 

dozvedel jej šéf, určite by ju vyhodil. Vzhľadom k tomu, že Elis mala do 

konca mesiaca, čo bolo už len šesť dní, objaviť ešte štyri planéty a všetko 

o nich dôkladne pozapisovať, bola značne nervózna. Nezostával jej čas na 

to, aby sa vracala len kvôli baterke.  

Po pár hodinách dorazila na ešte vtedy neznámu planétu. Vystúpila 

z lode a pozrela sa na svoje multifunkčné hodinky, ktoré neukazovali len 

dátum a čas, ale aj koľko času zostáva do konca mesiaca. Pohľad na ne ju 

znepokojil. Snažila sa najviac ako vedela.  

Hodiny rýchlo ubiehali. Stanovený čas uplynul. Vtom zazvonil 

telefón. Bol to jej šéf. Zodvihla a on ju ani nevypočul a zložil so slovami: 

„U mňa ste skončili!“ Elis zosmutnela. Bola to jej jediná práca. Nikde inde 

nepracovala.  

 

 

 



 

⑨ 

„Dosť,“ povedala Elis. „Nebudem sa už ďalej ľutovať. Svoje povinnosti 

som si nesplnila. Musím začať odznova. Nájdem si prácu, ktorá ma bude 

baviť. Mohlo by to byť niečo... Mohla by som pracovať z domu. Kedysi 

dávno to tak bývalo, ale teraz? Neviem.“ Skončila s premýšľaním a vybrala 

sa naspäť do svojej kozmickej lode. „Tri, dva, jedna, štart,“ ozval sa znovu 

hlas robota. 

Po príchode domov začala na internete vyhľadávať, aké sú 

možnosti. Výsledok ju však nepotešil. Taká práca v súčasnosti nebola 

možná. Jediná dostupná bola tá, z ktorej ju šéf pred chvíľou vyhodil, no 

a druhá v továrni na robotov. Elis veľmi na výber nemala. Najradšej by 

ostala doma, ale kto by ju uživil, veď ako každý na tejto planéte, ani ona 

nemá svoju rodinu. Nič iné jej nezostávalo. Na druhý deň prišla do svojej 

novej práce. Všetko bolo presne ako si predstavovala – nič zaujímavé. 

Miesto v práci si jednoducho vypýtať musela. Ak sú ľudia na tejto planéte 

dlhodobo nezamestnaní, ich život by sa skončil. Nasledujúci deň prišla do 

práce natoľko unavená, že si nevedela spomenúť ani na meno. Po chvíli 

začala vnímať hrôzu okolo seba. Z tých všetkých robotov, ktorých tam 

videla sa jej začala točiť hlava. Keďže mala stotridsať rokov, mohlo sa stať 

čokoľvek. Myslela na to najhoršie. Upadla do bezvedomia. Podľa všetkého 

odpadla z neznámych príčin, a preto bola táto smrť navždy záhadou. 

       Karin, 6.B 

 

 

 



⑩ 

Náš príbeh z vybraných slov 

V Bytči raz býval futbalista , ktorý sa nazýval  Majko. Bol  veľmi  

rýchly a bystrý.  Raz  išiel s kamarátkou a jej synmi na futbalový turnaj 

do Banskej Bystrice.  Synov prezývali  Luky a Muky.  

Po ceste na turnaj sa zastavili v Považskej Bystrici na bryndzové 

halušky do koliby Pytliak.  Kika si dala len syrový tanier. Majko zas 

ryžu a rybu.  

V Banskej Bystrici bývali v penzióne Myjava. Hmýrilo sa tam veľa 

ľudí. Cestou naspäť sa zastavili v Bojniciach. 

V zoologickej záhrade videli kobyly, ktoré mali rozdielne pysky. Boli 

tam aj  býky,  myši, výr, vydra , syseľ a  rôzne druhy  rýb . 

Na Bojnickom zámku videli aj rytierske brnenia. Keď prišli do svojho 

bytu v Bytči, Majko pozýval celú rodinu na oslavu. Bol pyšný, že 

zvíťazili. V záhrade si  grilovali  ryby a popíjali bylinkový čaj. 

 Zo stromov sa ozývali  sýkorky. Bolo počuť aj sykot užovky . 

V jazierku plávala korytnačka a nad ňou poletovalo veľa hmyzu. Okolo  

pobehovala  ich vyžla Hryzuľa. Všetci výskali od radosti.        

 Kristína a Marián, 3.A 

 
  



⑪ 
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  Talentovaní básnici    

  

MESIAC                                                                                      
Cez peknú noc, 
mesiac mal moc. 
 
Žiaril jasom bielym, 
nad údolím celým. 
 
Bol to pekný jas,  
v tento nočný čas.               
Michaela, 3.A 
 
 

               VESELÁ BÁSEŇ 
Naša pani Betka, 
kričí ako tetka. 
A náš malý Majko, 
tancuje jak Damko. 
 
Na náš malý domček, 
padá veľký stromček. 
Za stromom je zajko, 
skáče  ako Majko.                 
 
Aha tam je lavica, 
na nej sedí opica. 
Dospelým treba vykať 
a deti musia pykať.                    
Damián, 3.A 
 

 

NAŠA TRIEDA  
Naša trieda veľký krik, 
ohluchne aj odborník. 
Utíšiť nás to je fuška, 
nepostačí ani skúška. 
 
Učiteľka skríkne raz, 
až prechádza po nás mráz. 
Hlas má ako píla, 
páni to je sila! 
 
Naša milá Ninka, 
 veľmi rada spinká. 
A náš malý Majko, 
hopká ako zajko.    
A náš malý Damián, 
 kričí ako pavián. 
A školáčka Nelka, 
usilovná je sťa včielka. 
 
A náš malý Vlček,  
držal veľký hrnček. 
Náš  vysoký dom, 
veľký je sťa  strom.             
 Nina a Patrik, 3.A 
 

 



⑫ 

 

 

BASEŇ Z VYBRANÝCH SLOV 
V lese behá rys, 
chce nás všetkých hrýzť . 
Pozerá   sa na to výr, 
sedí pyšne ako pýr. 

 
A v potoku pláva ryba, 
skočí na ňu veľká vydra. 
Spokojný je ten náš strýko, 
zachránil nás býva zvykom.                    
Patrik, 3.A 
 

VTIPNÉ  RÝMY 
Na môj malý palec, 
Spadol veľký valec. 

 
Aha tam je mačka, 
veľká ako kačka. 

 
Pozri  tam je les, 
Vbehol doňho pes. 

 
V tom lese je dom, 
 veľký ako strom. 

 
Neviem čo je lasica, 
spadla na ňu polica.     

 
A keď prišla Nelka, 
pokazila sa nám telka.                        
Emma, 3.A 

 

MOJA BÁSEŇ 
 

Jedna kvapka, druhá kvapka, 
pozrite sa , ako kvapká. 

 
Jedna noha,  
druhá noha 
a už je ich milión, 
pozri pláva mikrofón. 
Zafarbím ich farbami, 
Už mám dúhu vo vani.                    
Hannah, 3.A 
 
MOJE RÝMY 
V našej malej škole, 
každý vraví ale. 
V záhrade je mačka, 
Za ňou kráča kačka. 

 
V parku máme lavičku,  
opriem o ňu paličku. 
Pes nášho suseda, 
narazil do deda.                
Natália, 3.A 
 

VESMÍRNA ZÁHADA 
 

Vesmír to je paráda, 
každý ho rád preráta. 
Jeden, dva, tri, štyri, päť, 
poznám už aj celý svet. 

 
Mliečna dráha rozliata,  
nie je pre mňa záhada. 
Sedem planét, Mesiac, 
Zem, 
už to všetko dávno viem. 

 
Galaxia, kométa, 
 mesiac nie je planéta. 
Kto to nevie, nech sa 
spýta, 

naša škola naučí ťa.                             
Viktor, 3.A 
 



⑬ 

Básne o sopkách 

 

 

 

 

  

Sopka Etna ticho drieme,  
čaká však na prebudenie.  
Keď sa sopka prebudí, 
veľký oheň rozprúdi. 
Láva sa už valí z kopca, 
neujde jej žiadna ovca! 
 
Pozor ľudia, utekajte! 
Láva všetko ničí. 
Pozor ľudia, utekajte! 
Čo vám dych stačí. 

Nina, 5.B 
 

Pod tým kopcom, v hĺbke 
zeme,  
Etna si tam tíško drieme.  
Príde čas, keď sopka vstane,  
vtedy rýchlo schovaj dlane! 
 
Zem sa rýchlo zohrieva, 
láva už je zúrivá. 
Skry sa človek, skry sa 
vtáča,  
horúca zem sa vytláča. 
 
Láva to je potvora,  
cestu k tebe zalieva. 
Vezmi nohy na plecia,  
utekaj do bezpečia! 
 
Nie sú kvety, nie je tráva,  
len horúca čierna láva. 
Už z tej sopky všetko vyšlo,  
Na pár rokov bude tíško.  
                      Natália, 5.A 
 



Jarná príroda 
 

Vláda zimy sa skončila. Ľadové kráľovstvo je preč. Zo všetkých 

strán počuť vtáčí spev. Príroda sa prebudila a vymenila biele šaty za paletu 

farieb.  

Lúky sťa smaragdové koberce zdobia farebné hlávky kvetov. 

Rozkvitnuté stromy prevoňali vzduch. Všetko je v pohybe, teplé lúče 

jarného slnka vábia všetkých von. Hľadím na modrú oblohu, plnú bielych 

chumáčikov— oblakov, s ktorými sa jemne pohráva vietor. Topí sa ľad 

a všade počuť žblnkot riek a potokov. Rieka unášajúca posledné zvyšky 

roztopeného snehu sa majestátne vlní. Horská bystrina, priehľadná ako 

krištáľ, pretína krajinu ako ostrý trblietavý meč. Vtáky veselo plachtia 

vzduchom, keď sa vracajú z teplých krajín. Na jar je všade cítiť lásku 

a priateľstvo.  

Jar je zázrak života. Je to aj krásna pestrosť farieb a vôní. Všetci 

majú chuť radovať sa a tancovať. Tento zázrak chcem prežívať znova 

a znova.  

       Karolína, 8.B 

 

 

  

⑭ 



⑮ 

Žiacky parlament 

Na našej škole aj tento školský rok pôsobí žiacky parlament. 

Vysvetlime si, ako taký žiacky parlament vôbec funguje. 

Trieda si vyberie jedného alebo dvoch zástupcov, ktorí sa 

zúčastňujú na pravidelných stretnutiach žiackeho parlamentu a následne 

oznamujú triede plánované akcie parlamentu a školy. Mená zástupcov si 

môžete prečítať na nástenke ŽP (chodba C3).  

 

Akcie ŽP 

 Pomoc pri finančnej zbierke Hodina deťom 

 Rozhlasové vysielania 

 Zbierka kníh 

-knihy sme odovzdali do detského domova Srdiečko v Banskej Bystrici. 

 Valentínska pošta 

 Zbierka pre štvornohých priateľov 

-v mesiaci apríl/máj sa bude robiť zbierka pre opustené psíky a mačičky. 

Ak máte doma krmivo, misky, deky..., tak sa obráťte na svojho triedneho 

zástupcu/zástupkyňu. Zbierka poputuje do vybraného útulku pre zvieratká. 

 Bodovanie tried 

-každý mesiac zástupcovia ŽP bodujú výzdobu tried na určenú tému. 

Svoje bodové skóre môžu vylepšiť napr. zberom batérií... 

 Starší mladším 

-raz za mesiac chodia žiaci 2.stupňa čítať žiakom na 1.stupni. Tí 

odvážnejší si pripravia aj pracovný list a učia svojich malých kamarátov 

celú vyučovaciu hodinu. Týmto spôsobom sa môžu starší žiaci aspoň na 

chvíľu vžiť do ,,kože“ učiteľa.   

Našu školu zaujímajú názory a potreby žiakov. Preto žiacky 

parlament prijíma vaše podnety, návrhy, želania... Takže ak máte nejaké 

nápady, povedzte to svojmu zástupcovi/ svojej zástupkyni v žiackom 

parlamente.                                           

                                  

         Mgr. Zuzana Bobeková,  

                 koordinátorka Žiackeho parlamentu 

 

 



⑯ 

Na slovíčko s pani učiteľkou  

Pripravili sme pre vás rozhovor s pani učiteľkou Mgr. Monikou 

Odrobiňákovou. Čo zaujímavé nám o sebe prezradila?   

1.Na škole patríte k novým pani učiteľkám...určite by sa veľa žiakov 

potešilo, keby ste nám o sebe prezradili niečo viac. Napr. Odkiaľ 

pochádzate, kde ste študovali, príp. pred tým. pracovali... 

Ako ste už správne uviedli, patrím medzi začínajúcich učiteľov. 

Pochádzam z Krásna nad Kysucou, okres Čadca. Študovala som na 

Gymnáziu Jozefa M. Hurbana v Čadci a následne som absolvovala 

štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - predmety dejepis- 

geografia. Nakoľko som ukončila vysokú školu štátnicou v máji, tak toto 

je moja prvá pracovná príležitosť v školstve.  

2.Vždy ste sa chceli stať učiteľkou? Alebo ste volili z viacerých 

možností? Ak áno, z akých?                                                                       

Od detstva som chcela byť učiteľkou a môj sen sa naplnil.  

3.Prečo práve dejepis a geografia, resp. čo je Vám. Bližšie? 

Dejepis ma zaujal už na základnej škole. Rada som čítala historické 

časopisy a prelom prišiel v siedmom ročníku, kedy sa mi podarilo vyhrať 

regionálnu súťaž HIMAVIT. Odvtedy som vedela, že dejepis bude 

predmet, ktorému by som sa chcela naďalej venovať. Láska ku geografii sa 

prejavovala postupne. Od strednej školy som mala možnosť cestovať 

a spoznávať krajiny, ich kultúru, zvyky či tradície, to ma nadchlo a od toho 

momentu som vedela, že moja prihláška na vysokú školu poputuje na 

učiteľstvo geografie.   

4.Aké máte záujmy? 

Vo voľnom čase rada siahnem po rôznych literárnych žánroch, najradšej 

však čítam knihy týkajúce sa starovekého Ríma a vývoja dejín 20. 

storočia.  

 

 



⑰ 

 

 

Okrem čítania kníh, rada športujem, v lete sa venujem najmä bicyklovaniu 

a  korčuľovaniu a v zime chodievam na kruhové tréningy.  

V prípade pekného počasia rada spoznávam krásy a zákutia Slovenska.  

Veľmi rada spoznávam aj iné krajiny, dokopy som navštívila 15 štátov – 

napríklad Gruzínsko, Thajsko či štáty EÚ. 

 

5.Čo je pre Vás najväčším osobným životným úspechom? 

Za svoj najväčší osobný úspech považujem to, že som si splnila sen 

z detstva a to vyštudovať na univerzite a zamestnať sa v odbore. 

 

6.Keby ste mali možnosť vybrať si, v akom historickom období a kde by 

ste najradšej žili? 

Keby som mala možnosť voľby, tak by som si vybrala renesančné obdobie 

v Taliansku (15. storočie). Obdobie, ktoré nadviazalo na antické ideály. 

  

7.Máte nejaké sny a plány, ktoré si želáte zrealizovať?  

Prianím každého jedného z nás je byť 

zdravý a šťastný. Najbližšie by som 

chcela rozšíriť svoju cestovateľskú 

zbierku krajín o Slovinsko.  

 

Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor  

a želáme veľa úspechov na našej škole aj 

v živote. 

   

 

 

 



Pre najmenších 

    

⑱ 

Nauč sa kresliť 

zvieratká  



⑲ 

  Precvič si svoje 

zručnosti  

Nakresli na správne miesta všetky štyri 

obrázky z horných políčok 



⑳ 
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Úspechy našich žiakov 

Geografická olympiáda okresné kolo (prvé štyri miesta): 4. miesto 

Jakub Slávik 9.B 

Dejepisná olympiáda okresné kolo: 4. miesto Jakub Slávik 9. B,  

4. miesto Hana Hudobová 7.B, 1.miesto Terézia Saksonová 6.B 

Matematická pytagoriáda (I. stupeň)  školské kolo: 1. miesto Linda 

Krajanová 4.A, Jakub Mihál 3.A,  2. miesto Barbora Švaňová 4.B, Natália 

Svobodová 4.B, Peter Krejčů 3.B,  3. miesto Samuel Kúdelka 3.B 

Hviezdoslavov Kubín (I. stupeň) školské kolo poézia:1. miesto 

Michaela Kosáková 2.C, 2. miesto Dominika Farkašová 2.B, 3. miesto  

Peter Krejčů 3.B 

Próza:1. miesto Belo Kováčik 4.B, 2. miesto Viliam Kováčik 2.B, 

3.miesto Jana Diana Gondová 3.B 

Potešili nás prváci, ktorí sa súťaže tiež zúčastnili a preukázali odvahu 

vystúpiť pred staršími spolužiakmi. 

Hviezdoslavov Kubín (II. stupeň) školské kolo poézia 5.-6. roč.: 

1. miesto Simona Huťková 6.B, 2. miesto Richard Rybáček 5.B, 3. miesto 

Dominik Dorotovič 6.A 

Poézia 7.-9. roč.:1. miesto Richard Turčan 9.B, 2. miesto Nina 

Veselovská 8.A, 3. miesto Nina Pálková 7.A 

Próza 7.-9. roč.: 2. miesto Rebeka Tóthová 8.B, Hana Hudobová 7.B, 3. 

miesto Viktória Anna Lámerová 8.B 

Hviezdoslavov Kubín regionálne kolo: 1. miesto Belo Kováčik 

 

Všetkým žiakom gratulujeme a určite nezabudneme zverejniť ďalšie 

úspechy v nasledujúcom čísle. 
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Pár  slov  na záver... 
 

Ako obvykle, posledná strana už patrí záverečnému slovu. Chceme 

sa teda poďakovať všetkým, bez ktorých by ani toto číslo nevyšlo v takej 

podobe, ako ste si ho mali možnosť prečítať.  

Ďakujeme autorom článkov p. uč. Hajdúchovej, p. uč. Harmanovej a p. uč. 

Cvachovej, vďaka ktorým si môžu nájsť žiaci svoje príspevky v tomto čísle, 

p. uč. Nemčokovej, a p. uč. Kukoľovej, ktoré sa celkovo podieľajú na tvorbe 

časopisu, ako aj vám, spolužiaci z I. a II. stupňa,  ktorí ste prispeli svojimi 

prácami. 

Obrazový materiál nám opäť poskytla naša skvelá školská fotografka       

p. uč. Chrobáková a po technickej stránke nám veľmi pomohli naši žiaci 

Maroš s Danom pod vedením p. uč. Kokavca. 

No a my už začíname pracovať na ďalšom predprázdninovom vydaní, takže 

píšte, posielajte svoje príspevky, prispievajte a spolupodieľajte sa...Tešíme 

sa a ďakujeme 😊. 

 

  



 

 

 


