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NA ÚVOD ALEBO ŠKOLA KONČÍ …
Desať mesiacov nám ubehlo ako voda a nás čakajú ďalšie letné
prázdniny. Niekto by si povedal, ţe čo je to desať mesiacov? Pre
takú korytnačku či slona nič, moţno ani pre človeka to nie je dlhá
doba, ale pre nás – školákov – to uţ niečo znamená. Obzrime sa
trošku späť. Čo všetko sme za tento školský rok stihli zaţiť:
 privítali sme nových prváčikov,
 navštívili sme Mikulčice a Velehrad,
 prišiel k nám Mikuláš,
 zúčastnili

sme

sa

mnoţstva

športových,

výtvarných,

hudobných a vedomostných súťaţí,
 celý rok sme venovali projektu 100-ého výročia ČSR, ktorý
bol rozdelený do niekoľkých projektových dní,
 deviataci nám ukončili základnú školu a sú úspešne prijatí na
stredné školy,
 navštívil nás anglický lektor, …………..
A takto by sme mohli pokračovať moţno aj celý časopis. Čo je
však najpodstatnejšie – dúfam, ţe sme si popri mnohých záţitkoch
zapamätali

aj

nové

uţitočné

informácie

a naučili

sa

lepšie

správať. Takto vyzbrojení uţ len rýchlo na prázdniny.
Prajem vám/nám všetkým krásne leto!
Mgr. Lucia Jacková

NAŠE ŠPORTOVÉ VÝKONY (ÚSPECHY)
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ 11.apríl 2019, ZŠ Zarevúca
Konkurencia
a porovnanie
výsledkov boli naozaj veľmi
tesné
a
v niektorých
prípadoch rozhodovali
len
stotiny bodu!!! Preto si cením
snahu a bojovnosť kaţdého
nášho ţiaka a ţiačky, ktorí
mali
toto
odhodlanie
v gymnastike. Teším sa, ţe
sme súťaţili aj v takejto
početnej zostave ţiakov.
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Tento školský rok sme súťaţili
v gymnastickom štvorboji v
piatich vekových kategóriách.
Úspechy našich ţiakov
na
stupni víťazov sa pretavili aţ
v
troch kategóriách!

Kategória A dievčatá skončila
na peknom 6. mieste. Našu
školu
reprezentovali
tieto
ţiačky:
Bianka
Rošková,
Natália Karlíková, Karníková
Alexandra, Nella Pháleková
a sestry
Lea
a Rebeka
Kútnikové.
Kategória B chlapci skončili na
krásnom 2. mieste! Naši
reprezentanti: Tadeáš Čurilla,
Adam Muríň, Roman Švárny,
Timotej
Lesák
a Alan
Krenţelák.
Kategória B dievčatá skončila
na perfektnom 3. mieste!
Reprezentovali:
Sima
Struhárová, Zuzka Demková,

Kristínka Mariášová, Kristínka
Šulíková a Miška Matajová. V
tejto kategórii súťaţilo aţ 7
druţstiev!
Kategória B chlapci skončila
tesne
na
4.
mieste.
Reprezentovali:
Timotej

Málik, Michael Šooš, Alex
Kerdík a Matej Mataj.
V kategórii C chlapci skončili
na
super
3.
mieste!
Reprezentanti: Lukáš Sokol,
Samuel Demko, Roman Pudiš
a Mário Makovický.

Rozhodneš sa správne? Preventívny projekt 13. 3. 2019

S M E

N A

V Á S

H R D Í!

Mgr. Lucia Koniarová

ROZHODNEŠ SA SPRÁVNE?
V stredu (13. 3.) sme sa vybrali na exkurziu na policajnú
stanicu. Cestovali sme vlakom z Liskovej do stanice Ruţomberok.

Na polícii nás uţ čakali. Urobili nám krátku prednášku
o škodlivosti cigariet a alkoholu. Ako ľahko sa dá prísť o ţivot
alebo ho vziať inému. Prezreli sme si aj väzenskú celu. Ţiadny

luxus to však nebol.
Hrali sme sa
tam hru „Rozhodneš sa správne?“, v ktorej som sa dostal do cieľa
prvý. Na konci exkurzie sme si vyskúšali špeciálne okuliare, cez
ktoré sme videli a pohybovali rukou ako opitý človek. Bolo to
veľmi zaujímavé a poučné. Potom nastal čas rozlúčiť sa.
Do odchodu vlaku nám ostal čas, preto nám pani učiteľka povolila
krátky rozchod. Vyuţili sme to a minuli pár euríčok.
Oliver Kósa, 4. ročník

V stredu
sme
navštívili
oddelenie Policajného zboru v Ruţomberku.
Páni policajti nám rozprávali o alkohole, aký je nebezpečný, ţe
výtrţníci končia v cele predbeţného zadrţania tak max. na dva
dni. Vyskúšali sme si aj okuliare, cez ktoré sme videli ako keby
sme boli opití. Potom nám rozprávali o drogách, ktoré sa delia na
legálne a nelegálne. Medzi legálne patrí aj fajčenie. Pasívne môţu
fajčiť aj deti, keď sa nachádzajú v zadymenom priestore.
Nelegálna droga je marihuana, za jej fajčenie alebo pestovanie
hrozí väzenie. Navštívili sme aj celu predbeţného zadrţania.
Bývajú tam umiestnení opití výtrţníci. Sú im zobraté všetky veci,
ktorými si môţu ublíţiť. Keď vytriezvejú, sú vypočúvaní
a prepustení domov.
Návšteva polície bola veľmi zaujímavá a poučná.

Tatiana Camberová, 4. ročník

STRETNUTIE S LITERATÚROU
Dňa 14. 3. 2019 sme sa zúčastnili 13. ročníka regionálnej
súťaţe škôl z Liptova - Stretnutie s literatúrou. Našu školu
reprezentoval 4-členný tím ţiakov z druhého stupňa v zloţení:
Viktor Kolár (5. trieda), Emma Mrvová (6. trieda), Henrieta
Kósová (9. trieda) a Veronika Janoľová (9. trieda). Táto zostava
predviedla v prvom kole krátke divadielko úryvku Anna zo
Zeleného domu.

V druhom kole si pripravili vlastné 5-minútové predstavenie
rešpektujúceho správania a v treťom kole hádali literárne postavy
v hre Inkognito. Spolu súťaţilo sedem druţstiev. A viete, ako
sme dopadli? Vyhrali sme krásne 2. miesto! Ţiaci si okrem
skvelého pocitu z víťazstva odniesli aj kniţnú odmenu a diplom.
Gratulujeme!

Mgr. Lucia Jacková

PROJEKTOVÝ DEŇ „ĽUDSKÉ PRÁVA“

Vo štvrtok (30. 5.) zorganizovala naša škola projektový deň
v rámci

ľudských

práv.

Kaţdý

ročník

mal

pridelenú

jednu

konkrétnu tému. V triedach sme utvorili skupiny, v ktorých sme
následne vytvárali projekty. Triedne pani učiteľky mali vo svojich
triedach za úlohu vybrať najlepší projekt, ktorý ich v závere
reprezentoval. Po triednych aktivitách sa celý 2. stupeň presunul
do školského klubu. Tam vybraní členovia odprezentovali svoj
projekt. Ten bol ohodnotený ostatnými učiteľkami. Potom sme
absolvovali rôzne súťaţe (mletie roţkov na strúhanku, poskytnutie
prvej pomoci, vedomostný kvíz), v ktorých sme mohli získať body.
Tá trieda, ktorá získala najviac, vyhrala. Víťazom sa stala
deviata

trieda.

V závere

boli

ocenení

niekoľkí

ţiaci

a hodnotný

deň,

z predchádzajúceho projektu „1968“.
Myslím,

ţe

to

bol

celkom

zaujímavý

v ktorom sme si preverili svoje zručnosti aj vedomosti. Všetci sme
si ho veľmi uţili.
Nakoniec
projektoch

patrí

našej

veľká

hlavnej

vďaka

za

organizátorke

celoročnú
pani

prácu

učiteľke

na

Mirke

Šulíkovej. ĎAKUJEME! Bolo to super‼!
Noemi Rút Šrobárová, 6. ročník

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Dňa 31.5. sa na našej škole uskutočnil Deň detí. Prvé dve
hodiny sme kaţdý trávili po svojom. Jedni sa hrali stolové hry, iní
karty, niektorí sa hrali na mobile alebo sa len tak rozprávali. V
našej triede (8.) sme si aj púšťali pesničky. Po druhej hodine sme
išli na vlak a do kina v Ruţomberku na film "Mia a biely lev". Bol
to hraný film, ktorý slúţil aj trochu na zamyslenie, na úbytok
nielen levov, ale aj iných zvierat. A prečo? Pre ľudskú chamtivosť
a hlavne pre peniaze. Po skončení sme mali pribliţne polhodinový
rozchod. Následne sme uţ išli vlakom naspäť do Liskovej. S malou
prestávkou sa o pol druhej poobede konal Beh oslobodenia
Liskovej. Predávala sa tam cukrová vata, bol tam nafukovací hrad
a hlavne sa konali preteky. Bol to veľmi vzrušujúci a zaujímavý
deň. Ďakujem všetkým v mene nás - detí!

ROZLÚČKA DEVIATAKOV

Náš čas na tejto škole sa uţ pomaly schyľuje ku koncu. Áno,
je to tak, uţ sme deviataci. Nastal čas odísť zo základnej a ísť
ďalej na strednú školu. Ďakujeme Vám, pani učiteľky, ţe ste nás
toho toľko naučili, aj keď sme neboli vţdy dobrí.
Veľké ďakujem patrí pani učiteľke Kulichovej, ktorá nás
previedla dolným stupňom. Zaţili sme spolu veľa záţitkov, ktoré
sa nám kaţdému isto vryli do pamäti. Skvelé školy v prírode,
plavecký výcvik či rôzne výlety... Ďakujeme, ţe ste s nami mali
trpezlivosť a ţe ste nás dobre pripravili na horný stupeň.
S druhým stupňom prišli aj mnohé zmeny. Nová trieda, nová
pani učiteľka, nové poschodie a noví ţiaci. Zrazu sme neboli tí
najstarší veľkí štvrtáci, ale stali sa z nás malí najmladší piataci.

Trvalo nám dlho, kým sme si zvykli, ale nakoniec sme preţili
krásnych päť rokov plných nových záţitkov. Pani učiteľky to s
nami nemali vţdy ľahké. Boli dni dobré, ale aj zlé a ťaţké.
Niekedy sa to nezaobišlo bez poznámok či zápisov do Triednej
knihy. Ponaučili sme sa však z našich chýb a ţivot išiel ďalej. Ani
sme sa nenazdali a na dverách sme mali nápis 9. trieda. Nevedeli
sme, čo sme mali očakávať, báli sme sa, či urobíme Monitor,
prijímačky

a či si vyberieme dobrú strednú školu. Nakoniec

všetko dobre dopadlo a my sme sa všetci dostali tam, kam sme
chceli.
Druhé veľké ďakujem patrí pani učiteľke Brčekovej, ktorá si
nás osvojila, keď sme boli piataci. Áno, uţ o malú o chvíľu nás
odprevadíte z tejto školy ako deviatakov. Ďakujeme Vám hlavne
za to, ţe ste to s nami vydrţali, hoci sme neboli vţdy najlepšia
trieda (a ţe ste to s nami nevzdali).
Týmto článkom by som sa tak chcela v mene všetkých
deviatakov rozlúčiť

a vám, milí ţiaci, popriať ešte výborné

známky, ţiadne pokarhania a veľa úspechov, aby ste robili našej
škole aspoň také dobré meno ako my doteraz :)
A malá rada na záver: Hlavne sa učte!!! Aj keď si myslíte,
ţe sú to blbosti a ţe to nikdy nevyuţijete (áno my sme si to
mysleli dlhé roky tieţ :D),

nikdy neviete, kde sa vám tie

vedomosti zídu. A potom budete radi, ţe ste sa to na základke
naučili.

Henrieta Kósová, 9. ročník

ČO ROBIŤ CEZ LETO?

Ak neviete, čo s načatým letom, tu je pár rád od nás:
1. Urobte si filmový festival na záhrade.
2. Bitka s vodnými pištoľami.
3. Bitka s vodou naplnenými balónmi.
4. Vyuţite korčuliarsko-cyklistické jazdy po mestách.
5. Urobte niekomu prehliadku po meste.
6. Postavte si pevnosť.
7. Choďte venčiť psov do útulku.
8. Stanujte pod otvoreným nebom.
9. Urobte si časozberné video.
10. Pozrite si západ slnka.
11. A hneď na druhý deň jeho východ.
12. Nájdite si miesto s čo najmenším svetelným smogom a
pozorujte hviezdy.
13. Multikultibingo.
Karin Kubíková, 8. ročník

KONIEC ROKA
Koniec roka sa uţ blíţi,
hádam si nik neublíţi.
Opravovať známky treba,
cez prestávky jesť aj chleba.

Letné prázdniny volajú,
na koniec roka čakajú.
Treba chodiť k tabuli,
aby známky dobré boli.

Zvonec nám uţ dozváňa,
vysvedčenie sa rozdáva.
Jednotky tam majú byť,
a tie gule musia zhniť.

Prázdniny nás lákajú,
dovolenky čakajú.
Vysvedčenie dostať chceme,
rýchlo odísť z tejto školskej zeme.

Simona Struhárová, 6. ročník

Zasmejme sa
- Viete prečo majú blondínky v topánkach napísané NP?
- Najprv prsty!

Tešiť sa dá aj z maličkostí. Napríklad z výplaty.

Blondínka stratí psa. Príde k nej chlapík a pýta sa, čo sa stalo:
- Stratila som psa.
- Netrápte sa, pes je rozumné zviera, trafí domov aj sám.
- Ja viem, ale čo bude so mnou?

Prečo je na východe taká veľká nezamestnanosť?
- No šak tu uţ šicko porobeno.
Blavák sa pýta východniara:
- Prečo všade dávate to dz?
Východniar na to:
- Dze všadzi?

Príde jeden robotník ku druhému a pýta sa.
- Gejza, ta co robiš?
- Nič.
- Ta ci pomoţem, hej?

Andrej Kolár, 8. ročník

Krásne a oddychové letné prázdniny vám praje Redakčná
rada Školáčika:
L.

Jacková,

K.

Mandáková,

V.

Putrovcová,

N.

R.

Šrobárová, J. Slimák, M. Blahút, N. Klačková, A. Kolár,
K. Kubíková, S. Lukáčová, V. Vessová.

