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Dovidenia, milá škola! 

Dovidenia milá škola, vždy si tu pri nás bola. 

Veru je to tak, roky rýchlo letia ako vták, musíme už ísť. 

Najprv ako malí žiaci, báli sme sa veru všetci. 

A už sú z nás veľké deti, nová škola už k nám letí, spoznáme tam veľa detí. 

Hrali sme sa, učili, písali a čítali a učiteľov hnevali. 

Písomky sme písali, učivu sa nedali, 

zábudlivce sme rodičom neukázali a tajne ich pod posteľ schovávali. 

Pani učiteľka, Aďka milá, veľa nás toho naučila, 

s láskou sa nám venovala, neraz mamku nahrádzala. 

Ďakujeme  za všetko ešte raz, 

veríme, že v zdraví, stretneme sa niekedy zas. 

Nech sa darí všetkým nám spoločne, 

                                     Pozdravujeme  Vás srdečne!                       4.A 

 



Milí čitatelia! 

Ako pribúda slnko do našich dní, tak sa každým dňom ukrajuje zo školského roka 2021/2022 

a čoskoro ho slávnostne ukončíme. Už dnes môžem povedať, že máme za sebou školský rok 

veľkých úspechov. Naši žiaci  aj deti v materskej škole sa umiestňovali na prvých troch miestach 

v súťažiach na regionálnej, okresnej aj krajskej úrovni. Uznanie sme získali aj v celoslovenskej 

 súťaži. Úspechom pre každé dieťa je jeho vlastný pokrok, ktorý počas roka zaznamenal 

v ktorejkoľvek oblasti.  Aj najmenší krok vpred je krokom do budúcnosti, preto sa každý rok tešíme, 

že sme o niečo šikovnejší, múdrejší. Každý deň školského roka sa diali veľké veci. V pravidelných 

aktivitách, príbehoch, rozprávaniach, čítaniach, ale aj v písomkách a skúšaniach sme sa prenášali 

do okolitého sveta. Sveta úplne blízkeho aj vzdialeného , ktorý sa nám rád otvára. Na konci júna 

majú všetci žiaci veľkú radosť, že sa im otvára brána oddychu, slnka, smiechu a radosti. Brána 

s menom PRÁZDNINY. Všetkým deťom, rodičom aj priateľom a známym želáme krásne prežité leto 

a ďakujeme Vám za Vašu priazeň. Ak si náš časopis radi prečítate, alebo prezriete, napíšte nám 

o tom. A nebojte sa, prijmeme aj kritiku, ktorá bude pre nás prínosná. Našou ambíciou je neustále 

sa zlepšovať.  

                                                                                                       Mgr. Marianna Dreveňáková 

 

Prváci spomínajú na prírodovednú vychádzku v Oraviciach 

Na túto vychádzku sme išli autobusom. Prešli sme Juráňovú dolinu. Ráno pršalo. Poobede svietilo 

slnko. Bol to krásny výlet.                                                                                        Ivanka 

Do Oravíc sme išli autobusom. Cesta chodníkom bola dlhá. Rástli tam kvety a stromy. Pred 

odchodom domov sme opekali. Bol to super zážitok.                                                          Žofka 

Išli sme s triedou do lesa. Príroda v lese je krásna. V Oraviciach je veľa kvetov a most s riekou. Na 

ohni som opekal klobásky. Veľmi sa mi tam páčilo.                                                   Kyrylo 

Výlet do Oravíc sa mi veľmi páčil. Videl som prameň pitnej vody. Všade okolo boli chránené 

rastliny. Bál som sa zoskočiť zo skaly. Nakoniec bola opekačka.                                    Dávidko 

Do Oravíc nás doviezol autobus. Boli sme na prechádzke po lese. Počul som veľa vtákov. Pán Gazda 

nám ukázal prameň pitnej vody. Na konci sme si opekali.                                    Filipko 

Ráno som vstala. Vonku pršalo. Išli sme autobusom. Bolo tam pekne a videli sme rôzne kvietočky. 

Dúfam, že tam ešte pôjdeme.                                                                             Natálka                      

V Oraviciach som bol s rodinou. Túru začíname pred kúpaliskom Oravice. V doline sme opekali. 

Z informačných tabúľ som sa dozvedel veľa informácií. Kúpil som si hrnček a magnetku.                                                                                                                               

Paľko 

 



Cesta okolo sveta 

„My sme zázrak sveta, poďte s nami lietať“...takto si Labky spievali a veru, každý deň v týždni sa 

vybrali do inej krajiny sveta. S indiánskym chlapcom Orlie Pierko si zopakovali separovanie 

a ochranu prírody. Na Havaji sa naučili tradičný havajský tanec v hula sukni a vyrábali ajhavajský 

kvetinový veniec. V Japonsku si zostrojili lampión a pokúsili sa jesť paličkami. Nuž asi by sme boli 

dlho hladní, tie paličky sú hotové umenie 😊Prešli sme sa aj severným pólom a spolu s jeho 

obyvateľmi postavili iglu. To naše bolo, síce, z kociek cukru, ale zistili sme, že je to veľmi precízne 

vymyslené bývanie. Všade dobre, ale doma najlepšie. Je to naozaj tak. Vážime si všetkých ľudí na 

celom svete, ale náš domov máme predsa hlboko v srdci.                                                                                                                  

                                                                                                                                               Mgr. Júlia Garbiarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva z minulosti 

Labky, Labky? Deti, kde ste? Ozývalo sa jedno ráno v priestoroch materskej školy. Hádam sa niečo 

deje? Kto to deti hľadá? Presne tak, sám Isaac Newton prišiel k nám. Deti vôbec nezabudli na 

slušnosť, návštevu vrelo pozdravili a prichystali výborný čaj. Bol oveľa lepší ako pravý anglický čaj, 

Isaac pochválil deti. 😊Labky sa dozvedeli kto to Isaac Newtom bol, čomu sa venoval a skúmal. 

Veľmi sa im páčilo jeho oblečenie a parochňa. Ako by to bolo, keby im vedec neporozprával o jeho 

skvelých objavoch. Vyskúšali si pár pokusov s gravitáciou. Zapamätali si, že ak niečo spadne na 

zem, môže za to gravitácia. A tak je to výborne vymyslené. Všakže? 😊         Mgr.Júlia Garbiarová                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 



Krtkovia v projektoch 

Tento školský rok 2021/2022 sa trieda „Krtkov“ (5-6 ročné deti) zapojila do viacerých dlhodobých 

projektov. Celý rok sa na interaktívnej tabuli starali o svoju adoptívnu kravičku, ktorá im každý 

mesiac zadávala kreatívne úlohy. Úlohy sa vždy týkali aktuálnej témy mesiaca a tak si deti vytvárali 

napr. vianočnú reťaz, karnevalové masky a pod. Druhým projektom bolo zapojenie sa do kampane 

„FastHeroes“, s ktorým sa deti dozvedeli o znakoch mozgovej príhody. Každý týždeň otvorili jednu 

zo štyroch kníh, v ktorých ich čakali zábavné videá, úlohy a najmä dôležité informácie. Ďalším 

malým projektom bola „Moja malá záhradka“, ktorú si deti nasadili vďaka  ponuky z Kauflandu. 

O rastliny sa denne starali a vypestované si hrdo odniesli domov. Posledným projektom bolo 

zapojenie sa do Bosonohej olympiády. Cieľom bolo aby si deti precvičovali svoje chodidlá, učili sa 

správnemu držaniu tela, správnej chôdze a to všetko hravou formou- napodobňovaním zvierat a to 

nepretržite 4 týždne. Olympiáda vyvrcholila na MDD 1.6. 2022, kde deti ukázali ako sa poctivo 

pripravovali. Všetky projekty nás veľa nového naučili a sme radi, že sme mohli byť ich súčasťou.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský rok v ŠKD 

Každý deň po vyučovaní sme s úsmevmi na tvárach prichádzali do Školského klubu detí. Celkovo 

nás bolo 16 detí. Počas celého školského roka sme sa venovali rozličným témam. Spoznávali sme 

zvyky a tradície nášho regiónu počas Vianoc, Fašiangov a Veľkej noci, pripomenuli sme si Pamiatku 

našich zosnulých, viedli sme rozhovory o ochrane našej prírody a nášho zdravia, poznávali sme 

znaky jednotlivých ročných období , rozvíjali sme našu obratnosť , zručnosť  a schopnosť 

dodržiavať pravidlá v rôznych športových disciplínach. Veľmi často sme „pustili uzdu“ našej fantázii 

a kreativite a lepili sme, strihali, maľovali a tvorili krásne diela. Počas mesiaca október sme sa 

              Mgr. Anna Paľová                              



rozhodli potešiť  deduškov a babičky, ktoré majú svoj domov v Charite v Trstenej a vyrobili a poslali  

sme im darčeky, pretože tento mesiac je venovaný práve im.   V Školskom klube sme sa počas 

celého roka snažili akceptovať každého takého, aký je, navzájom sme sa rešpektovali a boli všetci 

kamaráti. Strávili sme krásne spoločné chvíle a verím, že každý bude spomínať na náš Školský klub 

detí len v dobrom. Všetkým deťom prajem príjemné prežitie letných prázdnin a deťom, ktoré našu 

školu opúšťajú, prajeme veľa šťastia a úspechov v novej škole.                               Mgr. Žofia Kéryová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOMIENKY NA ŠKOLSKÝ VÝLET 

Žiaci z II. A triedy 

Včera sme boli na výlete v ZOO. Cestovali sme autobusom. Videli sme veľa zvieratiek. Prvá bola 

sova. Opice sa predvádzali a skákali. Orangutan sa pozeral na nás.  Slony boli ako  veselá kopa. Lev 

z toho tepla len spal. Medvede sa spolu hrali. Ťavy veselo vrteli chvostíkom. Divá mačka sa 

schovávala pod strom. Najviac sa mi páčili pštrosy. Papagáj opakoval „hrkú- hrkú.“ Pri jazierku boli 

pelikány. Vo vode plávali ryby. Krokodíl na nás záhadne pozeral. Tarantula nás vystrašila. Hady sa 

mi nepáčili. Orol má veľký zobák. Bol to veľmi pekný výlet.                                                          Damián 

Počas cestovania sme videli Oravský hrad, neskôr Bojnický zámok. Konečne sme sa dočkali, zastali 

na parkovisku pred ZOO a mohli  sa najesť. Keď sme sa do sýtosti najedli, napili, tak sme išli do 

ZOO. Na začiatku boli stánky a ďalej sokoliarky so sovami. Videli sme veľa krásnych, tropických 

zvierat. Celý výlet sa mi veľmi páčil.                                                                                                   Ondrej 

V pondelok sme išli do Bojníc do ZOO. Odchádzali sme o siedmej. Cestovali sme dve hodiny. Na 

parkovisku sme sa najedli. Videli sme aj Bojnický zámok. Pred vstupom do ZOO p. riaditeľka kúpila 



vstupenky. Videli sme veľa zvierat, okrem motýľov, tie boli zatvorené. Po prehliadke som si kúpil 

auto a magnetku. Kamarátom som kúpil náramky. Išli sme k autobusu a domov.                     Tomáš                                                                                                                               

 Výlet začal ráno v pondelok. Vyrážali sme o siedmej. Išli sme do Bojníc do ZOO. Vozil nás autobus. 

Bola to dlhá cesta. Po jednej hodine sme videli Oravský hrad  a po druhej Bojnický. Keď sme prišli, 

najedli sme sa. Potom sme dlho chodili. Boli tam rôzne zvieratá. Pri slonoch bol nepríjemný 

zápach, boli zaujímavé. Opice boli šikovné, hady tučné a levy spali. Nakoniec sme si kúpili ovocnú 

drť a išli domov. V autobuse unavené deti zaspali. Pri škole nás už maminky čakali a s radosťou nás 

vystískali. Doma sme im ukázali, čo sme si na výlete kúpili.                                                                                                                                                             

                                                                                               Deniska 

V pondelok sme išli do Bojníc do ZOO. Cestovali sme autobusom. Prvé zvieratká, ktoré sme videli, 

boli kačka a korytnačky. Potom pandu, vtáky, plameniaky, pávy, veľmi krásne surikaty, bociany, 

milé, malé a veľké papagáje, slony, hady, opice, ktoré skákali ako divé, a  jeden orangutan kreslil. 

Keď som prišla domov, bola som unavená. Bol to super zážitok.                                               Karolínka 

Zo školy sme odchádzali o siedmej. Cestovali sme dve a pol hodiny. Prišli sme tam o 9,30. Videli 

sme rôzne zvieratá: slony, papagáje. Potom sme mali prestávku, po nej sme išli ďalej, videli 

pštrosy, medvede a nasledovala prestávka, cez ňu sme sa vyfotili a zasa išli ďalej, videli leopardy. 

Keď sme išli domov mohli sme si niečo kúpiť. Kúpil som si auto. Cestou domov v autobuse niektorí 

spali, a iní si veselo spievali. Keď som išiel domov pešo, spomenul som si, že som si v autobuse 

zabudol auto. Doma som urobil projekt.                                                                                                Jakub 

Zo školy sme odchádzali o siedmej. Cestovali sme dve a pol hodiny. Potom sme zastali a vystúpili 

z autobusu a išli do ZOO. Videli sme opičky, vtáčiky, leva a levice- boli krásne, rybičky, krokodíla, 

slony, sysle, ťavy, zebry, hady, jelene a srnky. Veľa sme chodili. Išli sme na  zmrzlinu. Ja som si 

kúpila drť, bola veľmi studená. Nachádzali sa tam aj stánky, v jednom z nich som si kúpila hranolky.   

                                                                                                           

Ráno o siedmej sme vyrazili do Bojníc. Cesta trvala dve a pol hodiny. Počas nej  sme sa rozprávali 

a aj spievali. Keď sme dorazili do ZOO, tak sme sa najedli. Pri vstupe boli stánky, v ktorých pri 

odchode zo ZOO som si kúpila hračku, zmrzlinu a ľadvinku. Videli sme sovy, vtáky, žaby, levy, slony, 

ktoré sa volali: Gula a Maja. Bolo nám veselo. Cestou domov v autobuse sme sa dobre vyspali. 

Výlet bol super. Teším sa z neho.                                                                                                             Lucka 

Skoro ráno sme odchádzali. Bol slnečný deň. Cesta bola dlhá. Všetci sme boli hladní. Sedela som 

s Deniskou. Videli sme Oravský,  neskôr Bojnický zámok. Vchodom do ZOO sme videli sovu 

a stánky, ďalej papagája, ktorý hovoril „ara,“ opice, ktoré veľmi dobre skákali, páva, ktorý otvoril 

pestré perie, slony menom Maja a Gula, leva s levíčatmi a hady. Boli sme na zmrzline. Veľmi nás 

boleli nohy.                                                                                                                                                  Emka 

Bola to dlhá cesta autobusom. V ZOO sme si všímali zvieratá: leva, krokodíla, hady, plameniaky, 

orla, korytnačky, opice-  jedna z nich kreslila, pávy, zebry, pirane, červené pandy, ktoré boli 

Natálka 



rozkošné, a vtáčika, ktorý stále opakoval.Bol som šťastný z plyšovej chobotnice, ktorú som si kúpil.                                                                                                                      

Jožko 

 

Čo rozprávajú druháci o športe s pánom Chňapkom 

Jožko: Najviac sa mi páči futbal a že nás trénuje p.Chňapko. 

Lucka: Na začiatku tréningu sa rozcvičíme, potom súťažíme a nakoniec hráme futbal. 

Tomáš: Páči sa mi, ako hráme futbal a teším sa, keď dáme gól. 

Jakubko: Na tréningu sa mi najviac páči futbal a cviky s kužeľmi. 

Deniska: Mám rada šport, čo nám pripraví pán Chňapko. Baví ma, keď hráme futbal. Chlapci sa 

pohádajú, vyčítajú si a na druhý deň sú kamaráti. 

Karolínka: Páči sa mi, keď hráme naháňačky v kruhu a potom futbal. Na tréning nás prišla pozrieť 

aj trénerova manželka s malou dcérou. 

Emka: Páči sa mi futbal a naháňačky. Obrovskú radosť som mala, keď sme sa učili nahrávať. 

Natálka: Páči sa mi futbal, hádzanie a kopanie s loptami. 

 

 O čom snívam, po čom túžim ... 

 Každý človek má svoje sny. Žiaci 3.A sa zamysleli a napísali o svojich snoch a túžbach. 

Už od mala som chcel byť architekt. Páčilo by sa mi dávať budovám rôzne tvary. Viem, že je to 

ťažká práca, na ktorú musím vedieť matematiku. Ak nebudem architekt, chcel by som byť 

youtuber. Budem natáčať gamingové videá. To by bolo super pre mojich divákov. Túžim po tom, 

aby sme boli zdraví a mali všetko potrebné. Hlavne, aby bol mier na celom svete a detičky boli so 

svojimi rodičmi.                                                                                                                               M. Svorník 

Keď budem veľký, tak by som chcel byť slávnym hokejistom ako napríklad Slafkovský. Hokej sa mi 

veľmi páči. Dúfam, že sa mi ten sen splní. Bol by som najšťastnejší na svete.                            J. Stas                                                                                  

Stále snívam o tom, že keď budem veľká, stanem sa policajtkou. Tiež túžim ísť na lezeckú stenu 

a starať sa o svojho psíka. Chcem mať potom manžela, dom a dvojičky.                                K. Figurová 

Mám 9 rokov . Keď som mal 3 roky, dostal som od starkého futbalovú loptu. Veľmi rád som do nej 

kopal. Futbal som prvýkrát videl v Liesku na ihrisku, potom v televízore a veľmi ma zaujal. Rád 

behám, skáčem, športujem a chcel by som byť futbalistom ako môj starký.  

Pôjdem za svojím snom.                                                                                                                      T. Viktor 

 



  M.Svorník 

Už teraz pracujem na splnení svojho sna, lebo mojím denným priateľom je moja futbalová lopta. 

Snívam o tom, že som najlepší futbalový hráč a spoločnosť mi bude robiť psík Husky. Po tomto 

psíkovi veľmi, veľmi túžim.                                                                                                                 D. Ťapaj                                                                                      

 

 

Aká je moja mama  

Pre každého je mama najvzácnejší človek n a svete. Žiaci 3.A  vyznali svoje city k svojej maminke.                                                    

Moja mama jej najkrajšia v celom svete. Je dobrá a volá sa Dagmara. Najviac ju nahnevám, keď ju 

nepočúvam, alebo  keď sa bijem so sestrou. Vždy ju poteším, keď si rýchlo urobím úlohy, alebo  

keď si upracem izbu. Má štíhlu postavu. Rada nosí rifle a tričko. Robí najlepšie palacinky na celom 

svete. Ľúbim ju z celého srdca, aj keď je niekedy prísna. Jej najobľúbenejšie jedlo je slaný karamel.                                                                                     

  

Moja mama rada chodí na výlety a volá sa Bibiána.  Nemá najobľúbenejšie jedlo, lebo zje všetko. Je 

vysoká, chudá a veľmi smiešna. Má rada, keď je sama. Páči sa jej, keď je upratané. Nemá rada, keď 

som nervózna.                                                                                                                                    V. Janigová  

Moja mama je najkrajšia , milá, pracovitá a usilovná. Volá sa Lucia. Bojí sa hadov a rada pozerá 

seriál – Prázdniny. Je šťastná, keď počúvam, hrám sa s bratom a keď ju objímam. Nie je rada, keď 

je veľká zima a ja idem v krátkom rukáve na balkón. Jej obľúbené jedlo je smradľavý syr. Rada 

pomáha kamarátke a veľmi nás ľúbi.                                                                                                        M. Janiga 

Moja mama sa volá Marcela. Je chudá. Najradšej pozerá seriály a najviac ju hnevá, keď nemáme 

upratané a keď sa mi nechce vstávať. Veľmi dobre  šoféruje. Mám ju najradšej na svete.     D.Ťapaj                                                                                                                                                                        

Moja mama je najkrajšia na svete. Má rada kvety a volá sa Mirka. Najviac ju rozčuľuje, že sa mám 

učiť a ja pozerám rozprávky.                                                                                                                  J. Stas 

Moja mama sa volá Mária a najviac ju rozčuľuje Matej. Pekne sa oblieka. je pekná, láskavá, milá 

a najlepšia na svete.                                                                                                                          K. Figurová     

Moja mama je najkrajšia na svete. Je pekná, milá a dosť vysoká. Volá sa Miladka a nemá rada, keď 

ju neposlúcham. Bojí sa o nás. Má nás veľmi rada a aj my ju ľúbime. Veľmi rád sa na ňu pozerám, 

keď sa smeje a je šťastná. Je veľmi vtipná, pekne sa o blieka a je najlepší šofér na svete. Vie variť 

najlepšie jedlá a preto je aj najlepšia kuchárka a pekárka. Má pekný hlas a vie dobre matiku. 

Nadovšetko ju ľúbim.                                                                                                                    M. Lieskovský 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň vody v 4.A 

Začalo to tak, že sme súťažili, kto prvý z pohára vypije slamkou vodu. Potom  sme si pozreli  
prezentáciu. Dozvedela som sa, že na svete zomrie 3mil. ľudí od smädu. To ma ešte viac 
presvedčilo, že vodu si treba viac vážiť a ďakovať za to, že u nás jej máme dosť. Z pokusov ma 
najviac zaujalo, že vajce v slanej vode nepadá na dno a v čistej padne. A to preto, lebo slaná voda 
má väčšiu hustotu. Tento deň sa mi veľmi páčil a dúfam, že sa bude oslavovať aj na škole v 
Trstenej.                                                                                                                                       J. Ďubašíková 

Deň vody - 22.3. v škole bol výnimočný. Najlepšie boli pokusy. Najviac sa mi páčil s vodou a 
korením. Keď sme si namočili prst do vody s korením, nič sa nestalo, no keď sme si ho pred tým 
namočili do jari, korenie sa oddialilo. Ešte sa mi páčil pokus s atramentom. Vyzeralo to ako lávová 
lampa. Ale inak, všetko sa mi páčilo. Aj prezentácie boli veľmi poučné a zaujímavé. Naučila som sa, 
že  len 1% na Zemi je pitnej vody a že bez vody vydržíme iba 6-10 dní a bez jedla 30-50 dní.  V pití 
vody cez slamku som bola 6. To  pitie bolo, ale, namáhavé.                         

                                                                                                                                                               A.Kéryová 

Zoo v Bojniciach 

 V ZOO sa mi najviac páčili slony a zebry. Dozvedel  som sa tam ako žili v minulosti Afričania. 
Prekvapilo ma, že slony jedli z vreca tak, že si chobotom zobrali slamu a dali si ju do úst. Taktiež ma 
zaujali plazy a hlavne pytón, lebo bol hrubý a veľký. Odvtedy je to môj najobľúbenejší  had. Moje 
skoro najobľúbenejšie zvieratá  sú pandy červené, takže som bol veľmi šťastný, že tam boli. Páčil sa 
mi aj výhľad na Bojnický zámok.                                                                                                          M.Kuráň  

To sme my... 

Angličtina ide Peťkovi, on je však aj typ športový. 

Dušanovi ide matika, nejde mu však gymnastika, 

Esterka, naša čitateľka, číta ako učiteľka. 

Marko, ten si ľahne rád, vždy sníva len o hrách. 

Marianka je vo všetkom super, oproti nám je mocný súper, 

Janka a jej múdre psy, keby mohla do školy  ich nosí vždy. 

Matej ten je pracovitý, vždy s prácou pomôže ti. 

Vaneska super tancuje, umeleckú kariéru si už buduje. 

Dávid dobre behá, dobehne prvý do cieľa. 

Matúš ten má vedu v malíčku, vždy má zo všetkého jedničku. 

Alžbetka príbehy vymýšľa, dobre sa pri nich zamýšľa. 

Jurko, ten futbal rád hrá, nikto ho nikdy neprekoná, HURÁ!  

                                                   E. Dudová, M. Špulierová aj celá 4.A  

 



 Páčilo sa mi, že sme videli levy. Dozvedela som sa, prečo boli v klietke dve samice -levice a jeden 
lev. Preto, lebo je vodcom svorky. Tomuto levovi bolo horúco a nevládal sa hýbať, vôbec neodišiel 
zo skaly. Ešte boli super aj slony – Maja a Gula. Sú ešte deti a aj tak boli veľké. Rozoznali sme ich 
podľa toho, že Maja je vyššia a Gula má natrhnuté ucho. Bolo to tam super!                        E. Dudová                                                                                        

Páčili sa mi všetky zvieratká.   Keď sme prišli k opiciam, skákali po sklách, rúčkovali, hojdali sa a boli 
šialené, vlastne ako my. Boli sme v budove, kde sme mohli vidieť krokodíla, žaby, varany, jašterice, 
ryby a hady. Zaujal ma pytón, ktorý bol obrovský a dokázal by zjesť aj dospelého človeka. Páčila sa 
mi aj prestávka, ktorú sme trávili na kopci, z ktorého bol krásny výhľad na nový pavilón pre slonov. 
Nahnevalo ma , že jeden páv nechcel ukázať pierka. Neskôr nám ich však ukázal. Videli sme veľa 
vtákov a dokonca som si pohladkala sovu. Na konci sme si mohli kúpiť nejakú vec. Domov sme šli 
dlho, ale neotravovali sme pani učiteľky tak, ako keď sme šli tam.                                           A. Kéryová                                                           

ZOO bola veľmi zaujímavá. Videli sme mnoho zvierat . Zaujala ma Ara, ktorá sa dožije približne 60 
rokov, veľmi inteligentný šimpanz, pytón, ktorý vie merať až 8 m. Bolo tam toho naozaj veľa.                                                                                                                                                           

  

HVIEZDOSLALON  KUBÍN 

Na Hviezdoslavovom Kubín sa mi veľmi páčilo. Veľmi pekne tam recitovali. Páčilo sa mi aj že nás 
tam pohostili. Dlho som sa pripravovala. Ale bola som nervózna. Síce som nevyhrala ale aj tak som 
rada,  že som  že som tam bola.                                                                                                     V. Karasová  

 

 MATIČNÝ SLÁVIČEK  

Bolo super, že som sa mohla zúčastniť MATIČNÉHO SLÁVIČKA v Trstenej v dome kultúry. Veľmi sa 
mi páčilo, že pred 1. 2. a 3. kategóriou sa speváci mohli rozospievať a že po 1. kategórií sme dostali 
desiatu. A to bola: žemľa, džús a keks. Ale čo sa mi najviac páčilo bolo to, že som vo svojej kategórií 
vyhrala 1. miesto. ( bolo tam veľa výborných spevákov, myslela som si, že sú lepší ako ja, no možno 
podľa poroty, asi nie.) Bolo smiešne, že keď sa vyhlasovali ceny a vyhlásili že som vyhrala, pani 
učiteľka zakričala skoro na celú sálu. Veľmi sa mi tam páčilo a dúfam, že aj na budúci rok na novej 
škole sa mi  tiež bude dariť. (A možno ešte lepšie, ale to už nechám na osud.)                 J. Ďubašíková                                                                     

Matičný  Sláviček bol super.  Bolo tam veľa dobrých spevákov. Páčilo sa mi, že nám dali 
občerstvenie a ako  sme dostali aj pekné  magnetky. Prekvapilo  ma,  že som dostal cenu Matice.   
A taktiež som dostal aj peknú  knižku.                                                                                                M. Stas  

Páčilo sa mi, že sme prvý zápas v MC-DONALDE vyhrávali proti Trstenej. Ale nakoniec sme prehrali 
5:2. Potom sme išli proti Liesku a prehrali sme 3:1. Najviac sa mi páčilo, že som bol najúspešnejší 
v kopaní gólov. Všetky som dal ja. Som šťastný, že sa všetci snažili.                                             J. Gavlas 

Opýtali sme sa.... 
J:,,Čo vás motivovalo chodiť na O2 akadémiu?“ 
E: Bavilo ma športovať, a tak ma napadlo chodiť na O2 akadémiu Mateja Tótha. 
M: Chcel som sa zlepšiť v športovaní 
J: ,,Čo vás na O2 akadémii najviac baví?“ 
E: Hranie sa hier z O2 knihy.     M: Cvičenie cvikov- poloha sedem mesiacov. 

    P.Kabáč 



J:,,Aké cviky ste cvičili?“ 
E: Nerozlučná dvojka, rovný sed, hra na motokáry, posúvanie lopty na štyroch a hra na raky. 
M: Princ, princezná, poloha tripod, lastovička a mostík. 
J:,,V čom ste sa zlepšili?“ 
E: Zlepšila som sa v behu.    M: Ja som sa zlepšil v hode  kriketovou loptičkou.  
J:,,Na aké svaly ste cvičili?“ 
E: Svaly na rukách a lýtka.      M: Brušné a stehenné svaly. 
J:,,Čo by ste na O2 akadémii zmenili?“ 
E: Chcela by som, aby sme sa viac hrávali športové hry s behaním.   M: Ja by som nič zlepšiť 
nechcel.         
J:,,Čo sa vám na O2 akadémií páčilo?“    
E: Ako boli skoro všetky cviky spojené s behaním.   M: Páčilo sa mi cvičiť cviky.  
                                                                                                                             J. Ďubašíková, E. Dudová, M. Števuliak 

Môj najkrajší zážitok 
Tento rok sa mi v recitácii veľmi darilo. Vyhrala som v školskom aj okresnom kole 1.miesto v súťaži 
Šaliansky Maťko aj Hviezdoslavov Kubín. Prekvapilo ma aj 1.miesto na krajskom kole v Žiline. Tak 
som sa dostala až na celoslovenskú súťaž, ktorá sa konala v Šali. Najväčší zážitok som mala v Šali . 
V Šali sa mi páčilo. Súťaž sa konala na Mestskom úrade, kde bola pekná fontána, krásne námestie. 
Tento rok sa už konal 27. Ročník. Na námestí rastie lipa ktorú vysadili keď sa konal 15. ročník. Celá 
súťaž prebiehala v ľudovom duchu. Vystupovali deti z ľudovými pesničkami, aj deti z folklórneho 
súboru Šaľa.  V každej kategórii bol v porote nejaký spisovateľ, herec alebo režisér. Mala som veľký 
stres. Dlho nás nechali v napätí. Nakoniec som dostala cenu Slniečka, čo je 4. miesto. Vyhrala som 
tričko Šaliansky Maťko, medailu, diplom, knižky a sošku Budkáčika a Dubkáčika. Dostali sme aj 
lístok pre dvoch do reštaurácie zadarmo. Nikdy na túto chvíľu nezabudnem.                   M. Špulierová  

Moja najobľúbenejšia postava je Víchor. Jeho meno znamená – odvaha, rýchlosť a voľnosť ( 
sloboda). Je z knihy Víchor spolu sme slobodný. Je to divokí kôň. Je čierny ako najčernejšie bodky 
lienky a má oči zelené ako letná tráva. Jeho srsť je príjemná na dotyk. Je veľmi bojovný a odvážny.  
Víchor sa nedá skrotiť. Jediná osoba ktorej dôveruje je Mika. Miku rešpektuje ako jedinú, navzájom 
si rozumejú. Víchor miloval behanie po lúkach a v lese. Vtipné bolo, keď Mika  chcela vedieť 
o Víchrovi viac. On ju ignoroval,  otočil sa jej  chrbtom a ešte jej dal chvostom po hlave. Na príbehu 
sa mi páčil rozvoj Mikinho a Víchrovho priateľstva a dôvery. Puto medzi nimi začalo, keď Mika 
prišla k  Víchrovi do boxu a zaspala. Túto knihu napísala C. Wimmerov. Jej knihy sú zamerané na 
príbehy o koňoch.                                                                                                                                           A.Kéryová 

Veľká misia 

Fast Heroes je kampaň o mŕtvici- cievnej, mozgovej príhode . Takto teraz pomáhajú ľudom na 
celom svete. My deti trávime so starými rodičmi veľa času, preto je táto kampaň pre deti. 
Dozvedel som sa, že mozgová príhoda má 3 príznaky. Upadnutá tvár, neschopnosť rozprávať 
a neschopnosť používať ruku. O mozgovej príhode som hovorili rodičom aj starým rodičom. Sme 
radi, že sme šírili informácie aj piesňou, ktorú nám napísala p. uč. Kéryová a zahral nám ju náš 
spolužiak Matej. Spievali sme ju na Deň matiek, ale aj škôlkarom. Nezabudni aj ty! Ak zbadáš 
príznaky, rýchlo zavolaj 112!                                                                                                   D.Šálka, P.Kabáč 

Na Fast Heroes sme čítali e-knihy, za ktoré sme dostali diamanty a peniaze. Za diamanty sme si 
mohli kúpiť zábavné hry. A za peniaze sme si mohli kúpiť a pozrieť videá. Tie videá boli o mozgovej 
príhode a v niektorých sa aj spievalo. Bola to zábava a vôbec som sa pri tom nenudil. Na konci som 



robil odznaky a najviac sa mi páčili odznaky, za ktoré som si mohol kúpiť posledný level. Zistil som, 
že som mal najviac bodov z našej triedy. Ako škola sme sa umiestnili na peknom desiatom mieste 
na Slovensku.                                                                                                                                         D.Lupták 
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