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!!!Takmer dennodenne si niekto v našom 

okolí povzdychne: „Ach, ako ten čas letí!“ 

A naozaj - máme tu jún. Čas, kedy si školáci 

preberú z rúk svojich učiteľov „výplatné 

pásky“ ako odmenu za 10-mesačnú drinu 

a celí natešení sa vrhnú užívať si prázdniny. 

Skôr, ako sa tak stane, skúsme si 

prostredníctvom nášho školského časopisu 

zaspomínať...  Vrátiť sa k pekným chvíľam, 

ktoré sme prežili so svojimi spolužiakmi,  

kamarátmi  i učiteľmi počas školského roka,  

zrekapitulovať, čo nové sme sa dozvedeli 

alebo čo zaujímavé videli... Taktiež je  čas 

priznať si to, čo sme zanedbali alebo nestihli, 

aby sme to v čase prázdnin mohli prípadne 

dobehnúť (napríklad povedať svojim blízkym, 

ako veľmi nám na nich záleží).    

Najviac si asi v týchto dňoch plynutie času 

uvedomujú naši deviataci, pretože im 

odmeriava posledné hodiny, minúty a sekundy 

ich života v našej dotykáckej rodine.  

Náš časopis, Vám aj im, rád pomôže oživiť 

spomienky na prežité chvíle alebo spríjemniť 

pár daždivých popoludní, ktoré strávite pri 

jeho čítaní. Plynutie času je naozaj relatívne – 

v Jurkových úrazových  prípadoch sa v čakárni 

u lekára istotne vliekol (určite to poznáte 

z vlastnej skúsenosti), no pri spomienkach na 

akcie, ktoré sme zažili a o ktorých píšeme 

bližšie v časopise, sme mali pocit, že to všetko 

prešlo priam rýchlosťou svetla – najväčšia 

v prírode c = 3.108 m/s. 

My to už nijako nezmeníme, opäť sme o jeden 

školský rok skúsenejší, krajší, múdrejší. 

Zaslúžime si oddych! 

 Do nadchádzajúcich prázdninových dní nám 

všetkým prajem, aby  čas letel pomaly.  

Prajem nám tiež,  aby sme si ho užívali v kruhu 

ľudí, ktorí náš život  niečím obohatia.   

Teším sa na spoločné chvíle, ktoré od 

septembra opäť prežijeme v našej dotykáckej 

rodine, a dovtedy:       Krásne prázdniny! 

Dagmar Dutková, riaditeľka SZŠ Dotyk                                     
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Prihodilo 

sa 

 

27.1.2012 – Ľadová príchuť - OčaP: 

Druhostupniari pod vedením našich 

skúsených inštruktorov zdatne lyžovali a 

sánkovali na Bielom Potoku, hoci 

poniektorí viac bufetovali. 

13. – 17.2 – Nenávratná Vrátna: Siedmaci 

a ôsmaci zažili nezabudnuteľný týždeň na 

svahu Vrátna Paseky v rámci lyžiarskeho 

výcviku. 

14.3. – „Pôjdu tie známky aj do žiackej?“: 

Druhýkrát sme testovali deviatacke 

vedomosti či nevedomosti 

v celonárodnom Testovaní 9.  

15.3. – Hviezdoslav si zase vybral: 

Posvietili sme si na najlepších recitátorov 

spomedzi všetkých tried a objavili pár 

svetlých „kúskov“ hodných reprezentácie 

školy v obvodnom kole súťaže HK. 

19.3. – Protidrogovo s Lukášom: Spolu 

s deťmi  z iných škôl sme si vypočuli 

životný príbeh Lukáša Hoffmana 

poznačený drogovou závislosťou. Po 

premietnutí úvodného filmu, ktorý nás 

oboznámil s pestrou minulosťou drogovo 

závislého človeka, nasledovala živá beseda 

s hlavným protagonistom. 

19.-22.3 – Projekt za hranice: Prvácka 

učiteľka Mgr. M. Grafová vycestovala 

s víťazným projektom  v súťaži Partners in 

Learning European Forum do Lisbonu. 

21.3. – Fyzika na vlastnej koži:  Po 

druhýkrát sa ôsmaci a deviataci  zbližovali 

s fyzikou prostredníctvom zážitkového 

vyučovania v Centre popularizácie fyziky v 

 Martine. 

29.3. – Ochranárskym smerom: Siedmaci 

a deviataci sa zúčastnili exkurzie v Lipt. 

Mikuláši, kde získali nové informácie 

v Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 

a načerpali energiu 3. tisícročia 

prostredníctvom interaktívnej výstavy. 

30.3. – Noc s Andersenom: V spolupráci 

s mestskou knižnicou sa aj tohto roku naši 

prvostupniari rozprávakovo báli, tentokrát 

aj za účasti spisovateľa Jaroslava Rezníka. 

13.4. – Obchod s bielym mäsom: Nie, 

nejde o kurz varenia, ale o získanie životne 

dôležitých informácií pre naše ženské 

siedmacke, ôsmacke a deviatacke 

pokolenie. 

20.4. -  Deň Zeme v našej réžii: Začali sme 

teóriou a skončili v praxi – inak nazvaný 

deň strávený čistením okolitej prírody. 

24.4. – Da Vinci na Slovensku: 

Druhostupniari v Slovenskom technickom 

múzeu v Košiciach zisťovali, že svetoznámy 

umelec bol zároveň i geniálny vynálezca. 

Jeho modely bolo možné spozorovať na 

zemi, vo vzduchu, v ohni, ale aj  vo vode.  

26.4. – „To dáme“: Štvrtáci pilotne 

testovali seba a svoju slovenčinu, matiku, 

prírodovedu, vlastivedu a filipa .  

21. – 27.4. – Do Kyjeva a späť:  Vášnivá 

skupinka druhostupniarskych cestovateľov 

zablúdila do ukrajinskej metropoly 

(prehistorický vlak im umožnil ešte lepšie 

nasať atmosféru Kyjeva). 

30.4. – Policajný zásah: Príslušníci 

železničnej polície urobili raziu s Oliho 

príbehom na 1. stupni v rámci prevencie 

rizík na koľajniciach. 

19.5. – Bambiriáda: Zástupcovia všetkých 

generácií sa stretajú v spolupráci 

s mnohými organizáciami Ružomberka, 

aby pre deti pripravili tvorivé dielne 

s množstvom aktivít a predstavení. 

21. – 25.5. – Májová príroda v škole: 

Všetky deti „Bobotovali“ a vyskúšali, ako 

chutí adrenalín (raft, profi kolobežky...)  

8.6. – II. mestská olympiáda: V duchu 

„Rýchlejšie – vyššie – silnejšie“ sme spolu 

s ostanými školami športovali a siahali po 

oceneniach v mnohých disciplínach. 

Krátke správy 
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Hviezdy 

V školskom roku 2011/2012 sme neodolali 

a pokúsili sme sa dotknúť hviezd. V rôznch 

oblastiach menovite zahviezdili títo žiaci: 

 

Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie 

a prózy: 

Diana Jadroňová – 1. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English primary marathon – súťaž 

v anglickom jazyku pre 4. ročník ZŠ: 

Jozef Špirka – 1. miesto 

Nina Švihrová – 4. miesto 

 

Matematická pytagóriáda – matematická 

súťaž: 

Samuel Lipták – 6. miesto 

Richard Mojš – 9. miesto 

 

Carrol´s wonderland – prednes anglickej 

riekanky, rečňovanky, ukazovačky: 

Aneta Matúšová – 1. miesto 

Emma Šalplachtová – 1. miesto 

Alexander Dolinský – 2. miesto 

Diana Jadroňová – 1. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestká olympiáda – športová súťaž: 

kolektívne športy 

florbal – 2. miesto 

futbal – 3. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuálne disciplíny 

šach:  Richard Mojš – 2. miesto 

 Adela Liptáková – 3. miesto 

hod plnou loptou: Pavlína Rakučáková – 

2. miesto 

hod kriketkou: Patrik Dušička – 3. miesto 

kolieskové korčule: Jozef Kudlačák 3. 

miesto 

stolný tenis: Natália Hanulová – 3. miesto 

 

 

 

 

 

 

Všetkým reprezentantom 

gratulujeme a ďakujeme                  

za šírenie dobrého mena! 

Boli sme za hviezdy 
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Príroda 

v škole 

Deti sa na ňu tešia, prvácka dušička aj 

zapochybuje, či bez maminho pohladkania 

celý pobyt zvládne. Starší, ostrieľaní  

plánujú, aké pestvá  povystrájajú, učitelia 

a vychovávatelia cibria detaily, aby všetko 

klaplo na sto percent, napriek tomu sa 

vždy niečo... Veď viete.   

S blížiacim sa termínom odchodu rastie 

cestovná horúčka, tí senzibilnejší poslednú 

noc ledva oko zažmúria.  

 Ráno, tohto roku nádherné slnečné, sme 

„naložili“ takmer všetky naše detváky do 

autobusov spolu s haldami batožiny a náš 

päťdňový výlet mohol začať. Ešte posledné 

zamávanie „rozradosteným rodičom“. 

Žiadne slzy? To čo bolo?  

Cieľ cesty – Vrátna dolina, hotel Boboty.   

„Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...“ 

Ak ešte niekto pochybuje o pravdivosti  

týchto slov, nech sa vyberie do tohto kúta 

nášho Slovenska. Divoké skalné útesy, 

hlboké lesy opradené mýtmi  o Jánošíkovi  

sa snúbia s horskými lúkami, bystrými 

potôčikmi, faunou a flórou, ktorá lahodí 

oku i duši. 

 

 

A sme na mieste. Opätovné pechorenie sa 

s batožinou, vcelku luxusné izby na čipové 

karty a pochybnosti, či recepcia bude 

stíhať nahrádzať tie stratené. Po vybalení 

nasleduje prvý obed v reštaurácii 

s nádherným výhľadom na očarujúce 

okolie, vychádzka do okolia, prvé dojmy. 

Najsilnejší zanechali diviaky, ktoré sa na 

dosah ruky pokojne bahnili a popásali 

v blízkom lese.  

Boboťáci, Zelená krajina, Šmolkovia... Žiaci 

rozdelení do zmiešaných skupín 

spolupracovali počas celého pobytu. Prvé 

bojové úlohy splnili na výbornú. 

V priebehu dvoch hodín vznikli originálne 

názvy, vlajky a pokriky pre každú skupinu. 

Namiesto sľubovanej večernej grilovačky 

sme si pochutili na guľáši. Bol výborný, 

takže odpustené.  

 

Po večeri si každá skupina vyslúžila svoje 

„dieťa“, o ktoré sa mala starať počas 

celého pobytu. Dať mu meno, zhotoviť 

bezpečný príbytok, vyzdobiť, obliecť, nosiť 

ho všade so sebou, komunikovať s ním. 

Nebolo to vôbec jednoduché, prvé straty 

na životoch sme zaznamenali ešte v ten 

večer. Šťastie, že nám v prepravke ostalo 

niekoľko neporušených náhradníkov 

vhodných na adopciu. Aj tie vajíčka – deti 

–  sa rýchlo míňali, poniektorí „rodičia“ 

stihli utratiť až tri (nechcela by som byť 

v škrupine tých vajíčok). Vajíčkové deti 

putovali so svojimi ochrancami aj na 

Strečno, k Jánošíkovým dieram, do múzea, 

Prváci 
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jednoducho, všade. Za vzornú starostlivosť 

boli skupinám pridelené špeciálne body. 

Čo myslíte, koľko ich prežilo bez ujmy na 

zdraví?    

Prvá noc a zmorení únavou pospali tak, že 

ani slzičky nestihli vyroniť. Veľkáči to 

znášali lepšie, tých bolo treba obháňať 

trošku dlhšie. 

Nasledujúce dni mali takisto pestrý 

program, chvíľami dosť netypický, o to 

zaujímavejší. Okrem tradičnej turistiky, 

návštevy múzea  a hradu Strečno,  si tí 

odvážnejší  a správne urastení a mocní 

zajazdili na horských kolobežkách 

a vyskúšali rafting na perejách  rieky  

Orava.  Nechýbal relax v hotelovom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bazéne a kto chcel, mohol využiť masážne 

kreslo. 

A čo učenie? Deti budú tvrdiť, že sme sa 

neučili. Čiastočne majú pravdu, chýbali 

lavice, tabuľa. S počítačom prišli do styku 

iba tí, ktorí si ho priniesli z domu, a pár 

fanatikov, ktorí  v čase voľna využili ten 

hotelový pri recepcii. Veľa sme tvorili, 

„prvostupniari“ aj „druhostupniari“, 

spoznávali, „zažívali na vlastnej koži.“  

Ako sa hovorí: „Ani sme sa nenazdali...“  

Posledný večer bolo treba stihnúť 

vyhodnotenie, súťaž, diskotéku a aby som 

nezabudla to najdôležitejšie, balenie. Ako 

bolo?  Nech povedia deti. My sme prežili. 
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Detektívi 

na plný 

úvazok 

Téma:  Kniha, ktorá ma dostala! 

Forma: ľubovoľná 

Obmedzenia: Z knihy je predstavená iba 

jedna časť, najzaujímavejšia. Tá má 

priviesť ostatných, aby po nej siahli.  

Práce druhákov, respektíve agentov 001, 

boli odrazom ich nadobudnutej pátračskej 

schopnosti a rozvinutých čuchových 

a iných buniek.  Každý z nich sa dopátral 

skutočne ku správnej knihe, správne ju 

uchopil a správne sa s ňou 

popasoval. V 

dôsledku detektívnej driny 

boli práce veľmi rôznorodé a nápadité. 

Každý šikovný detektív vie, že výhrou je 

mať spoľahlivý tím ľudí okolo seba. 

Druhácki agenti to „chňapli“ veľmi dobre, 

a preto pátrali spolu so svojou rodinou. 

V rozmedzí troch týždňov vydolovali 

možné aj nemožné doma, pričom 

posledný týždeň  dolaďovali výsledky 

svojich zistení v školičke. Deň 

prezentovania detektívnej schopnosti 

s knihou, ktorá detektívov dostala, sa 

priblížil závratnou rýchlosťou a v piatok 18. 

mája si pátračské rodiny urobili taký menší 

detektívny „mejdan“. 

Diváci otvárali uši a oči, aktéri power 

pointové prezentácie. Žiadny 

schematizmus či monotónnosť nehrozili, 

vážení čítajúci. Kreativita lietala vo 

vzduchu ako striga na metle a hľadala si 

svoje obete, na ktoré by mohla zosadnúť 

a prečkať na nich zopár „plodných“ 

okamihov. Navyše sa v triede vyskytovalo 

zopár nelietajúcich ježibabiek, o ktorých sa 

prítomní dozvedeli, že čarujú vďaka 

výživným vločkám na raňajky.   

Druhácke predstavovania kníh boli 

dopĺňané krátkymi scénkami, plagátovými 

formami, kadejakými rukopiseckými 

dokumentmi či kratučkými testíkmi pre 

rodičov (správny detektív si musí vedieť 

overiť, či to má pod správnym palcom). V 

agentskej triede sa to hemžilo kreslenými 

komiksami, bábkovým divadielkom, 

prednáškou na tému rytierska výzbroj či 

zaujímavosťami zo zvieracej ríše.  

Z nezvieracej ríše bolo zaujímavým 

zistenie, že trpasličí vianočný stromček 

dostaneme tak, že budeme z klasického 

stromčeka neustále spiľovať, aby sme sa 

dostali aj ku kolekciám na samom vrchole.  

Víly žijú medzi nami, ba dokonca aj v našej 

triede. Vraj sa volá Uhorková víla a každý 

deň čaruje.  

Rytierom sa stanem, ak dokážem urobiť 

nejaký veľký skutok. Z nasledovného 

vyplýva, že rytierom by mohol byť aj Vilo 

Rozboril. Predtým, než sa ním však 

stanem, musím veľa cvičiť. 

Druháci 
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O tom, že vynaliezavosť je súčasťou 

agentskej výbavy, by vám vedeli rozprávať 

aj ich kostýmy. O všeličom inom však 

nateraz pšššššt... Pokračujeme totiž 

nabudúce... 
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      Prof.RNDr. Milan Hejný,CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kockové stavby 

Deti poznávajú priestorovú 

geometriu manipulatívnej 

činnosti. Tvoria a premieňajú 

stavby podľa daných 

podmienok a nadobúdajú 

schopnosť popísať 3D situáciu 

rôznymi spôsobmi. 

Krokovanie          

Ide o porozumenie číslam 

vyjadrujúcim zmenu polohy 

alebo porovnávanie polôh. 

Vstup k číslam záporným, 

neskôr k práci so znamienkami. 

Výborná pomôcka na riešenie 

rovníc. 

Autobus 

Porozumenie číslam 

vyjadrujúcich zmenu stavu. 

Orientácia v súbore dát 

obsahujúcich stav, ich zmeny, 

ale aj porovnávanie. 

Tretiaci 
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Cesko – slovenská 

matematická    

revolúcia 

Matematika, ktorá sa mi 

dostala do ruky obsahovala 

úplne nový ucelený súbor 

matematických tém vzhľadom 

aj obsahom. 

Všetky témy korešpondujú so 

ŠVP ( Štátnym vzdelávacím 

programom). 

Moderný vzhľad učebnice 

s mnohými fotografiami, 

ilustráciami a piktogramami 

ponúka spestrenie hodín pre 

detičky.  

Matematika podľa prof. RNDr. 

M. Hejného, CSc. obsahuje 

témy, ktoré sú deťom blízke, 

pochádzajú z detského 

prostredia a hlavne nenásilným 

spôsobom prepája všetky 

medzipredmetové vzťahy.  

Prístup, ktorý je využívaný 

v učebnici, je založený hlavne 

na aktivite žiaka pri 

individuálnej a skupinovej práci. 

Táto metóda je doplnená 

množstvom didaktických 

pomôcok, ktoré vťahujú žiakov 

do vyučovacieho procesu. 

Trvalo skoro dva mesiace, kým 

táto matematická kniha 

dorazila aj do našej školy. Na 

začiatku sa mi zdala veľmi 

alternatívna a mala som strach 

učiť sa novú metódu. Poctivo 

som sa musela pripravovať na 

každú vyučovaciu hodinu. Moje 

hodiny začali naberať iný smer 

a výučba bola viac o diskusii. 

Deti sa predbiehali v reakciách 

a odpovediach. Mala som pocit, 

že žiaci sa učia jeden od 

druhého. Vtedy som pochopila 

myšlienku prof. M. Hejného: 

„Je totiž těžké naučit učitele, že 

on nemá vysvětlovat, ale že má 

dávat úlohy a pozorovat děti, 

jak je řeší, a nechat je, aby se o 

řešení dohadovaly. Učitel do 

toho téměř nezasahuje, 

protože během dětské diskuse 

dochází k čištění schémat. Děti 

si navzájem rozumějí jinak než s 

dospělými, to jsem si vyzkoušel 

na vlastní kůži.“ 

A najväčším prekvapením bolo, 

keď deti, ktoré dosahovali 

priemerné alebo slabé 

výsledky, boli počas výučby 

aktívne  a svojimi reakciami  

pomohli odhaliť skryté 

matematické poznatky. 

 

 

 

 

 

Škola  ničí   přirozené   matematické   nadání 

Škola 
si 

myslí, 
že vím 
jen to, 

co 
jsem 

se 
naučil. 
Omyl. 
Umím 
to, co 
jsem 
zažil. 
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 byť malou dôležitou  súčasťou veľkého 

sveta; 

 cítiť sa obyvateľmi Slovenska bez 

hraníc; 

 byť aktívna súčasť Európy; 

 učiť sa spolupráci a vnímať silu 

tímového ducha; 

 učiť novým veciam a byť učení novým 

veciam; 

 byť v centre svetového školského 

diania; 

 ukázať kvality a zviditeľniť krajinu; 

  dokázať sa tu nežije v prehistorických 

dobách, ale doba kráča ruka v ruke s 

výučbovými trendmi súčasnosti; 

 skamošiť sa s cudzím jazykom, ktorý sa 

stáva prostriedkom komunikácie a 

spoznávania inej kultúry… 

 

 

Takto nejak, naivne nevinne, to začalo. 

A výsledok? 

Poznatky, skúsenosti, momenty, ktoré 

nám nikto nevezme - nakoľko sa usadili na 

samom dne vnútra . Tam si vcelku 

hovejú a obohacujú všedný školský život 

v nevšednom šate. 

Pozrúc sa na to o čosi viac konkrétnejšie 

a menej vzletne, vďaka angličtine sme 

získali najmä nových kamarátov 

z Talianska a Španielska.  

 

Najprv sme sa zapojili do rozprávkového 

projektu EUROFAIRY TALES (Euro-

rozprávky)  s nádherným človekom s 

rozprávkovým srdcom (p. Walter Artusa z 

Talianska) a jeho talianskymi 

deťucháčikmi,  

pár týždňov na to nás “dostal” projekt 

DAILY NEWS  (Denné správy alebo 

Najnovšie správy) . Jeho zakladateľom je 

španielsky pedagóg Pedro Fernandéz.  

Práve vďaka jeho nápadu zrealizova 

ťvideokonferencie medzi partnermi 

projektu sme začali angličtinu používať aj 

face to face prostredníctvom techniky. 

Tento spôsob spolupráce bol zároveň 

vyvrcholením našej 

polročnej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektovo 

naladení               

myšlienkáci 

 

Štvrtáci 

 

http://www.eurofairytales.eu/index.php
http://www.eurofairytales.eu/index.php?mod=02_Schools/01_Primary_School__A._Manzoni_-_Cinisello__Balsamo_-_ITALY
http://www.eurofairytales.eu/index.php?mod=02_Schools/01_Primary_School__A._Manzoni_-_Cinisello__Balsamo_-_ITALY
http://periodistaspuros.blogspot.com/


 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprispievali sme iba článkami o živote 

v našej triede, škole, meste, republike, ale 

i pracovali s informáciami, ktoré je možné 

nájsť na spoločnej webovej stránke. Nielen 

čítať a vyhľadávať, ale i analyzovať, triediť 

a pracovať s nimi v rámci iných 

vyučovacích predmetov –  aj to bolo 

súčasťou eTwinningového projektu. 

Taktiež naše zlepšovanie sa v IKT často 

súviselo s týmto internetovým priestorom. 

Snaženia, ktorými sme sa podieľali 

v projekte ako slovenskí partneri, boli 

pomerne často korunované pochvalnými 

uznaniami zo strany iných krajín. Náš 

„makací“ polrok sme korunovali účasťou 

v eTwinningovej súťaži o najlepší projekt, 

v ktorom sme spomedzi 30 uchádzačov 

skončili na krásnom 10. mieste.  

Pri projektovej práci nejde iba o výsledok, 

dôležitejším je samotný proces. Proces 

premeny a obohacovania vlastného „ja“ je 

v myšlienkáčskom prípade uzavretý. 

Ttakmer ako školský rok. Ostáva v nás však 

natrvalo v podobe skúseností, ktoré sme 

za ten čas nadobudli... Berieme ho so 

sebou na druhý stupeň.          

 

 

 

 

 

 

 PIATACI 
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V jedno pekné aprílové ráno sme sa 

s našou pani učiteľkou a so žiakmi 

z vyšších ročníkov vybrali na školský výlet 

do Košíc. Pani učiteľky Majka 

Podkopčanová, Dáška Dutková, Mili 

Brtková a naša triedna, Lenka Húsková, sa 

nám rozhodli ukázať krásy druhého 

najväčšieho mesta na Slovensku.  

Ráno sme sa všetci zišli na vlakovej stanici 

v Ružomberku. Cestou vo vlaku sme sedeli 

v kupé a vyspevovali sme si. Nálada bola 

veľmi dobrá. Po príchode na hlavnú 

stanicu v Košiciach sme sa prešli k Dómu 

sv. Alžbety, kde nám pani učiteľka Majka  

porozprávala o histórii Dómu sv. Alžbety. 

Po jej výklade sme sa premiestnili do 

vnútra, kde sa nachádzali nádherné maľby, 

klenby, sochy a  hlavný oltár sv. Alžbety. 

Najviac sa nám páčil veľký zlatý kríž 

s Ježišom Kristom. Z celej prehliadky sme 

boli milo prekvapení a už teraz vieme, že 

budeme radi, keď sa tam znovu vrátime. 

 

Náš výlet ďalej pokračoval nakupovaním, 

na ktoré sa vždy všetci veľmi tešíme. 

V nákupnom centre práve prebiehala 

výstava prác vyrobených z lega. Boli tam 

rôzne známe bytosti z rozprávok, zvieratá, 

tváre známych osobností, ako aj zaujímavé 

miesta zo svetových metropol. Po 

prehliadke a nákupe sme sa presunuli do 

technického múzea, kde sme boli 

oboznámení s výstavou modelov 

a vynálezov Leonarda da Vinciho. Celou 

výstavou nás sprevádzala pani 

sprievodkyňa, ktorá bola veľmi milá 

a všetko nám do detailu vysvetlila. 

Prehliadka bola rozdelená do štyroch častí, 

z ktorých každá niesla názov podľa 

jedného zo štyroch základných živlov 

prírody – Zem, Voda, Vzduch, Oheň. 

Výstava poukazovala na prepojenie 

človeka s prírodou, ako človek funguje 

a pracuje s alebo bez prírodných živlov. 

Všetkých nás najviac pobavila malá 

miestnosť so zrkadlami, kde sme svoj 

vlastný obraz videli viac než desať krát . 

Počas prehliadky sme sa zapojili aj do 

súťaže zameranej na naše vedomosti, 

ktoré sme mali získať počas výkladu pani 

sprievodkyne. Väčšina z nás nemala 

problém s otázkami, ktoré sa nachádzali v 

teste a vyplnila ich ľavou zadnou. 

Piataci 

 

a smer 

Košice! 
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Z technického múzea sme sa presunuli na 

námestie, kde sme si urobili prestávku pri 

spievajúcej fontáne. Striekanie vody z tejto 

fontány je regulované na základe 

hudobných tónov hrajúcej hudby. Bol to  

 

úžasný relax.  Dozvedeli sme sa, že v noci 

je fontána ešte krajšia, nakoľko je celá 

farebne osvetlená. Oddýchnutí sme sa 

vybrali na hlavnú vlakovú stanicu, odkiaľ 

nás vlak odviezol priamo do Ružomberka.  

 

Domov sme prišli s nezabudnuteľnými 

zážitkami ako aj s novými vedomosťami. 

Možno už len dodať, že celý výlet sa 

vydaril a už teraz sa tešíme na ďalší výlet, 

na ktorom budeme môcť spoznať ďalšie 

krásne miesta Slovenska.  

 

ĎAKUJEME, PANI UČITEĽKY!!! 
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Ako sa 

darí 

novému 

predmetu 

Nie všetky školy majú predmet tvorba 

projektov. Čo si vlastne ľudia predstavujú 

pod pojmom tvorba projektov? Možno,  že 

si niektorí ľudia pomyslia, že je to hodina, 

na ktorej si žiaci píšu poznámky. Tak to ale 

nie je.  

Pre niektorých je to nuda, pre niektorých 

únava. No pre niektorých zábava. Projekty 

sú 

najzaujímavejšie, 

keď si môžeme 

vybrať sami tému. 

Doteraz sme mali 

vždy zaujímavé 

témy.  

Najprv sme začali 

robiť malé 

projekty na papier, 

o všeličom. 

Postupne sa robili 

čoraz väčšie 

projekty. Začali 

sme robiť aj 

ročníkové práce. 

Ročníkovú prácu 

robíme celý školský rok a na konci ju 

prezentujeme aj pred rodičmi. Potom 

neskôr sme robili aj projekty na počítači. 

Pani učiteľka Dutková však raz prišla so 

super nápadom, aby sme sa naučili robiť 

praktické veci, ktoré nám budú prospešné 

do budúcnosti. Napríklad šiť gombičky, 

keď sa nám odtrhne z košele gombík. 

Najskôr sme zavolali starké a mamy, aby 

nás naučili prišívať gombíky a podobné 

veci. Pripravovali sme sa asi tak, že sme 

robili občerstvenie pre našich hostí, ktorí 

nás mali v ten deň učiť šiť. Chalani robili 

kokosové guľôčky a dievčatá pripravovali 

chlebíčky. Prišla mama Sama Liptáka a 

starká Lucie Horskej, Michaely Lacovej 

a Michaely Ličákovej. 

Keď sme sa troška posilnili, začali sme 

pracovať. Rozdelili sme sa do troch skupín. 

Pri každej skupine bola jedna stará mama 

alebo mama. V prvej skupine sme mali 

natiahnuť šnúrku do nohavíc, v druhej 

skupine sme mali prišiť gombík a v tretej 

skupine sme mali zašiť dieru v ponožke. 

Staré mamy a aj mamy  nás veľmi dobre 

poučili. Zistili sme, že to nemajú veľmi 

ľahké. Nakoniec sme si dali všetci stoličky 

do kruhu a pýtali sme sa starých mám 

a mám, ako sa  im páčilo. Všetky boli 

spokojné a usmiate. Boli sme radi, že sa aj 

ony s nami porozprávali a nasmiali. A za to 

v mene celej triedy ďakujeme. 

Hneď na to, ako sa nám táto akcia vydarila 

Šiestaci 
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a veľmi páčila, začali sme uvažovať 

a premýšľať, že by sme si spravili dajakú 

akciu aj pre starých otcov a otcov. To by 

bol nápad! Nakoniec z toho malého 

premýšľania vznikla ďalšia akcia. Lenže tu 

sme sa už neprplali s ihlou a gumou do 

nohavíc. Táto akcia bola oveľa ťažšia. 

Dostali sme za úlohu postaviť so starými 

otcami a s otcami vtáčie búdky. Keď nám 

to učiteľka oznámila, všetci sme zostali 

zaskočení. Vtáčie búdky! A my ich máme 

stavať! Každému v hlave vŕtalo, ako ich 

ideme stavať.  

O tri týždne neskôr sme teda pozvali 

starých otcov a otcov na robenie vtáčích 

búdok. Na stavaní búdok sa zúčastnili 

ocino Lipták, starý otec Horský a Laco. My 

sme pripravili občerstvenie. Urobili sme 

jednohubky a piškóty s banánmi. Všetkým, 

pravdaže, chutilo. Keď sme sa posilnili, tak 

sme sa dali do práce. Všetci sa najprv báli, 

ale potom to išlo ako po masle. Stal sa tam 

síce jeden úraz (Evička si klepla kladivom 

po palci), ale vtáčie búdky sme postavili. 

Bohužiaľ, len dve, pretože to bolo dosť 

zložité. Ale určite sa novým obyvateľom 

budú páčiť.  

Na záver sme si spravili spoločné foto a 

hostí sme si ešte vykŕmili a poďakovali za 

účasť na našej akcii. 

A tak sme sa naučili šiť a zbíjať búdky. 

Tieto hodiny sa každému z nás veľmi páčili, 

lebo bolo pri tom kopec zábavy a ešte sme 

sa aj niečo nové naučili. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Íst, 

hovorit 

a 

vidiet 

Kyjev. Ešte pred rokom by sme o tomto 

meste nevedeli povedať takmer nič, 

teraz o ňom vieme hovoriť celé hodiny.  

A to len preto, že sme tam  od 21. do 

27. apríla mali možnosť (my –  

siedmaci, ôsmaci a deviataci) 

vycestovať na exkurziu. Samozrejme, 

nebolo to len tak.... Museli a chceli sme 

pre to  niečo urobiť.  Začali sme teda 

pripravovať prezentácie, projekty, 

filmy.....  Pracovali 

sme na nich takmer pol roka, kým 

konečne  nastal vytúžený deň.  

V sobotu večer sme sa  stretli na 

železničnej stanici, nastúpili do vlaku 

a takmer o 26 hodín sme sa ocitli 

v meste, o ktorom sme tak veľa čítali 

a počúvali. V meste, od ktorého sme 

očakávali mnohé. Dobré aj zlé. Večerný 

Kyjev nás od prvého momentu očaril 

svojou osobitou atmosférou, od únavy 

sme však po príchode do hostela  

takmer okamžite zaspali. 

Druhý deň ráno sme išli na návštevu do 

ukrajinskej školy. Tam už na nás čakali 

tamojší žiaci a ich učitelia, ktorí si pre 

nás pripravili pútavý program. Vidieť 

ukrajinský folklór v podaní  detí a to 

v priamom prenose musí byť pre 

každého zážitok. My sme tiež neprišli 

len tak. Prezentovali sme naše 

projekty, pustili im pesničku, ktorú sme 

si sami urobili, predstavili školu  a naše 

partnerské inštitúcie, mesto 

Ružomberok a okolie... Nezabudli sme 

samozrejme na malé darčeky. A potom 

„Hor sa!“ spoločne na prechádzku 

mestom. Z bezmenných ukrajinských 

detí sa za hodinu stali kamaráti Júlia, 

Soňa, Sergej, Marína, Paša... Nastal čas 

výmeny mailov, facebookových adries, 

telefónov... Naši noví kamaráti nám 

ukázali nielen hlavné pamiatky, ale aj 

utajené zákutia tohto veľkomesta.  

Zostáva už len dúfať, že budúci rok nás 

navštívia na oplátku oni. Veľmi by sme 

si to spoločne želali.  

Tretí deň nebol o nič menej zaujímavý. 

Prijal nás samotný veľvyslanec SR na 

Ukrajine, pán Pavol Hamšík. 

S trpezlivosťou nám pútavo 

porozprával o úlohách a význame 

zastupiteľských úradov v rôznych 

krajinách, osobitne na Ukrajine.   

Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých 

a poučných informácií.  

Ďalšie dni boli o návštevách rôznych 

pamiatok. Očaril nás Chrám Sv. Sofie, 

z veže ktorého je nádherný výhľad na 

panorámu mesta. Zážitkom bola aj 

návšteva Kyjevsko-Pečorskej Laury.  

Videli sme architektúru takú odlišnú od 

tej našej, chrámy s bezpočetným 

množstvom ikon, svadbu patriarchovho 

syna a veľa iného.  Emócie sa nám 

striedali ako na hojdačke – múzeum  

Černobyľu nás priviedlo k slzám, 

múzeum vody bolo pre zmenu veľmi 

Siedmaci 
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zábavné.  Fotili sme sa v obrovských 

mydlových bublinách, robili v piesku 

vlastné riečisko, kŕmili japonské 

kapry... 

Za zmienku určite stojí aj večerný Kyjev 

a jeho neopakovateľná atmosféra. 

Život v tomto meste sa začína až okolo 

desiatej večer. Do ulíc prichádza veľké 

množstvo ľudí každého veku. Ľudia 

hrajú na uliciach divadlo,  spievajú 

piesne, tancujú alebo sa jednoducho 

len prechádzajú... 

Čo k tomu ešte dodať? Mesto je 

krásne, sála zvláštnou atmosférou. Na 

každom kroku na človeka dýchne kus 

histórie, kultúry... A aj ľudia sú milí. 

Snáď ani raz sa nestalo, aby s úsmevom 

a trpezlivo nevysvetlili cestu na „miesto 

určenia“, aby s radosťou a ochotou 

nepomohli a neporadili. 

Keby sme sa spätne obzreli a chceli 

zhodnotiť význam celej tejto exkurzie, 

mohli by sme povedať, že to v nás 

zanechalo obrovský dojem. Videli sme 

kultúru úplne odlišnú od našej, našli si 

kamarátov, partnerskú inštitúciu pre 

našu školu, aktívne sme používali jazyk, 

ktorý sa učíme (ruštinu aj angličtinu).... 

Naviac sme dokázali, že kým iní chodia 

na západ, obdivujú a dôverujú len 

západným krajinám, tak my, vďaka pani 

zriaďovateľke, sme mali možnosť 

spoznať východ. So všetkými jeho 

krásami a osobitosťami. 

V motte našej školy je „Dotýkajme sa 

srdcom“. Nás sa dotkol Kyjev. Dotkol 

sa nášho srdca a navždy v ňom aj 

zostane. 

Obrovské ďakujem patrí všetkým, ktorí 

nám pomohli spoznať prostredníctvom 

Kyjeva kus ukrajinskej minulosti, kus 

slovanskej minulosti, a teda aj kus 

našej minulosti. 

Ďakujeme. 
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Nenávratná 

Vrátna 

A je to tu, 13. február. V pondelok ráno 

sme všetci (siedmaci aj ôsmaci) stáli 

nastúpení pred školou. Každý mal veľkú 

tašku, kufor alebo ruksak. Nikomu, 

samozrejme, nechýbalo to podstatné – 

lyže, lyžiarky, palice a podaktorým 

snowboardy. Nedočkavo sme všetci čakali 

na autobus, rozprávali sa a fantazírovali 

o tom, ako bude. Keď neskôr prišiel 

očakávaný autobus, začali sme si nosiť veci 

do úložného priestoru. Bol tam mierny 

chaos, lebo každý si chcel veci čo najskôr 

odložiť a utekať si hore do autobusu 

obsadiť miesto. Nečudo, že niektoré 

lyžiarky zostali pred školou a ich majiteľ 

mal šťastie, že si ich učitelia všimli včas. 

Konečne sme sa všetci usadili a vyrazili 

sme. Cesta nebola veľmi dlhá. Keď sme 

dorazili pred hotel Boboty vo Vrátnej 

doline, všetci sme horeli nedočkavosťou, 

ako vyzerajú 

naše izby 

a hotel 

samotný, ale 

hlavne – ako 

vyzerá svah. 

Kedy už 

pôjdeme na 

svah? Áno, 

túto otázku 

bolo počuť najčastejšie.  

Zaniesli sme si teda veci do izieb, ktoré 

boli fakt špičkové, a mali sme asi tak 20 

minút času na to, aby sme sa tak trochu 

udomácnili, poprípade si povybaľovali 

niektoré veci.  

Neskôr sme sa stretli dole na recepcii aj 

s lyžiarkami a prilbami a presunuli sme sa 

opäť do autobusu a... Už nás odviezol na 

svah  Vrátna Paseky. Vyšli sme z autobusu 

so všetkým príslušenstvom a išli sme sa 

postupne fotiť na skipasy. Keď sme boli 

všetci dolu vybavení, rozdelili sme sa na tri 

skupiny: lyžiari, nelyžiari a snowboarďáci 

a... Hurá na svah! 

Prvý deň si zobrali nelyžiarov na zaučnie 

učitelia. Pokročilých lyžiarov si zobral 

inštruktor Miro. Lyžovali sme s ním celý 

deň. Bol strašne v pohode, dalo sa s ním aj 

posrandovať. Inštruktorom 

snowboarďákov bol Ďuri. 

Po prvom dni sme boli všetci – fakticky 

všetci – unavení. Prišlo sa na izby, 

dovybaľovali sme sa a prezliekli. Išli sme 

na večeru, vďaka ktorej sme nabrali novú 

energiu na biliard, ping pong či chatovanie 

na facebooku. Okolo deviatej nás všetkých 

poslali z biliardu a všeobecne z celej 

recepcie a barov  na izby. Samozrejme, 

boli sme ešte rozlezení po iných izbách, ale 

okolo desiatej sme už museli definitívne 

zakotviť každý na svojej izbe.  

Utorok 

prebehol 

úplne 

v poriadku, 

len s tým 

rozdielom, 

že Mira dali 

k lyžiarom 

začiatočníkom a učitelia boli s pokročilými. 

Pravdupovediac, vďaka super 

inštruktorom a dobrej nálade sa 

poniektorým len ťažko odchádzalo zo 

svahu. 

V stredu ráno sme sa zobudili do 

neskutočnej snežnej fujavice. Naozaj. 

Neskutočne dulo. A to bol neskôr aj 

dôvod, prečo sme na svahu lyžovali len 

doobeda.  Tak sme kvôli zlým 

poveternostným podmienkam strávili 

poobedie v teple hotela, hoci poniektorí 

Ôsmaci 
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boli nahnevaní, že nemohli zostať na 

svahu. Ale čo už, prežili sme. Večer sme 

mali dokonca aj prednášku s jedným 

pánom z horskej služby. Miestami to bol aj 

zaujímavé, čo povedal.  

Cez voľný čas sme mohli byť na wifine pri 

recepcii alebo v bare, ktorý mal tú výhodu, 

že sme si mohli kúpiť niečo na pitie. 

Nealkoholické . K Natálii si prisadli dvaja 

páni, ktorí si kúpili pivo. Ona  

pila colu a chatovala, takže si 

nevšimla, kedy odišli. A keď 

prišli ďalší spolužiaci, 

mysleli si, že si objednala 

pivo. Zdeno bol 

nahnevaný. Nie preto, že 

si akože kúpila pivo, ale preto, že jemu 

nekúpila . 

Štvrtok prebehol úplne normálne. Všetci si 

predposlednýkrát užívali svah. Niektorí sa 

rozhodli urobiť veľkú hlúposť. Teda ako 

pre koho. Išli do „ľesáááá“! Och, brodili sa 

v najmenej metrovom snehu a medzi 

stromami a skokmi. Nebolo človeka, ktorý 

by nezapadol. To bola iná zábava. Andy 

stratil lyžu – dokonca dvakrát. Ale nikto 

nestratil hlavu . Ale ak toto bol hlúposť, 

čo bolo to, čo urobila ďalšia skupina? Tá sa 

vybrala do lesa za prvou skupinou, ale 

zabudli, že 

nemajú so 

sebou 

inštruktora 

Mira, ktorý 

poznal 

terén. A tak 

ho stratení 

v lese 

museli aj 

tak čakať 

asi 20 minút, kým 

ich neprišiel vyslobodiť. Niektorí túto  

akciu označili za najlepší zážitok 

lyžiarskeho kurzu . 

Po večeri sa všetci rozliezli hrať biliard 

alebo karty alebo len tak kecať o tom, kto 

čo zažil alebo robiť iné – neznáme – 

aktivity. Ó, a nesmiem zabudnúť, že večer 

nám robil spoločnosť dokonca aj náš 

inštruktor Miro, ktorý 

kvôli záchrannej akcii 

v lese nestihol autobus 

domov. Strávil s nami 

celý večer a poriadne 

sme sa nasmiali.  

Piatok ráno bol asi pre 

každého náročný. Balili sme 

si veci a už sme len smutne spomínali na 

tento super týždeň. Veci sme si 

popresúvali do jednej miestnosti a išli sme 

na svah. Poslednýkrát. Poriadne sme sa 

všetci vylyžovali a vyboardovali. Učitelia 

a inštruktori nám pripravili také menšie 

slalomové preteky. Bola to zábava. 

Niektorí odchádzali s umiestnením, 

niektorí bez. Ale to nevadí. Podstatné 

bolo, že všetci vydali zo seba veľa, aby 

podali dobrý výkon.  

Potom sme sa ešte pofotili a nasadli do 

autobusu s hlavami 

plnými zážitkov 

a spomienok. Skoro 

všetci, okrem 

šoféra, cestou 

autobusom nazad 

spali. Ktovie o čom 

snívali? Keď však 

vystúpili 

a odchádzali, boli... 

Všetci spokojní . 
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Kuk 

nazad 

I keď  každý  z nás začínal niekde inde, tak nakoniec to dobojujeme spolu. (spomienky 

deviatakov na ich účinkovanie v našej škole) 

Naša škola vznikla ako nápad maminky 

našej spolužiačky -  Moniky. Stálo to veľa 

síl, ale nakoniec sa to podarilo. Dostala 

meno ,,Naša škola´´. Na začiatku na našej 

škole boli len tri triedy. Nezvyčajné na tom 

bolo, že neboli označené ako na ostatných 

školách, ale boli označené rôznymi 

farbami. Prváci dostali názov  Blue, my, 

druháci,  sme  sa volali Orange a tretiaci  

zase Green. Našou triednou učiteľkou bola 

Katarína Jadroňová.  V triede nás bolo 13.  

Rok nám ubehol veľmi rýchlo, ani sme sa 

nenazdali a už bolo vysvedčenie. 

 

O 

rok na to sme už boli „veľkí tretiaci“. 

Učenie bolo pre nás o trochu ťažšie, ale 

my sme to hravo zvládli. Veľa zážitkov  

sme získali v škole v prírode, ktorú sme 

strávili v Ľubochni. V tretej triede k nám 

pribudlo pár nových spolužiakov. Prišla 

k nám Majka, Mary a Andrejko, ktorý ako 

jediný z nich vydržal až doteraz. Na konci 

tohto roku sme sa dozvedeli,  že naša 

Katka (triedna) od nás odíde a nahradí ju 

iná učiteľka.  

Nová triedna sa volala pani učiteľka 

Dagmar Tarabová. V piatom ročníku odišli 

viacerí spolužiaci napríklad Lukáš Blana, 

Mária Matulová, Kmeťová, Grétka 

Dančová a pribudol jeden spolužiak Juraj 

Páluš. Triednou sa stala pani učiteľka  

Marika Šimeková. Matematiku nás učila 

nezabudnuteľná pani učiteľka  Kráľová. 

Zaujímavé boli domáce úlohy pána učiteľa 

Malíška. Pani učiteľku Ondečkovú 

vystriedal pán učiteľ Macko, ktorý si nás 

tak obľúbil, že sme sa ho až doteraz 

nezbavili.  Nezabudnuteľné zážitky 

v piatom ročníku máme zo školy v prírode 

v Tralalande.  

V šiestom ročníku pribudli   dvaja 

spolužiaci Ivonka a Marek. Znova sa 

zmenila učiteľská zostava. Prišli pani 

učiteľky Húsková,  Podkopčanová a pani 

učiteľka Šimeková si odišla plniť 

mamičkovské povinnosti. Meno Dagmar je 

pre nás asi osudné, lebo našou novou 

triednou sa stala pani učiteľka Dagmar 

Dutková. Okrem nezabudnuteľného spania 

v škole, máme živé spomienky na to, ako 

sme prenášali žaby cez cestu  v Hrabove,  

keď bolo obdobie párenia. (Máme na to 

Deviataci 
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dôkaz – točila nás telka – konkrétne JOJ-

ka.) 

Keď niekto povie „siedma trieda“ nám sa 

vybaví úžasný lyžiarsky výcvik na Maline 

Brde  a dvojdňový výlet  na chate na 

Maline Brde, kde sme si museli sami kúriť 

aj variť. (Varili ste už niekedy praženicu zo 

štyridsiatich vajec?) 

V ôsmom ročníku sme zažili úžasný 

trojdňový 

výlet do  

Prahy a super 

školu 

v prírode pri 

Trenčianskych 

Tepliciach, 

ktorá sa volala 

Fantázia. Len 

jedna príhoda 

nám pobyt 

trochu 

znepríjemnila, 

a to vážna nehoda nášho Andrejka. 

(Skončil v nemocnici, kde ho museli 

operovať). Na konci ročníka nás opustili 

Jakub a Dominik.   (Kopú teraz za 

bilingválne gymnázium v Liptovskom 

Mikuláši). V tejto triede sme poslali do 

vyhnanstva prvých deviatakov na tejto 

škole.   

Deviata trieda sa spája s príchodom novej 

žiačky – Bianky. Užili sme si 

nezabudnuteľný výlet v Kyjeve a 

rozlúčkovú školu v prírode  vo Vrátnej.  

A sme na konci 

životopisu 

našej triedy, 

pretože, keď 

„zazvoní 

zvonec“ 29.6. 

2012, 

rozpŕchneme 

sa  do sveta - 

stredné školy 

traste sa!!! 

 

Zdravé jadro, 

ktoré vydržalo všetky výkyvy počasia: 

Kristínka, Esterka, Bianka,  Armín, Ivonka, 

Filip, Juraj, Andrej, Marek, Monika... 
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7 rokov v tejto škole bolo pre mňa 7 dobrých 

a pekných rokov. Zažil som veľa dobrých chvíľ 

s ľuďmi, ktorých mám rád. (Andrej) 

 

Chcel by som sa týmto poďakovať tejto škole, ktorá mi dala skoro to najdôležitejšie 

v tomto živote – vzdelanie. Aj keď je to len vzdelanie základnej školy, posunulo ma to 

na strednú školu, čo je ďalšia etapa života. Človek niekedy ani nevie, čo mu veci 

dávajú. Niekedy je to tak aj so školou, lebo škola nedáva len vzdelanie, ale aj zážitky 

a priateľov – niekedy na celý život. Tie zážitky v triede... Ach, na tie sa nezabúda.  

Ďakujem učiteľom, ktorí mali tie nervy a vydržali s nami, so mnou. Ďakujem Elenke 

Šlávkovej za skvelý nápad zrealizovať túto školu. Ďakujem. (Armín) 

 

Až teraz  ku koncu  deviateho ročníka si začínam uvedomovať, koľko 

 nezabudnuteľných  zážitkov  mi táto základná škola dala, koľko som sa  hlavne 

zásluhou našich   učiteľov,  na ktorých som občas  nadávala, naučila.  Ako 

neskutočne mi budú chýbať moje „teliatka „ z našej triedy, naše  každodenné 

spoločné učenie, vystrájanie,  náš smiech,  ale aj naše  hádky,  vďaka ktorým 

sme sa veľa vecí naučili a uvedomili si, čo treba  v našom kolektíve zmeniť.  

Každý jeden z našej  triedy je výnimočný práve preto, že sme každý iný.  

Všetci sme tu jedna velikánska rodinná banda  spolu  na čele  s našou úžasnou 

pani zriaďovateľkou  Elenkou,  vďaka ktorej  by všetky tieto   nezabudnuteľné  

zážitky neboli možné a ktorej patrí od nás  všetkých jedno veľké Ďakujem. Čo 

by som nakoniec ešte dodala? Jedna cesta sa pre nás končí, ale nová, ešte  

ťažšia, sa pre nás  začína. Držte nám palce! (Ester) 

 

Na našu školu a tak isto na moju triedu nikdy nezabudnem. Prežila 

som tu krásne roky plné šťastia, smútku, zmien a zážitkov. Moja trieda 

je plná čudákov, ktorých mám ale neskutočne rada a práve s nimi som 

si za tých 8 rokov toho prežila najviac. Veľakrát sme sa hádali, ale až 

teraz, keď sa blíži koniec, nám začalo dochádzať, že to nebolo vôbec až 

také zlé, ako sme si možno niektorí mysleli. Práve naopak. Boli sme 

a sme super partia, aj keď je každý jeden z nás úplne iný.  Spomienok 

a zážitkov si odnášam nespočetné množstvo, pretože to sú veci, na 

ktoré sa nezabúda. Vždy sa sem budem veľmi rada vracať, aj keď už 

len ako desiatačka. Táto veľká rodina mi bude strašne chýbať (Monika) 

 

Chcel by som povedať, že táto škola je výnimočná v tom, že sa tu len nesedí na 

stoličke a nečumí na tabuľu. Vyučovanie je zábavné - chodievame skúmať prírodu, 

na výlety,  na akcie, reprezentujeme školu. 

 Ako som strávil čas s mojimi spolužiakmi? Prežili sme spolu dobré časy, ani sme sa 

nenazdali a boli sme deviataci. Zrazu odchádzame na strednú. Preto prišiel čas, aby 

som sa poďakoval. (Juraj) 

 

Prelet hviezd 
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Prišiel som sem ako druhák. Dodnes sa mi tu veľmi páči, je tu fajn. Stále 

môžem o tejto škole povedať samé dobré veci. Táto škola je síce malá, ale 

mne to nevadí. Veľmi sa chcem poďakovať  pani zriaďovateľke ELENE 

ŠLÁVKOVEJ. Dala tejto škole – a ľuďom v nej – veľmi veľa, vybavila taktiež 

veľa výletov. Nedá sa to ani spočítať... Taktiež sa chcem poďakovať 

vedeniu školy, ale aj učiteľom.  

Kráti sa nám to.  Už len posledný mesiac a stredná škola volá. Na túto 

školu  budem mať veľa  pekných spomienok, na žiakov i učiteľov. (Filip) 

 

Už len mesiac a je to tu. 

Hurá? Nie!!!  

Keď som prišiel na túto 

školu, bol som v šiestom 

ročníku. Nepoznal som 

skoro nikoho, no do 

mesiaca sa to všetko 

zmenilo. Spoznal som skoro 

celú školu od piatakov až 

po siedmakov. (Deviaty 

ročník tu ešte vtedy nebol.) 

Bude mi smutno za touto 

školou, naučil som sa tu to, 

čo som nedokázal pochopiť 

inde. Práve tu som zažil 

nezabudnuteľnú Prahu, 

smutný Osvienčim či 

naposledy zábavný Kyjev 

alebo rozlúčkovú školu 

v prírode. Dúfam, že sa 

rozídeme v dobrom. 

PS: Ďakujem všetkým, čo to 

som mnou za tie štyri roky 

vydržali. 

S pozdravom ten 

nezabudnuteľný Švošovec 

(Marek) 

 

Táto škola mi dala veľa krásnych chvíľ 

a zážitkov, na ktoré budem s láskou 

spomínať. So spolužiakmi sme si občas 

robili navzájom  zle,  ale aj tak sa máme 

všetci radi. Ako trieda sme robili blbosti, 

ale máme na sebe navzájom radi aj tie 

svoje chybičky. Viem, že keď odídem, 

budú mi chýbať nielen spolužiaci z mojej 

triedy, ale aj učitelia. Naši učitelia nás 

veľa naučili, bojovali za to, aby sme sa 

učili... Nie som si istá, ako ďaleko to 

dotiahli. Isté je, že naša triedna bola asi 

najvytrvalejšia, bojovala najviac. 

Ďakujeme. (Ivona)   

 

Z tejto školy sa mi odchádza veľmi ťažko, prežila som tu krásnych 8 rokov. 

Naučila som sa tu nielen násobilku alebo svoje prvé anglické vety, ale aj to, 

ako vychádzať s ľuďmi, ako im podať pomocnú ruku, keď to potrebujú... 

Prečo? Pretože sme tu jedna veľká rodina. Každý sa tu s každým pozná – od 

najstarších až po malého prváka. Toto nie je obyčajná škola, aspoň pre mňa 

nie. Namiesto tvrdého učenia sa nám tu učitelia  snažia dať do hlavy 

vedomosti zábavným spôsobom, rôznymi projektmi... A aj napriek tomu to 

tu nie je až také ľahké, ako si myslia iní... Pozitívom je, že naši učitelia nie sú 

takí, že odzvoní posledná hodina a už sa o nás nezaujímajú. Pomáhajú nám 

aj v iných veciach, ako je škola. Vždy spozorujú, keď sa niečo  deje  

a automaticky sa to snažia vyriešiť. Aj to si na nich vážim. Bude mi to tu 

chýbať, ale kde sa niečo končí, začína niečo nové. (Kristínka) 

 

Prelet hviezd 
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ZávZávZávisláč 

 

Herná závislosť u chlapcov nemá hranice 

Niekto že je to kravina o tom trepoce 

Je to pravda reál  žiadna kravina 

Neviem kto to od dobroty samej spomína 

 

 

O hernej závislosti popísané bolo dosť 

Myslíte si že bez compu zgegnem až na kosť 

Toto je už moja ručná druhá báseň 

Nechodím však do kostola na zber žiadnej kázne 

 

 

Čo píšem a počúvam  to sú moje veci 

Odpusťte si preto všetci všetky trápne keci 

Niečo k veci rozumné konečne mi povedzte 

Vypusťte tie prázdne reči a tie reči o úcte 

 

Hovoríte o tom ako odpúšťať nepriateľom 

Kto z vás vraví o tom ako odpúšťať aj priateľom 

 

 

 

Preto ti odpúšťam milý náš počítač 

že som z teba taký virtuálny závisláč. 

    

  jaKUB KOpanica 

 

 
 


