
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseň 

                                                 Leto sa už s nami smutne lúči, 

Pani Jeseň prevzala si moc, 

Včielka nekúpe sa v slnečnom lúči,  

chladnejšie sú dni a dlhšia je aj noc. 

 

Lístie vo vetre padá zo stromov, 

Ježko nevie nájsť chodníček domov. 

Na chrbte si nesie veľké zásoby,  

Aby prečkal dlhú zimu do jari. 

 

Medveď si už bruško vypásol, 

Len aby nám do zimy nepraskol. 

A ja si kúpim gumáky do blata, 

  Nech mi to pani Jeseň nezráta.      

     

  H. Udvardyová, 7.A 
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                          SLOVO NA ÚVOD 
 

Čas je veľký neúprosný vládca, prenáša nás hodinami, dňami a mesiacmi 

stále ďalej. Ani sme sa nenazdali a ocitli sme sa v novom školskom roku. 

Každý si dáva  z času na čas  nejaké tie predsavzatia, aby stále 

napredoval a dosahoval čo najlepšie výsledky. Ale úspech neprichádza sám od 

seba. Dá sa získať len usilovnosťou, húževnatosťou a vytrvalosťou. 

Jedným z mojich predsavzatí ako riaditeľky školy je obnovenie vydávania 

školského časopisu MOTÝĽ. Prvé číslo časopisu uzrelo svetlo sveta v roku 

2003. Veľkú zásluhu mala na tom bývalá p. riaditeľka PaedDr. Anna Krevová. 

Postupne prechádzal zmenami a úpravami, pridávali sa rôzne rubriky 

a príspevky. 

Dnes k Vám prichádza časopis opäť, v modernejšej elektronickej podobe. 

Bude prinášať informácie zo života školy, výsledky súťaží, olympiád, ponúkne 

priestor pre vlastnú tvorbu žiakov, priestor pre prezentáciu záujmových útvarov 

na našej škole.  

 Želám si, milí žiaci, aby ste v ňom vyjadrovali svoj vzťah 

k prírode, k životnému prostrediu, ku škole , hovorili o rôznych témach, čo by 

sme mali zlepšiť, čoho sa vyvarovať. Bude tu priestor aj pre prezentáciu rôznych 

aktivít, prezentáciu vyučovania   anglického, nemeckého, ruského jazyka na 

našej škole. 

Na tvorbe časopisu sa bude podieľať redakčná rada na čele s p. 

učiteľkami Cisárovou a Spilou.  Prizývam všetkých Vás k jeho tvorbe a želám 

si,  aby mal časopis čo najviac čitateľov. 

 
                                                                       PhDr.Eva Vondráková 

 

                                                                             riaditeľka školy 
 

 

Ako sme začínali 

 História školského časopisu Motýľ sa začala písať v októbri 1993. V tom 

čase navštevovalo našu ZŠ okolo 1100 žiakov a boli sme najväčšou ZŠ v okrese 



Liptovský Mikuláš. Skupina nadšených žiakov si pod mojím vedením vytvorila 

redakčnú radu a starala sa o obsah desiatich strán. Už samotný názov vystihuje 

jeho posolstvo. Tak ako farebný motýľ lieta v prírode z kvietka na kvietok, tak 

aj časopis prilietal do srdca a mysle všetkých žiakov. Písali sme o dianí v škole, 

o tom, čo nás zaujímalo, čím sme aktuálne žili. Logo časopisu vytvoril nadaný 

žiak Juraj Šiarnik. Časopis má za sebou 20 ročníkov a posledné 48. číslo sme 

vydali v máji 2013. Spočiatku vychádzal štyrikrát za školský rok, neskôr podľa 

možností dva alebo trikrát. Počet výtlačkov bol okolo štyridsať, aby sa dostal do 

všetkých tried, ŠKD a ostal aj v archíve školy.  

     Prvoradým poslaním časopisu bolo prezentovať literárnu, výtvarnú tvorbu 

žiakov, navzájom sa bližšie spoznávať cez svoje aktivity, písaným slovom 

inšpirovať ostatných, dozvedieť sa výsledky olympiád, súťaží usporiadaných 

v škole, či na inej úrovni, poradiť si. Prispievali doň aj takí žiaci, ktorí sa inak 

verejne neprejavili. Mal pravidelné rubriky: Z našej tvorby, Okienko do prírody, 

Prevencia negatívnych javov, Bezpečne na cestách, Zaujímavosti z fyziky 

a z chémie, História nášho mesta, Naši rodáci, Umelci Liptova, Kultúrne 

inštitúcie, a pod. Od roku 1997, keď ZŠ získala čestný názov, sme sa osobitne 

zamerali na tvorbu Janka Kráľa.  

     Medzi zakladajúcich členov sa osobitne zapísali žiačky: Simona Drzewiecka, 

Vilma Antošková, Michaela Briedová. Neskôr Eva Okoličányová, Monika 

Jurečková, Nina Čonková, Natália Spilá.  

     Pri vydávaní nám najviac sponzorsky pomohli rodičia žiaka Lukáša 

Michalca. Takmer 5 rokov v ich grafickom štúdiu prepisovali rukou písané 

žiacke texty, poskytli papier a dali časopisu novú estetickú a farebnú podobu. 

Posledné školské roky nám odborne a veľmi ochotne pomáhala p. uč. Mgr. Iveta 

Spilá. Knižnica G. F. Belopotockého pravidelne usporiadala okresnú súťaž 

O najlepší školský časopis, kde sme tri roky za sebou obsadili prvé miesto. Na 

slávnostnom vyhodnotení v podkroví knižnice boli odmenení najaktívnejší 

tvorcovia. Úspech nás motivoval do ďalšej práce.  



     Bude pre mňa veľkým zadosťučinením a potešením, keď vo vydávaní 

školského časopisu Motýľ budete pokračovať a nadviažete na jeho tradíciu 

a posolstvo.  

 

PaedDr. Anna Krevová      riaditeľka školy v r. 1995-2006 

 

 

Báseň o jeseni 
 

Prišla jeseň zázračná, 

Vyrobíme si šarkana. 

Šarkany si lietajú 

A lastovičky spievajú. 

 

Prečo to lístie opadá? 

To mi je ale záhada. 

 
                                                                             

Veronika Králiková, 4.B 

 

 

 

 

Jeseň 
 

Jeseň prišla čarovná, 

Spravili sme šarkana. 

Letí, letí do výšky, 

Kde lietajú lastovičky.  

 

Lístie už dávno opadalo 

A na chodník popadalo. 

Deti si ho zbierajú 

A do zbierky dávajú. 

 

Jeseň sa už skončila 

A zem sa snehom zakryla. 

 
                                                  Andrej Matejko 4.B



Rok Ľudovíta Štúra 

 

 

 

 

Narodil  sa -1815 Uhrovec 

 

Zomrel – 1856 Modra 

 

 

 

 

Celý tento rok je v spoločensko-

kultúrnom dianí ohraničený 200. výročím  narodenia Ľ. Štúra – jednej 

z najvýznamnejších osobností obrodeneckých snáh. 

 

 Prinášam vám rozprávanie Iva Štúra, posledného žijúceho potomka 

slávnej rodiny Štúrovcov. 

 

  V byte na Kramároch v Bratislave má plné skrine kníh, kde je odložená aj 

malá knižôčka Spevy a piesne Ľ. Štúra vydaná v r.1853. 

Ivan Štúr je prasynovec Ľ. Štúra, vysoký, štíhly ako jeho prastrýko. Z jeho  

rozprávania vyberám. 

 

Boli štyria bratia – Karol, Ľudovít , Samuel, Ján a sestra Karolína. Môj prastarý  

 

otec bol Samuel. Ľudovít deti nemal. Bol to vraj pekný človek, mal charizmu,  

 

lebo ľudia za ním išli. O jeho diele a význame pre krajinu vie asi každý Slovák,  

 

ale aký bol človek? 

 

 rád poľoval. 

 

 (predchodkyňu kravaty), vždy mu ju musel  

 

niekto uviazať, keď chcel vyzerať dôstojne. 

 

 husacieho brka. Na písanie  

 

potreboval správne zaostrené, a to mu nešlo.  

 

 centre Bratislavy, živil sa vydávaním novín, písaním, ale veľmi  



 

bohatý človek nebol. Hovorieval: „Veľa tvoriť – málo troviť“. 

 

 

 

reči slovenskej či Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto  

 

nárečí patrila k najzaujímavejším v našej histórii. 

 

– Bohuslavu Rajskú, Máriu Pospíšilovú, Adelu  

 

Ostrolúcku, ale nikdy sa neoženil. 

 

 aktívny človek. Podľa  

 

niektorých legiend bol vraj autoritatívny, čo povedal, to sa muselo stať.  

 

Bol presvedčený o svojej pravde a trval na nej. 

 

 

 

o ktorej boli veľké hádky. Rozhovory sa skončili úspešne, lebo od r. 1843  

 

píšeme podľa pravopisu, ktorý navrhol Ľ. Štúr so svojimi priateľmi. 
 

 

Zdroj – internet                          Spracovala Mgr. S. Cisárová 

 

 

Preskúšajte sa. 
 

1. Poznáte bankovku(bývalá slovenská mena), na ktorej bola podobizeň  

 

Ľudovíta Štúra? 

 

2. Inštitúciu, ktorá je pomenovaná po Ľ. Štúrovi. 

 

3. Aspoň troch slovenských básnikov, ktorí patrili k priateľom Ľ. Štúra? 

 

4. Spolok, ktorého prvé zasadnutie sa konalo v r. 1844 v našom meste? 

 

5. Názov novín, ktoré vydával Ľ. Štúr. 

 

6. Názov hradu, kde prijal Ľ. Štúr meno Velislav? 



 

Svoje odpovede napíš na lístok, vhoď do schránky u p. riaditeľky do 6. 11.  

 

2015. Nezabudni napísať celé svoje meno a triedu. Zo správnych  

 

odpovedí bude vylosovaný jeden výherca, ktorý dostane odmenu. 

 
 

 

 

Zdravé stravovanie a výživa 
 
 Určite má každý rád jedlo. Či už je mastné, slané, sladké, zdravé alebo nezdravé. 

U väčšiny ľudí prevláda skôr túžba zdravo sa stravovať, ale nie vždy sa odhodlajú pre zmenu 

svojej doteraz chutnej, ale kalorickej a nezdravej stravy. Ja mám jedlo veľmi rád, ale väčšinou 

jedávam zdravé jedlo. Z času na čas si objednám pizzu, ktorú mám veľmi rád. 

 Jedlo je veľmi dôležité v našom živote. Vďaka tomu my môžeme žiť vo svete. Ľudia 

by mali jesť štyri alebo päťkrát denne a v malých porciách. Ľudia na kontinente zvyčajne 

jedia tri jedlá denne: ľahké raňajky, obed, ktorý je hlavným jedlom dňa a večeru. Ráno ľudia 

začínajú deň pitím jednej alebo dvoch šálok kávy, aby ich to prebralo. Obed pozostáva 

z horúcej polievky, kúsok mäsa so zemiakmi alebo ryžou, čerstvý zeleninový šalát alebo 

dezert. Večera je ľahšie jedlo, ako nejaká cestovina so zeleninou alebo kúsok pizze, klobáska 

alebo hamburger. Máme sa rozhodnúť pre stravu, ktorá najlepšie zásobí telo potrebnými 

látkami pre jeho rast a obnovu. Chuť v tomto smere nie je spoľahlivým vodcom, pretože  

následkom zlozvykov v jedení sa zvrhla. Žiada si jedlo, ktoré škodí zdraviu a oslabuje telo. 

Všeobecne rozšírené chyby v stravovaní sú vo veľkej miere príčinou chorôb a utrpenia, 

s ktorým sa stretávame na každom kroku.  

 Výber potravy máme dobre zvážiť. Našu stravu by sme mali prispôsobovať ročnému 

obdobiu, podnebiu, v ktorom žijeme i práci, ktorú vykonávame. Strava, ktorá vyhovuje pre 

určité obdobie alebo podnebie, nie je vhodná pre iné podmienky. A podobne, nie každé jedlo 

je vhodné pre každého človeka. To, čo vyhovuje ťažko pracujúcim ľuďom, môže robiť 

ťažkosti tým, ktorí majú sedavé zamestnanie alebo pracujú duševne, Boh nám predkladá 

veľký výber zdravých pokrmov. Každý by si mal vybrať to, čo podľa jeho názoru a skúseností 

najlepšie vyhovuje jeho potrebám. Príroda nás obdarováva hojnosťou ovocia, orechov 

a obilia. Vďaka doprave sa môže úroda rok čo rok rozvážať do rôznych krajín. To, čo sa pred 

niekoľkými rokmi považovalo za prepych, si dnes môžu kúpiť všetci ako bežnú potravu. Týka 



sa to zvlášť sušeného a konzervovaného 

ovocia. Orechy a pokrmy z orechov vo 

veľkej miere nahrádzajú mäso. Orechy 

môžeme kombinovať s obilím, ovocím 

a niektorými druhmi koreňovej zeleniny. 

Pripravíme si tak zdravé a výživné jedlá. 

Musíme však dbať na to, aby sme orechy 

konzumovali len v malých množstvách. Tí, 

ktorí zistili, že im jedlá s orechmi spôsobujú 

ťažkosti, nech sa riadia touto radou, možno ich problémy prestanú. Treba tiež pripomenúť, že 

nie všetky druhy orechov sú rovnako zdravé. Mandle sú lepšie než arašidy. No i ony, 

v obmedzenom množstve a v kombinácii s obilninami, sú výživné a stráviteľné. Tak ako 

orechy, i vhodne upravené olivy môžu nahradiť maslo a mäsité pokrmy. Olej, ktorý obsahujú 

olivy, je oveľa lepší než živočíšne tuky. Ľudia, ktorí si zvykli na bohatú a pikantnú stravu, 

stratili prirodzenú chuť. Nedokážu hneď vychutnať skromné a jednoduché jedlo. Potrvá to 

určitý čas, kým sa pôvodná chuť obnoví a žalúdok zotaví. No tí, ktorí budú v používaní 

zdravej stravy vytrvalí, po čase znovu objavia jej jemnú chuť a lahodnú vôňu. Budú ju jesť 

s väčším potešením než nezdravé maškrty. A zdravý žalúdok ľahko zvládne svoju úlohu. Na 

udržanie zdravia potrebujeme dostatočné množstvo dobrej a vyváženej stravy. Čo dodať na 

záver? Jedlo miluje každý, tak jedzte ako vám chutí ale niekedy myslite aj na to zdravie 

a dobrú výživu. 

                    Martin Dzuroška 9.B 

 

Načo sú nám polia, sady? 
O ťažkej práci na poli viem iba z rozprávania môjho starého otca. Ľudia boli v tej dobe 

iní. Milí, dobrosrdeční a pohostinní. Na poliach pracovali s úsmevom a tešili sa z každodennej 

práce. Keď začínali prácu na poli, tak sa prežehnávali, dokonca bozkávali zem. Vážili si 

všetko, čo mali a čo je najdôležitejšie, vážili si prírodu! Ďakovali jej za všetko. Za to, že majú 

kde pestovať zemiaky a rôzne obilniny, zeleninu, ovocie, aj za to, že sa im to podarilo s 

pomocou prírody vypestovať čo najlepšie. Pôda im poskytovala prostriedky na prežitie. Ich 

spotené tváre a unavené ruky zanechali našej krajine úžasné dedičstvo. A žili v zdraví a 

všetko bolo v poriadku. Vtedy boli iné časy.  



Teraz už veľa vecí nie je tak ako 

predtým. Všetko sa zmenilo. Príroda platí 

daň za blahobytný život človeka. Väčšina 

lúk a polí vznikla vyrubovaním lesov na 

získanie pôdy. Obávam sa, že stromov bude 

čím ďalej tým menej. Na každom malom 

kúsku zeme stavajú nové budovy. Ihriská 

pre deti sú stále menšie a menšie. Predtým ani nebolo toľko odpadkov, pretože sa nevyrábalo 

množstvo nezmyslov. Ako keby niekto prírodu zázračným prútikom odčaroval. 

Želal by som si zastaviť čas aspoň na chvíľu. Keby starý otec žil, bol by sklamaný, 

akú spúšť tu po sebe zanechávame. Populácia obyvateľstva rastie a polia sa zmenšujú. Môže 

nám hroziť hlad? Podľa odborníkov vraj najbližšej dobe nie. Zásoby obilia a potravín máme 

vysoké. Stále máme lúky, na ktorých sa pasie dobytok. Máme polia a nížiny, na ktorých 

pestujeme obilie a kukuricu. Ale vážime si to? Staráme sa o to tak, ako by sme mali? Málo si 

to uvedomujeme. Keby sme sa viac zamýšľali nad takýmito vecami, možno by sme boli 

niekde úplne inde!  

Marek Kotian 9.B 

 

 

Čistá zem 
Tieto prázdniny som si uvedomil, aká 

je ťažká poľnohospodárska práca. Pretože som 

bol pri starkej, kde som chodieval pozorovať 

traktory, kombajny, tatry a sekačky. 

Najdôležitejšiu úlohu v tom hrá úrodná zem, 

čiže pole. Všetko sa odvíja od nej. Napríklad 

aká bude úroda a podobne. 

 Tak som začal uvažovať o tom, že 

väčšina ľudí odhadzuje v okolí polí odpadky. 

Neuvedomujú si, že znečisťujú úrodu, ktorú 

potom aj konzumujeme. V minulosti všetci pracovali na poliach a o polia sa starali. 

Považovali ich za najdôležitejšie, čiže ich ani neznečisťovali. Vďaka tomu, boli aj zdravšie 

potraviny a aj ľudia. Nejde len o polia, ale aj v prírode sa robí toto isté a ľuďom vo väčšine 



prípadov nenapadne, že budú mať niekedy deti, ktoré keď vyrastú, už napríklad nebudú mať 

čistú vodu, lesy. 

 Preto by som chcel ľudí naučiť odpadky odhadzovať na určené miesta a vážiť si polia, 

pôdu, prírodu, skrátka zem. Nech aj ďalšie generácie zažijú prírodu aspoň tak, ako ju 

zažívame my. 

Martin Sochor 9.B 

 

Jesenná prechádzka poľom a sadom 
 

Jeseň je krásne ročné obdobie. Je farebná, očarujúca. Vždy, keď prídem na dedinu ku 

starým rodičom, rada sa prechádzam jesennou prírodou. 

 S rodičmi a psom Riškom chodievam na prechádzky do polí. Sú to miesta, ktoré 

človek využíva na pestovanie plodín. Polia sú pre všetkých dôležité, sú zdrojom výživy pre 

človeka, krmivo pre zvieratá, zo slnečnice sa vyrába olej, z obilia múka... Človek polia hnojí, 

chráni ich pred škodcami a burinou. Vždy som smutná, keď počujem správu, že niekto 

vypaľoval suchú trávu a vznikol požiar. Mám zlý pocit, vtedy sa rastliny a živočíchy trápia. 

Nedovoľme, aby k tomuto dochádzalo! 

 Keď sa vraciame z prechádzky, zastavíme sa v ovocnom sade. Odtrhneme si jablko, 

sadneme pod strom a myslíme na to, koľko je v ovocí zo sadu vitamínov. Korene spevňujú 

pôdu, zadržiavajú vlahu. Kvitnúce jarné stromy poskytujú včelám nektár a peľ. Konáre 

spôsobujú tieň pre ľudí aj zvieratá. V niektorých dutinách stromov majú hniezda vtáci. Každý 

strom má význam, zásobuje ovzdušie kyslíkom, preto ich bez rozmyslenia nevyrubujeme. 

Chráňme prírodu okolo nás, aby sa zachovala pre ďalšie generácie. 

 Keď som odchádzala od starých rodičov, vrátila som sa do sadu a zavesila som na 

strom kŕmidlo pre vtáky na zimu, vždy sa nám za to odvďačia. 

Ema Berníková 6. B      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Na čo sú nám sady a polia? 
Keď sa pozerám na prírodu, ktorá ma obklopuje, kladiem si otázku, čo všetko nám 

dáva. Zo všetkých strán nás obklopujú sady i polia. Aký majú pre nás význam? Čo nám 

dávajú? 

 Napríklad taký sad na jar nám robí radosť vôňou jemných kvetov. V lete a v jeseni na 

ňom nájdeme chutné ovocie, ktoré je pre nás zdrojom vitamínov. To však nie je všetko. Pre 

koho sú sady ešte dôležité? Vtáci v nich nachádzajú svoj domov a často aj potravu. Sú 

lekármi chorých stromov. Tieň nad stromami 

poskytuje oddych unaveným ľuďom. Mohutné 

koruny zadržia vlahu pre okolitú zem. Je ťažké 

predstaviť si život bez stromov a všade 

prítomných sadov. 

 A čo naše prekrásne polia? Bez nich si 

prírodu ani život nevieme predstaviť. Kedy sú 

najkrajšie? Niekto by povedal na jar, keď 

lesklé brázdy kde tu preskočí zajac alebo v lete, keď zlaté pásy obilia striedajú žlté slnečnice, 

červený mak či zelená ďatelina. 

 Je ešte potrebná otázka na čo sú polia? Nie je. Veď polia sú pre nás všetkým. Sú 

potešením pre oči, sú obživou pre zvieratá a sú zdrojom potravy a vitamínov pre všetkých 

ľudí, ktorí žijú na tejto planéte . 

Emma Butková 7.B 

 

 

Obed 
Ústrojenstvo tráviace už na vedomie dáva, 

že je tu čas obeda, trikrát hurá, sláva! 

Do študentskej jedálne vpálim ani strela,  

ale čo to pri okienku? Dáka guma biela. 

Kuchárka mi na tanierik šarmom už jej 

vlastným, 

kydne zemiaky aj so syrom mastným. 

Nesúc pokrm k igelitom prestretému stolu, 

pozerám, že s vidličkou som opäť raz mala 

smolu.

Lucia Navrátilová 5.A 

 

 



Banánik 

Ovocie je zdravá strava,  

do života radosť dáva. 

 

Banány aj s jablkami,  

potešenie, jak sa vraví. 

 

Banán, to je dobrá vec, 

má ho rád žiak, športovec. 

Aj dieťatko maličké 

zje ho svojej mamičke. 

 

Béčko, céčko, zdravie plus, 

dal by som si veľký kus. 

 

V piškótach aj s čokoládou, poteším aj 

kamarátov. 

    Michal Bruňo, 5.A 

 

 

 

 

 

  Buchty školskej jedálni 

Keď sa ma v škole zmocní veľký hlad, 

stále myslím na buchty, ktoré mám rád. 

 

Jasné, že na buchty parené so slivkovým lekvárom 

plnené. 

 

Čakám nech už konečne zazvoní, 

do jedálne dorazí veľké stádo koní. 

 

Ku okienku rozbehnem sa prvý ako strela, ale čo to?  

Na tanieroch veľká hmota biela. 

 

Kuchárka sa opäť čudne zamračí, 

buchty kúskom masla omráči. 

 

Čipom pípnem viackrát, do dverí narazím, 

duplu mi nedajú a to ma porazí. 



 

Masla málo, cukru niet, ktože ich má zasa zjesť? 

 

Vidličkou sa snažím pichnúť do tej bielej hmoty, 

úder mocný ohýba už beztak tupé hroty. 

 

Keď konečne nalepí sa na ňu táto strava,  

chmatom rýchlym vyletí mi, po jedálni máva. 

 

Ale čo už, keď ich nezjem dneska v tejto kráse,  

možno zajtra trochu iné, poslúžia nám zase. 

 

.Marek Kotian 9. B 

          

 

      Ananás 
 
Ananás bol dobrý žiak, 

ovocie však nemal rád. 

 

Iba jabĺčko mal rád, 

bol s ním dobrý kamarát. 

 

Kúpil si ho pre radosť,  

no teraz ho už má dosť. 

 

Potom kúpil hruštičku,  

pohladkal ju po líčku. 

 

Mamička mu povedala,  

Zdravá strava, dobrá hlava. 

 

Lucia Navrátilová, Bianka Kočtúchová  

5.A



    Zdravá strava 

 

Jeden žiačik maličký, 

jedol samé hruštičky. 

 

Chutili mu slivky malé, 

pozbieral ich po záhrade. 

 

Chutí mu aj mrkvička,  

vyberaná z pod kríčka. 

 

Na kríčku sú maliny, 

špinavé sú od hliny. 

 

Hlinu si z nich umyje 

a potom ich pekne zje. 

 

 

Sara Barbier 5.A 

 

 

 

 



 

Osemsmerovka         

L P E R S O N I F I K Á C I A 

Ň I I O P O S T A V A T Y R M 

E E E M O R N A D E L O K Ó E 

S S B Á J K A E P I K A L N T 

Á E A N E T R Ú T E X T U I A 

B Ň R A N A G O D S E K S A F 

A P Ž R I T O R N E L R A Ť O 

D E J Á E E L D A I O E M S R 

N Ú S C N T I Y A D K M Á E A 

E V L I L E T Á R D Á A R V E 

G A A A E Š R E V I L C D O J 

E H N P A R Ó D I A K E I P Á 

L A G Ž D A P Á N A D A L A B 

 

báje, bájka, balada, báseň, cyklus, dej, dráma, epika, gradácia, irónia, koleda, 

kronika, legenda, lokál, lyrika, metafora, nápad, narácia, odsek, paródia, 

personifikácia, pieseň, postava, povesť, ritornel, román, slang, sonet, spojenie, 

text, tróp, úvaha, verše, žáner 

Z tajničky pokračuj úlohami: 

- Vytvor čo najviac slov prehodením písmen (min. 3 písmen) 

- Napíš, v koľkých jazykoch sa vieš pozdraviť (pozdrav napíš) 

 



Výsledky súťaží 

 

September 

 

Okresné kolo v cezpoľnom behu 

 

Žiaci: Patrik Kubala 9.A, Matrin Polesný 8.A, Miroslav Marušiak 9.B –  sa  

umiestnili na 4. mieste 

 

Žiačky: Barbora Čanecká 9.A, Veronika Golúchová 8.A,  Hana Štrkolcová 8.A 

– sa umiestnili na 10. mieste. 

 

Október 

 

Kvalifikačné kolo Coca – cola cup futbal -   žiaci 

 

       ZŠ J. Kráľa – ZŠ MRM 

                      2:4  

 

 reprezentovali: P.Kuna 9.A,  P.Kubala 9.A,   S.Kuzma 9.A,  M. Králik 8.A, 

M.Sochor  9.B,   M.Marušiak 9.B,  D.Kočtúch 8.A,  D.Král   9.B,  A.Dudáš 8.A, 

T. Maťkuliak 8.A,   T.Staroň 9.A,   P.Strapec 9.A,   P.Juríček 9.B 

 

Výsledky  súťaže O pohár riaditeľky školy   

 

XXIII. ročník viacbojárskej súťaže žiakov a žiačok 4. ročníka 
 

Zúčastnili sa žiaci: 

 

Muskolay Tomáš,  Chovanec Martin,  Sedláček Kristián,  Madaj Dominik, 

Mikita Matej,  Argalášová Karolína,  Mojčáková  Rebeka,  Jurigová Simona,  

Hollá Carolline,  Bieliková Nella,  Grivalská Timea. 
 



Všetci žiaci absolvovali 4 disciplíny : šplh na čas, skok do diaľky z miesta, 

člnkový beh, hod plnou loptou. Každý mal v každej disciplíne 3 pokusy, najlepší 

sa im zarátal. Nakoniec sa všetkým žiakom body sčítali a naša ZŠ skončila na 

4. mieste. 

 

Najlepšie výkony 

skok do diaľky z miesta  D. Madaj  197 cm 

                                        M. Chovanec 182 cm 

                                        C. Hollá          162 cm 

 

hod plnou loptou            K. Argalášová  930 cm 

člnkový beh                    M. Chovanec  11,0 s 

                                        D. Madaj 11,3 s 

 

šplh na 4,5 m                  M. Mikita 9,8 s 

 

 
Výsledky výtvarnej súťaže Štúrovci (organizátor Mesto Liptovský Mikuláš 

a Múzeum Janka Kráľa    

 
I. kategória (1. stupeň):  1. miesto Bianka Kočtúchová 

    4. miesto Lukáš Hlavna 

II. kategória (2. stupeň): 1. miesto Henrieta Udvardyová 

    2. miesto Lucia Maťašová 

 

 
Vyhodnotenie zberu papieru I. zberu papiera (22.10.2015)  

I. STUPEŇ 

1. miesto          3.B                722,3 kg 

2. miesto          3.A                402,0 kg 

3. miesto          4.A                265,0 kg 

Najlepší jednotlivci 

1. miesto    Simonka Jurigová, 3.B        227,0 kg 

2. miesto    Radka  Štricová , 3.B           146,0 kg 

3. miesto    Karin   Kozáková, 3.A          127,0 kg 

 

II. STUPEŇ 

1. miesto        7.A                   461,0 kg 

2. miesto        7.B                   406,0 kg 

3. miesto        8.B                   273,0 kg 



Najlepší jednotlivci 

1. miesto      Jakub Mindek, 7.A           200,0 kg 

2. miesto      Kristína Hollá, 7.B            170,0 kg 

3. miesto      Marek Marcinčin, 5.B     167,0 kg  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Motýľ: november 2015 

Zostavili: 

PhDr. Eva Vondráková, Mgr. Soňa Cisárová, Mgr. Iveta Spilá, Marek Kotian 9.B 


