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Jedlička 

Priletel anjelik 

K vianočnej jedličke 

Navrchu rozsvietil 

Svetielko maličké.  

Zrazu sa jedlička 

Celučká ligoce,  

Takto nám anjelik 

Priniesol Vianoce. 
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Dar života  

Život je dar, 

ktorý na každé narodeniny  

môžeme znovu rozbaliť. 

A preto každučký deň 

privítať v dôvere, 

že včerajšie tiene 

už nepresiahnu 

do zajtrajšieho svetla. 

A tak každé nové ráno 

bude čisté a svieže.  

A my budeme môcť 

naplno prežiť  

ďalší deň 

ktorý sme dostali. 

 A preto, ako sa hovorí v Starej anglickej modlitbe : 

Nájdi si čas byť priateľský – je to cesta k šťastiu  

Nájdi si čas snívať – posúva to tvoj voz k hviezdam 

Nájdi si čas ľúbiť, prijímať lásku – je to výsada bohov 

Nájdi si čas obzrieť sa vôkol – deň je prikrátky na sebeckosť 

                                       Nájdi si čas smiať sa – je to  hudba duše 
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10.12. - Deň ľudských práv  

Človek sa stáva občanom vtedy, keď rešpektuje základný poriadok 
spoločnosti. Pozná práva, ktoré mu vyplývajú z pravidiel platiacich 
spoločnosti a preberá zodpovednosť za plnenie svojich povinností.                                                                    
Ľudia sa odlišujú svojimi fyzickými a osobnými črtami, nie však 
základnými potrebami. Tie majú všetci spoločné. Preto ich 
zabezpečujú a chránia základné ľudské práva, ktorých sa môžu 
dožadovať všetky ľudské bytosti.  

Základné dokumenty o ľudských právach ich delia na dve skupiny :  

1. Osobné a politické práva – právo na život , súkromie, rodinu, 
právo na  spravodlivosť. 

2. Ekonomické, sociálne a kultúrne práva – pokladajú sa za 
podmienku uskutočnenia osobných práv, alebo zabezpečujú 
človeku možnosť uspokojovať ľudské potreby ( bývanie, výživa, 
základné vzdelanie ). 

               U nás je dokumentom zakotvujúcim ľudské práva listina 
základných práv a slobôd, ktorá sa premietla do obsahu Ústavy SR.       

                Rok  1993 sa naša republika stala členom Rady Európy, 
ktorej základným cieľom je chrániť a rozvíjať ľudské práva v rámci 
Európy.  OSN prijalo aj dokumenty na ochranu detí celého sveta.                                                           

     Základné ľudské práva sú neodňateľné, nepremlčateľné, 
nescudziteľné a nerušiteľné. Môžu byť obmedzené len na základe 
zákona. So slobodou ide ruka v ruke zodpovednosť, t. j. schopnosť 
predvídať následky svojich činov.  Je nevyhnutné vyvíjať veľké 
úsilie, aby tieto dokumenty spoznalo čo najviac ľudí, aby ich prijali a 
hlavne rešpektovali. Preto si každoročne pripomíname v tento deň 
ľudské práva, lebo to nie je samozrejmosť pre všetkých. 

                                                                                          E. Čatloch,7.B                  

 

 

 

Aktuality 

Akcie a súťaže , ktoré nás zaujali. 

Dňa 3. novembra 2016 sa konalo kvalifikačné kolo vo 

florbale žiačok. Naše dievčatá po ustráchanom začiatku  
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nakoniec dokázali zvíťaziť nad družstvom z Bobrovca 

a v napínavom zápase nakoniec i nad družstvom zo 

Spojenej evanjelickej školy. Ako víťazky turnaja  sa 

prebojovali na okresné kolo.  

Dňa 7. novembra  2016 sa 17 žiakov a žiačok našej školy 

zúčastnilo okresného kola v halovom viacboji 

všestrannosti. V kategórii Ž4 sa na prvom mieste 

umiestnila Soňa Miertušová, V kategórii starších dievčat 

(Ž5) sa na druhom mieste umiestnila Kristýna Hollá Žiaci 

postupujú na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 

19.11. 2016 v Rimavskej Sobote.  

Dňa 9. novembra 2016 sa uskutočnilo okresné kolo 
v bedmintone dievčat. V konkurencii 7 tímov sa naše 
dievčatá Veronika Golúchová a Silvia Krčmáreková 
nestratili. V základnej skupine porazili postupne súperky 
z Okoličného, Apoštola Pavla i domáce hráčky z J. D. 
Matejovie.  Po prehre s Gymnázia M. M. Hodžu, obsadili 
veľmi pekné 2. miesto. 

Dňa 10. novembra 2016 sa uskutočnilo okresné kolo vo 

florbale dievčat aj so zastúpením našej školy. Celkom úspešne 

sme  eliminovali najlepšiu hráčku turnaja, no na víťazstvo to 

nestačilo, z výhry 1:0 sa zaslúžene tešili Hrádočanky. Ďalší  

zápas sa niesol v priateľskom duchu, s dievčatami z Kvačian 

sme sa už stretli v prípravnom zápase, kde sme uhrali remízu. 

Tento krát sa nám podarilo zvíťaziť 4:2. Obsadili sme tak 2. 

miesto.  

Dňa 11. novembra 2016 sa triedy štvrtého ročníka 
zúčastnili výuky v Mobilnom planetáriu s odborným 
výkladom lektora. Pútavým interaktívnym spôsobom sa 
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žiaci dozvedeli nové poznatky o planétach našej slnečnej 
sústavy. Hodina sa žiakom veľmi páčila. 

V piatok  11. novembra 2016 vyvrcholil v našej telocvični 

týždeň florbalových stretnutí. Naši žiaci po remíze s 

hokejovou ZŠ MRM a víťazstvom nad ZŠ Matejovie bojovali 

v poslednom zápase o postup do regionálneho kola s žiakmi 

ZŠ Okoličné. S postupu sme sa síce netešili, ale cenné 2. 

miesto v okresnom kole sa ráta.  

V utorok 15. novembra 2016 sa v ZŠ Bobrovec konali 
majstrovstvá okresu v bedmintone. Naši žiaci Samuel 
Václav a Lukáš Mikuláš prešli celým turnajom bez 
zaváhania a zaslúžene obsadili 1. miesto. Držíme palce o 
týždeň na krajských majstrovstvách v Dolnom Kubíne.  

V utorok 15. novembra 2016 sa v CVČ v 
Liptovskom Mikuláši uskutočnilo obvodové kolo 
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Z našej 
školy do súťaže postúpili dve žiačky. Hanka Štrkolcová z 
9.A triedy skončila na 1. mieste a postupuje na krajskú 
súťaž, Lucia Vyparinová tiež z 9.A triedy bola úspešnou 
riešiteľkou.  

V stredu 16. novembra 2016 sa v knižnici uskutočnila 
zaujímavá hodina SJ pre 3.B triedu, ktorá bola zameraná aj 
na čitateľskú gramotnosť formou dramatizácie a 
zážitkového učenia. Petronela Jančušková z Liptovskej 
knižnice spoločne s pani učiteľkou Luciou Pajunkovou 
deťom pootvorili dvierka ako sa žije s handicapom - 
zrakovým.. Z ich výstupu sa deti (ich spolužiaci) dozvedeli, 
že aj slepí ľudia vedia čítať a aj oni majú svoje písmo -  
Braillovo. Pani učiteľka žiakom prichystala pracovné listy, 
kde si overila ako počúvajú a vnímajú. Ďalej si deti mohli 
napísať svoje meno práve v tomto "bodkavom" písme 
podľa predlohy. Žiaci si precvičili aj ďalšie zmyslové 
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receptory - hmatové a taktiež čuchové - V knižnici mohli 
deti naživo vidieť, prelistovať  2 knihy v braillovom písme 
s priestorovými obrázkami, ktoré sa im veľmi páčili.  

Dňa 18. novembra 2016 bola našej žiačke Eme Berníkovej zo 

7.B slávnostne odovzdaná cena za literárnu prácu, ktorou sa v 

súťaži "Ochrana pred požiarmi očami detí" umiestnila v SR na 

krásnom 3. mieste. Cenu jej osobne odovzdal, riaditeľ a 

podpredsedníčka OU DPO. 

V piatok 18. novembra 2016 sa v Základnej škole Janka 

Kráľa uskutočnili v I. a  VII. ročníku besedy zamerané na 

bezpečnosť a ochranu zdravia v oblasti dopravnej výchovy. 

Deti sa oboznámili so základnými pravidlami cestnej 

premávky, ako sa správať na ceste, ako správne chodiť po 

chodníku, akú povinnú výbavu má mať bicykel a cyklista a 

aké je dôležité nosenie reflexných prvkov najmä za zníženej 

viditeľnosti.  

Dňa 19. novembra 2016 sa uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v halovom viacboji všestrannosti v Rimavskej 
Sobote Vo vysokej konkurencii sa dokázala presadiť 
Veronika Chrzanová, ktorá obsadila krásne 3. miesto 
v kategórii Ž4. V kategórii Ž5 sa najlepšie umiestnila 
Kristýna Hollá (6.miesto) 

Žiaci 7. ročníkov navštívili v rámci hodín Techniky závod 
na výrobu nábytku IKEA Industry Slovakia, v Závažnej 
Porube. Počas exkurzie žiaci videli spracovanie dreva od 
dosky až po hotové diely nábytku, ktoré sa balili na baliacej 
linke a následne expedovali do obchodného reťazca IKEA.  

Dňa 25. novembra 2016 sa konalo okresné kolo v stolnom 

tenise žiačok. Naše trio v zložení Kristýna Hollá, Veronika 

Golúchová a Silvia Krčmáreková našlo v turnaji len jedného 

premožiteľa. Opäť ním bol tím z Gymnázia M. M. Hodžu. 
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V súboji o bronz sa nám však podarilo vyhrať nad tímom zo 

ZŠ Ul. čs. brigády.  

Dňa 25. novembra 2016 naši žiaci v zložení Jana Lešňanská, 

Hana Štrkolcová, Jakub Mindek a Martin Polesný získali v 

matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj junior pekné 2. miesto. 

Dokonca sa in podarilo poraziť Gymnázium M.M. Hodžu.  

Dňa 21.a 22. novembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo 

Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A súťažilo 18 

žiakov 6.- 7. ročníkov. Na 1. mieste sa umiestnila Laura 

Stanislavová  zo 7.A triedyV kategórii 1B súperilo 17 žiakov 

8.-9. ročníkov. Na 1. mieste sa umiestnil Tomáš Maťkuliak 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom 

gratulujeme a držíme palce v okresnom kole 17. januára 2017.  

                                                pripravila J. Lešňanská, 8.B 

 

 

 

Týždeň od 17.10 do 21.10.2016 bol na našej škole vyhlásený za 

„TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY“. 

 

Dňom 17.10.2016 - v pondelok bola na našej škole zahájená akcia „TÝŽDEŇ 

ZDRAVEJ VÝŽIVY“. 

Dňa 18.10.2016 sa uskutočnil deň, ktorého hlavná myšlienka znela 

„DESIATA BEZ SLADKOSTÍ“. V tento deň žiaci dobre urobili, ak si na 

desiatu nedoniesli žiadne sladkosti. Ich desiata mala byť zdravá, ale zároveň 

chutná. 

V stredu 19.10.2016 bol deň „ VŠETKO ZJEDZ NA OBED“. Cieľom dňa bolo, 

aby žiaci zjedli celú porciu jedla. Odmenou za zjedený obed bol dobrý 
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puding. Pani kuchárky pripravili pečené kurča - mňam. Čo myslíte, komu sa 

to nepodarilo? 

Vo štvrtok 20.10.2016 prebiehala v škole akcia  pod názvom „TRIEDA 

HOSTÍ TRIEDU“. 

Práve dnes sa žiaci hostili pochúťkami, ktoré doma pripravili ich spolužiaci 

s rodinou. Slovíčko doma som zvýraznila preto, lebo chipsy, dobošky, 

tyčinky sa nerátali. Pochúťky mali byť pripravené vlastnoručne ( napr. 

koláče, muffiny...). Najviac potešili dobroty zdravé a plné vitamínov. Ovocie 

a zelenina  tiež spestrili stoly pripravené v každej triede. 

Vo štvrtok bola trieda 7.B navštíviť našich prváčikov, ktorí sa núkali ich 

dobrotami napr. koláčmi, jablkami v župane, zelerovými tyčinkami . 

Nepohrdli ani ovocím a zeleninou. Tak len dúfajme, že im chutilo. 

 

O deň neskôr,  v piatok 21.10.2016 sa uskutočnil „DEŇ JABLKA“. 

Jablko je už po stáročia liekom (skoro) na všetko. Že vraj stačí zjesť každý 

deň aspoň jedno jablko a zdravie nám bude slúžiť lepšie a hlavne dlhšie. 

Obsahuje vitamín C , vlákninu dôležitú pri trávení v organizme, vápnik, 

horčík. A tak bolo určite dobre, keď si naši žiaci v piatok zobrali na desiatu 

jablko, s ktorým sa cez veľkú prestávku išli spoločne odfotiť. 

 

Od nás všetkých záležalo, ako akcia dopadne. Vďaka patrí aj našim rodinám, 

že sa snažili pomôcť s prípravou pohostenia. Tento týždeň bol iný ako 

bežné počas školského roka. Bol plný nápadov, dobrej nálady , stretnutí 

učiteľov, žiakov a samozrejme výborného a zdravého jedla. 

 

Najdôležitejšie je zapamätať si, že zdravá a racionálna výživa má byť 

na našom stole každý deň. 

      Ema Berníková   7.B 
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Vianočné rýmy  

v prácach našich štvrtákov.  

 

 
Poviem vám rýmy, 

pochádzajú zo studenej zimy.  

Pekné sviatky slávime v piatky. 

Na Vianoce  

sa všetko ligoce. 

Dostali sme darčeky, 

nad krbom visia venčeky. 

Nastala guľovačka 

a po nej sánkovačka.  
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Padá modrá vločka, 

je ako moje očká 

 

Jarko Kompan 4.B 

 

 

 

Moja skvelá zima 

Bol som raz smutný. Kuknem sa von a je tam vločka. Hneď sa mi 
rozjasnili tie pekné očká. 

Ja viem, že každý má rád sneh aj preto, lebo vedľa, je zamrznutý 
breh. 

Mám rád sviatky, lebo sú vždy piatky. 

V lese jedlička rastie, určite nám prinesie šťastie. 

A moja mama má rada deti, lebo ich je toľko ako smetí. 

Samozrejme v zime nechýba guľovačka a ani sánkovačka. 

A potom prídu  Vianoce a stromček sa ligoce.  

Matúš Jánošík 4.B 

 

 

 

Kde bolo tam bolo 

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden stromček. Ten stromček rástol 
v lese so svojimi kamarátmi stromčekmi. A raz prišli do hory 
drevorubači bol raz a začali stínať najvyššie stromy. Naložili ich na 
voza odviezli ich na veľkej lodi za oceán. Stromček si pomyslel, že aj 
on chce byť taký vysoký, aby aj jeho sťali a odviezli na loď.                                                                                                       
O niekoľko dni napadol prvý sneh. Do lesa prišli horári stínať 
vianočné stromčeky. Medzi zoťatými stromčekmi bol aj ten náš. 
Stromček naložili na voz a odviezli na trh.                                                                                     
Tam prišli rodiny z deťmi kupovať vianočné stromčeky. Náš 
stromček si kúpila rodina s chlapčekom a dievčatkom. Zobrali si ho 
domov do krásnej chalúpky na okraji lesa.                                                                          
Stromček postavili doprostred obývačky. Všetci ho začali zdobiť 
rôznymi ozdobami. Sušenými jabĺčkami, pomarančmi, farebnými 
stužkami, drevenými ozdobami, perníkmi na vrch dali prekrásnu 
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hviezdicu a sviečky. Nakoniec zapálili na ňom sviečky a šťastne 
oslávili Vianoce.  

Laura Jelenáková 4.B 

 

Príbeh o poslednej tulenej víle  

V neďalekej krajine v Južnej Amerike žila jedna rodinka otec mama 
syn a dcéra. Nedávno sa zistilo že dcéra nie je obyčajná dcéra ale že 
je posledná tulenia víla, a iba ona môže zastaviť piesňou zlú 
kráľovnú Blúm. A tak sa dcéra pobrala za zlou kráľovnou živočíchov 
ktorých zlá kráľovná začarovala na kameň a pomyslela si. ,,Aká je 
zlá kráľovná, ale stále sa nevzdávala a stále išla ďalej a ďalej 
a čoraz viac videla morské živočíchy až na konci chodby otvorila 
dvere a tam sedela na tróne zlá kráľovná Blúm a opýtala sa malého 
dievčatka : Čo tu robíš ? ´´ ona odpovedala. Ja som prišla iba preto, 
aby som mohla povedať že si zlá kráľovná Blúm a ja som prišla 
zachrániť more pred tebou zlá kráľovná. Kráľovná sa veľmi urazila 
a povedala čo si to do mňa dovoľuješ ? A malé dievčatko povedalo, 
naozaj si zlá ale kráľovnú to už veľmi naštvalo a tak sa stala bitka 
ale malé dievčatko zaspievalo pieseň mora a kráľovná potom 
sľúbila, že už nebude zlá a všetky morské živočíchy ožili.  

Timka Grivalská 4.B 

 

 

 

 

Bude Vás zaujímať 

6.12. – Svätý Mikuláš 

Tento slávny grécky biskup z juhotureckého mesta Myra sa hneď od začiatku 
´´tešil´´ veľkej úcte. A to nielen v krajine svojho pôsobenia, ale tiež po celom 
západe a mimoriadne v Rusku. Jeho pôsobenie je známe veľkou štedrosťou 
a dobročinnosťou. Tak sa úplne prirodzene začal jeho sviatok spájať s tradíciou 
obdarúvania, zvlášť detí. V tomto zvyku netreba násiliu hľadať spôsob na 
pokresťančenie pohanských zvykov, aj keď nejaký súvis tam byť môže.                                           

        Úcta k sv. Mikulášovi a tradície viažuce sa na jeho sviatok. V rôznych 
krajinách sa vyvíjal odlišne. Niekde rozdáva darčeky sám už večer 5.decembra, 
inde má na to rôznych pomocníkov, alebo ich prináša v noci a deti si ich 
6.decembra ráno nachádzajú za oknom či v topánkach.                                                                                                               
Na našom území sa oslavy sv. Mikuláša rozšírili v stredoveku, ale len v mestách. 
Študenti si pomedzi seba volili biskupa Mikuláša. Bývalo to spojené zo 
zábavami. Mikuláš však chodil aj skúšal deti z modlitieb, básničiek a pesničiek, 
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za čo ich odmenil sladkosťami, ktoré pripravili rodičia. Keď tento zvyk prišiel 
z kostolov do ulíc, zvyčajne ho odprevádzal anjel a čert. 

        Na strednom Slovensku vstupoval Mikuláš do domu s takouto básničkou : 
´´ Deti, ja som Mikuláš, modlite sa otčenáš. Mrcha deťom nesie korbáče, 
dobrým orechy a koláče.´´ Tieto mikulášske zvyky sa na slovenské dediny 
rozšírili až po prvej svetovej vojne. Dovtedy tam vládli zvyky chodiť v maskách 
príšer a zvierat ( napr. medveďa ).       
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Poznáte ich? 
V tomto čísle začíname fotografickú súťaž. 

Uverejňujeme fotku jedného pedagóga. Vašou úlohou 

je uhádnuť meno. Svoj tip napíšte na lístoček spolu 

s vaším menom, priezviskom a triedou a prineste p. 

riaditeľke. Na prvých troch, kto uhádne meno 

pedagóga, čaká odmena v podobe žolíka. 

Tak skúšajte šťastie, oplatí sa to! 

Kto je na tejto fotografii? 
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Do nového roku Vám prajeme 12 
mesiacov bez choroby, 53 týždňov šťastia, 
365 dní bez starostí, 8760 hodín lásky, 
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525 600 minút pohody a 31 536 000 
sekúnd výnimočných chvíľ. 

Všetko najlepšie v roku 2017 

                                    Redakčná rada 
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