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Úvodom.... 
Končí sa prvá polovica školského roka. Už pár dní píšeme rok 2018, nedávno skončené 

Vianoce doznievajú v našich spomienkach. Prvý polrok školského roka je za nami takisto, 

výpisy klasifikácie žiaci dostali. Vedia, kde treba pridať, aby koncoročné vysvedčenie bolo 

lepšie, alebo rovnako dobré.  

Milí naši čitatelia, prajeme Vám pekné chvíle pri čítaní nášho 

časopisu. Zároveň aj, nech je rok 2018 pre Vás úspešný a plný 

nádherných dní.           Vaša redakcia  

 

 

 

 

Naše zvieratká 

Ocko nám priniesol malé mačiatko. Je bielej farby. Oči má hnedej farby. Je to veľký beťár. 

Veľmi rado sa hrá so 

svojím klbkom. Máme aj 

psa,  ktorý sa volá Rocky 

a bojí sa kúpania. Je to 

veľký hladoš. Má svoju 

hračku, ktorú nikomu 

nepožičia. Mám aj 

zajaca, ktorý sa volá 

Uško. Najradšej má 

seno a mrkvu. Je veľmi 

chlpatý. Mám ich rada, 

tie moje zvieratká.        

Radka 
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Ovocno-zeleninový deň 

Na biológii sme si urobili ovocno-zeleninový deň s pani učiteľkou Skokano-vou. 

Všetci  doniesli  zeleninu a ovocie, ktoré vypestovali doma.  Napríklad : cesnak,  

cibuľu, paradajky, jablká, hrušky a podobne. Rozprávali sme si o nich, z akého 

druhu sú a ktoré nám chutia.  Andrej Oravec 

 

 

 

 

 

 

 

Môj psík sa vola Timotej. Je 

veľký nezbedník. Dávame mu 

tabletky na odčervenie. Chodí spať 

do postele k nám. Kúpili sme mu 

pyžamo. Aj malý koberec,  na 

ktorom môže sedieť. Má svoje jedlo 

a to je konzerva Junior. Má aj svoju 

veľkú izbu a svoj pelech. Ale vždy 

chodí k nám do postele,  dnes spal 

so mnou. Je to hravý a pekný psík. Je 

to jorkšír.       Vik 
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Naši hasiči v Rakúsku Víťazstvom na majstrovstvách 

Slovenska v roku 2016 v Banskej Štiavnici si naše dievčatá i chlapci vybojovali 
vstupenku na medzinárodnú súťaž mladých hasičov. Konala sa v júli 2017 
v Rakúsku. Dievčatá sa umiestnili na 8. a chlapci na 22. mieste. Prinášame 
krátku spomienku v rozhovore s účastníčkami súťaže  Emou a Zitou.                                                                                                                                                 
Kde ste súťažili?  Súťažili  sme v meste Villach v južnom Rakúsku.                   
Kedy ste tam boli? V nedeľu 9.7. sme išli o 7:00 zo Šuňavy. Prišli sme tam asi 
o 17:30. Boli sme tam týždeň a do Šuňavy sme sa vrátili  v nedeľu 16.7 o 9:30.         
Aká bola cesta?Cesta bola fajn. Po ceste sme mali niekoľko menších zastávok. 
V Bratislave sme mali väčšiu zastávku, kde sme brali aj niektorých rozhodcov.                                                                           
Čo ste robili vo voľnom čase? Rozprávali, stretávali sme sa s chlapcami 
a dievčatami z iných štátov.                                                       
Ako tam bolo? Mali sme sa tam dobre. Mali sme veľa zážitkov a priateľstiev.   
Rozprával sa Kristián  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na foto: zľava stoja - tréneri Henrich Barilla, Žofia Šebestová, Jakub Fridman, 

Ján Pastrnák /Batizovce/, Patrik Zboran /Púchov/, Filip Dravecký, Michal 

Marton, Damián Steiner, Marek Švajka, Adrián Spišiak a Peter Mišianik. Zľava 

dolný rad - Veronika Sedláková, Tamara Glejdurová, Zita Monika Diabelková, 

Martina Diabelková, Lucia Dunajová, Ema Fridmanová, Lenka Šašurová, Viktória 

Martonová, Ester Hromadová, Jana Muranská a Marek Fridman. 
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V Šuňave potešili skôr narodených občanov   

15.10. bolo malé divadlo pre starších.Najprv dostali oslávenci darčekové tašky. 

Potom si všetci posadali a program mohol začať. Po každom druhom vystúpení 

bolo vyhlásenie jubilantov 60-65, 70-75, 80-85 a 90-ročných. V programe sa 

predstavili žiaci dramatického krúžku a ZUŠ – Šuňavček, huslisti, klaviristi.     

Adam Vilim 

 

 

Spríjemnili sme si sobotu V sobotu 14.10. 2017 sme sa 

vybrali do Lučivianskej jaskyne Pivnica. Vybrali sme sa polovica turistického 

krúžku – siedmaci a krúžok zdravý životný štýl – diev-čatá z 8. a 9. triedy. Najprv 

sme prešli cez Valtierovú a potom cez lesy až sme sa ocitli pri hlavnej ceste. 

Problém bol trochu prejsť cez vodu. Bol tam mostík ale ten veľmi  nedržal. 

Nakoniec sme sa niektorí prebrodili a iný prešli cez 

most. Potom sme sa vybrali do lesa oproti ceste. 

Po pár metroch sme zbadali jaskyňu. Preskúmali 

sme ju a našli sme aj kešku. Potom sme sa rozhodli, 

že vypátrame druhú,  ktorá bola v blízkosti jaskyne. 

Potom sme si dali prestávku a kývali sme autám 

a oni nám odtrúbili. Po nejakej dobe sme sa vybrali 

na cestu späť. Bolo to trochu náročnejšie,  než sme 

čakali. Vybrali sme sa trochu iným smerom,  ale 

napriek tomu sme sa našli na hlavnej ceste,  ktorou 

sme potom dorazili až do Šuňavy.              Martina 

 

/ Neďaleko tejto jaskyne  archeológovia objavili v lete 2017 poklad – takmer 900 mincí zo 17. 

a 18. storočia.  
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V Bratislave sa ôsmakom páčilo 

Dňa 24.10.2017 nám p. zástupca Mgr. Henrich Barilla pripravil exkurziu do Bra-

tislavy. Ráno sme mali odchod hasičskou aviou do Tatranskej Štrby a tam sme 

čakali na vlak. Cesta do Bratislavy nám trvala 5 hodín. Po príchode do Bratislavy 

sme sa šli pozrieť do ZOO. Prehliadka ZOO nám zabrala 2,5 hod. Potom sme šli 

do hostela Patio, kde sme sa zložili. O 19:45 sme šli na večeru do reštaurácie 

Bažant, kde sme si všetci dali vyprážaný syr a hranolky, pretože sme nevedeli, 

čo si máme vybrať.Po večeri sme sa opäť vrátili na hostel, kde sme mali 

večierku o 22:00 hod. Ráno sme sa  naraňajkovali /raňajky sme si pripravili 

sami/ a o 10:00 sme museli opustiť hostel. Po odchode z hostela sme šli na 

prehliadku bratislavského hradu, čo nám zabralo hodinu. Po prehliadke hradu 

sme šli do Aupark centra, kde sme mali rozchod a o 14:30 stretnutie pri vchode 

do centra. Potom sme si šli po batožinu na stanicu a vlak nám išiel o 16:00 hod. 

Cesta domov bola veľmi unavujúca,  ale od-niesli sme si so sebou veľa zážitkov.   

Júlia 
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Burza stredných škôl 

Dňa 10.11.2017 sme spolu s ôsmakmi šli do Popradu na burzu stredných škôl. Učili sme sa 2 

hodiny a o 9:30 prišiel pre nás  

autobus,  ktorým sme odcestovali 

do Popradu. Po príchode pred 

Arénu nám pani učiteľka Alena 

Skokanová dala inštrukcie,  

ktorými sme sa riadili. Po vstupe 

do Arény sme sa všetci rozišli a šli 

sme si obzerať stánky so školami. 

Boli tam všetky školy z Popradu 

a aj z blízkeho okolia. Boli tam 

veľmi zaujímavé stánky a pri 

niektorých sme si mohli aj 

vyskúšať,  aké majú odbory. 

Najviac ma zaujalo to,  že sme si 

mohli vyskúšať zašiť ponožky.  A bolo tam aj veľa iných, zaujímavejších škôl. Veľmi si vážim 

to, že nás pani učiteľka  vzala na burzu a to, že  deviatakom so všetkým pomáha.                  

Hanka   

Účelovky 2.10.  - v pekný slnečný deň s optimálnou dávkou nežného letného vánku 

sme sa my,  žiaci 9. a  8. triedy Základnej školy v Šuňave  vybrali na účelové cvičenie do 

panenskej prírody šuňavských lesov. Zo školy sme išli na Nižnú Šuňavu ku cintorínu, od 

ktorého sme sa následne vybrali na Juh. Bolo 

to účelové cvičenie zamerané na orientáciu 

v teréne a na navigáciu s orientačnými  

prístrojmi tj. kompas a buzola . Šli sme po 

lúkach keďže „poľná“ cesta bola samé blato 

a my sme nemali práve najvhodnejšiu obuv.  

Po ukončení cvičenia tj. cca 1,5 hod. sme šli 

na dedinské ihrisko kde sme do 12:00 mali 

relaxačnú prestávku. Po- prípade sme mohli 

hrať rôzne loptové hry ako napr. futbal 

a hádzanú. Následne sa žiaci, ktorí chodia na 

obed  vrátili do budovy školy a ostatní mohli ísť domov.   Samuel 

 

Náš bývalý žiak Samuel Sedlák /SUŠ Kežmarok/  

ukazuje ôsmakom, čo dokáže s drevom 
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  Exkurzia na Bojnický zámok a do Zoo 

Najprv sme išli na zastávku, kde sme mali byť o 5:00. Potom nás odviezli 

Avie do stanice v Štrbe. Potom sme išli asi hodinu do stanice. Potom sme 

prestupovali na druhý vlak a tiež to trvalo asi hodinu. Potom sme zase 

prestupovali a po hodine sme boli v Prievidzi. Potom sme išli z Prievidze 

asi hodinu pešo do Bojníc. Keď sme boli tam, tak sme ešte asi polhodinu 

išli do Bojníckeho zámku. Keď sme tam boli, tak sa nesmelo fotiť, iba ak si 

niekto zaplatil za 2 eurá povolenie. Keď sme tam boli, tak sme museli 

prejsť asi viac 

ako 400 schodov. 

Bolo tam veľa 

zaujímavých 

exponátov. Potom 

sme mali malú 

prestávku 

a mohli sme si 

kúpiť suveníry. 

Potom sme sa 

presunuli do zoo. 

Bolo tam veľa 

zvierat ale aj dlhá 

cesta. Najviac ma 

zaujímali slony. 

A po zoo sme išli naspäť domov a tou istou cestou ako sme išli na začiatku.    

Adam  

 

Moje letné  prázdniny 

Moje prázdniny som prežil v tábore a to hneď na začiatku. Potom som bol 

doma a pomáhal rodičom a potom sme išli na dve túry. Prvá túra bola do 

Slovenského raja,  kde sme boli 8 hodín. Potom sme boli na túre vo Vysokých 

Tatrách. A potom som bol doma a potom bol koniec prázdnin.      Adam  
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Exkurzia siedmakov do Prahy 
Do večera sme mali normálny deň, poniektorí sa ešte dobaľovali a o 22:15 sme 

vyrazili na zastávky. Mala po nás prísť Ávia, ako vždy. Doviezla nás na stanicu,  

kde sme čakali na vlak,  ktorý išiel až o 22:58. Vo vlaku boli kupéčka, lepšie pre 

nás. Mali sme doraziť až o 6:00 ráno, tak niektorí spali a ostatní robili hovadiny. 

Škoda, že musel byť po polnoci nočný kľud. Po dlhej dobe sme dorazili do 

Prahy. Na ubytovňu sme mohli ísť až o 14:00, tak sme si odložili kufre a išli 

pozrieť pár pamiatok. Naša cesta začala na hrade, pokračovala na námestí 

s orlojom, pri Karlovom moste a posledná zástavka bola na Václavskom 

námestí. Potom sme sa vrátili po kufre a vybrali sa na ubytovňu. DO 17:00 sme 

boli tam a potom sme šli na večeru. Vrátili sme sa na ubytovňu a tam sme sa 

rozprávali. O 22:00 sme mali večierku. Na druhý deň sme sa zbalili, niektoré 

dievčatá robili raňajky a s batožinou sme išli  metrom na stanicu, kde sme ju 

odložili a my sme išli do technického múzea, kde sme boli cca. 3 hodiny. Potom 

sme šli na obed a nastúpili do vlaku. Domov sme sa vrátili okolo 5:00.       Vaňa 

Halloween v školskom klube 
Bola tam zábava. Mali sme tam občerstvenie. Bola som maska Striga. Chlapci boli zombíci. 

Hrali sme stoličky. 

Potom sme sa hrali 

s balónom. Polo-

vica  pukla. Bol to 

zažitok. Nikdy na to 

nezabudnem.Radka  

------------------------- 

Ja som bola  čierno 

ružova striga. Mali 

sme čipsy, ktoré 

chlapci zjedli za 1 

minútu. Tancovali 

sme a hrali všelijaké hry. Pani učiteľka nám uvarila čaj. Hrali sme  stoličkovú hru. Potom  hry 

s balónmi. Pani učiteľka nás pomaľovala. Každé dievča bola striga  alebo  ježibaba. A chlapci 
boli zombíci. Púšťali sme si pesničky. Bolo to super. Na to nikdy nezabudnem. Bol to najkrajší 

Halloween na svete.           Viktória  
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Milí rodičia ! 

 

Ja som sa vám narodila, 

Nervy som vám spôsobila. 

Troch bračekov doma mám, 

s nimi je to dokonalý hurikán. 

Vy ste trpezliví,  

ale my sme neposlušní. 

Robíte pre nás všetko. 

My to všetko okašleme ľahko. 

Ale aj v tom nevnímaní,  

V našom srdiečku láska horí. 

Pri vás sa cítim bezpečne 

Ako mača v bavlnke. 

Preto vám ďakujeme,  

Rodičia milí, 

Že ste nad nami palicu nezlomili. 

Echo (Téma: Ďakovný list pre rodičov.) 
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Dňa 6.12. sa v našej škole tak ako 

každý rok ukázal Mikuláš. Vstávali sme 

do školy ako každý deň a prvé 3 hodiny 

sme sa neučili. Ráno sme nakreslili na 

tabuľu Mikuláša, čertov a anjelov. 

Prišiel do triedy, povedal nám, aby 

sme povedali básničku, keďže nikto 

žiadnu nevedel, tak jedna bola 

napísaná na tabuli a skupinovo sme ju 

zarecitovali. Potom nám dali sladkosti 

a odišli do iných tried. Od čerta som 

dostal facku a bol som celý čierny od 

uhlia.  Kiko 

 

Nech žijú Vianoce Ja ako každý malý chlapec sa teším na 

Vianoce, na to obdobie v roku, keď sme všetci spolu a samozrejme na veľké rozbaľovanie 

darčekov. V rodine   panuje dobrá nálada. Na Vianoce máme aj dvojtýždňové prázdniny, 

takže si od nás učitelia oddýchnu. Vianoce nie sú len o darčekoch a o dobrej nálade, ale je to 

hlavne kresťanský sviatok,  lebo vtedy sa narodil Ježiš Kristus.  Adam 
 

 

 

 

 

    

 

 

Mikuláš  s družinou a p.uč. Z. Sedlákovou 

     V i a n o c e 

 

Veselé Vianoce želám Vám všetkým,                                                                                                              

aby ste na Vianoce odpustili všetkým. 

                            Veľa šťastia, zdravia,aby sa darilo                                                                                                                                     

                               a nič sa nepokazilo.                                                                                                                     
 
                                                   Prajem veľa darčekov a lásky pod stromček,                                                                                    

                                                   aby ste sa najedli v ten Štedrý večer.      Echo 
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Stalo sa aj ... 

***školský rok 2017/2018 sa 

začal 4.9.2017 v areáli pred 

telocvičňou. Otvorila ho pani 

riaditeľka PaedDr. Anna 

Hroboňová a nový pán 

zástupca Mgr. Henrich 

Barilla. PaedDr. Jaroslav 

Švorc po dlhoročnom 

pôsobení v Šuňave odišiel do 

dôchodku. Novým členom pedagogického zboru je Mgr. Matúš Rodák, ktorý bude učiť 

predovšetkým telesnú a športovú prípravu na 2. stupni 

***22.11.2017 sa konalo celoslovenské testovanie piatakov T5-2017. Naši piataci si počínali 

veľmi dobre. Dosiahli takéto výsledky – v zátvorke je uvedený celosloven-ský priemer : MAT 

67,85% /64,7%/, SJL 70,19% /62,8%/. Testovania sa zúčastnili 17 z 18 žiakov triedy. Pri 

testovaní sme mali pani inšpektorku, všetko dopadlo ale dobre. Ostatní žiaci školy mali 

v tento deň riaditeľské voľno 

***v novembri sme si vypočuli v kultúrnom 

dome zaujímavú prednášku. Prišiel medzi nás 

archeológ Marián Soják z Archeolog. ústavu 

SAV v Nitre, objaviteľ vzácneho pokladu 

v Lučivnej v lete minulého roka. Neďaleko 

tamojšej jaskyňe Pivnica objavil takmer 900 

mincí zo 17. a  18. storočia. Pán Soják nám 

porozprával o tomto objave, ale i o iných 

archeologických náleziskách v našom okolí 

***školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 

v decembri. Úspešnými riešiteľmi sa stali: 

Anna Zajacová ml. 17 bodov , Peter Štrbka 15 

bodov /obaja 4. ročník/, Michal Marton 15 

bodov /7. ročník/, Kristián Chlebovec 13 

bodov /8. ročník/. Všetci postupujú do 

okresného kola 
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***17.12.2017 pripravila obec Šuňava 1. ročník akcie 

s názvom Vianočný punč. V kultúrnom dome sa 

predstavili so svojim programom naši žiaci, ktorí 

navštevujú ZUŠ Štrba alokované pracovisko v Šuňave. 

Medzi nimi i zaujímavá hudobná skupina s názvom Daj 

pokoj teraz, ktorej členmi sú – Ema Martonová/5.r./, 

Dominika Zaťurová /6.r./, Diana Chlebovcová, Martina 

Jurčová, Mariana Ďurmeková, Vanesa Paračková, 

Debora Sarkizová /všetky 7. r./ a Daniel Pleteník /9.r./ - 

foto na obálke. Vonku pri obecnom úrade si návštevníci 

mohli dať vianočný punč alebo varené vínko, pochutnať 

na zabíjačkových špecialitách príp. kúpiť niektorý 

z ponúkaných vianočných suvenírov. Žiaci pod vedením 

svojich učiteľov súťažili v ozdobovaní stromčekov 

v parku. Víťazmi sa stali štvrtáci spolu s piatakmi 

*** V decembri 2017 naši prváci spolupracovali 

s jednou partnerskou školou na projekte Malí 

koledníci. Navzájom si s prvákmi zo ZŠ Hustopeče, 

ul. Nádražní /Česká republika/  pripravili krajšie 

Vianoce. Spoločne so svojimi pani učiteľkami /v 

ZŠ Šu-ňava to je p. uč. Mgr.Věra Poradová/ 

vyhotovili nádherné vianočné pozdravy a poslali 

ich do partnerskej školy. Zároveň pripravili 

vianočné vystúpenia, z ktorých sa natočili videá, 

 tie si takisto obe strany vymenili. Naši prváci si 

nacvičili  kratučké vianočné pásmo a predstavili  sa s ním na školskom vianočnom programe 

v kultúrnom dome 22.12.2017. Títo žiaci i radi tancujú, navštevujú SZUŠ Rosnička a tam si 

pripravili spolu s pani učiteľkou Agnesou Dlhou tanček, ktorým takisto potešili svojich 

partnerov v Čechách i nás všetkých pred 

Vianocami 

***vianočný program sa konal 22.12.2017. 

Od 23.12. do 8.1.2018 si mohli deti 

oddýchnuť na vianočných prázdninách 

 

    

 

 

Stromček detí zo ŠKD 

Druháci pri svojom vystúpení 

Prváci zo ZŠ Hustopeče s.p. uč. V. Mačkovou 
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