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Úvodom...  
          Toto číslo robím najradšej, lebo je posledné v školskom roku a už dýcha prázdninami. 

Nájdete tu čítanie o výletoch, o vysvedčení a aj plány na nasledujúce dva mesiace plné 

oddychu. Neostáva mi, len zaželať Vám, aby boli naplnené 

samými peknými zážitkami. Pri všetkých tých zábavkách si ale 

dávajte na seba pozor, aby ste sa vyhli zraneniam. Deviatakom 

prajem veľa úspechov v nových školách a s Vami ostatnými sa 

teším na stretnutie v budúcom školskom roku. AS  

 

Moje turné po Mexiku 

18.apríla o 4:30 začala naša cesta. Cestovali sme do Budapešti v Maďarsku. Všetci 

unavení , no plní adrenalínu a radosti , pretože sme išli odohrať naše najväčšie turné 

zatiaľ. Náš prvý let bol do Amsterdamu , kde sme si dobre zabehali, pretože nám 

meškalo lietadlo.  Po našom maratóne sme plní nadšenia leteli priamo do Mexiko 

city. Leteli sme dokopy asi 14 hodín , no napriek tomu sa náš prvý koncert 

v obrovskej katedrále vydaril. Koncertov sme v Mexiku odohrali 10. Každý z týchto 

koncertov bol pre mňa obrovským zážitkom. Každý koncert nás aj mňa posúval 

dopredu. Naše všedné dni vyzerali tak, že sme sa zobudili, išli na raňajky a hneď 

nastúpili na náš autobus, s ktorým sme vyrazili za našim 

ďalším koncertom. Na  koncertoch sme hrali celých 60 

minút programu , s jednou 5 -minútovou prestávkou ale 

publiku to väčšinou nestačilo.  Každý koncert sme 

pridali mexické piesne a rôzne iné skladby. Naše 

turné sa odohrávalo v rôznych divadlách , obrovských 

katedrálach a nakoniec aj na námestiach. Po piatich dňoch dosť vyčerpávajúceho 

koncertovania sme mali celodenný oddych na načerpanie síl na ďalších 5 koncertov. 

Celý deň sme sa opaľovali a užívali si 35 stupňové horúčavy pri našom bazéne. Po 

koncerte sa s nami veľa ľudí fotilo , niektorí chceli aj podpis. V Mexiku sme mali aj 

vlastné pla-gáty,  ktoré viseli na námestiach a uliciach. Hotely , v ktorých sme naše 

celé turné prespávali, sa mi veľmi páčili a boli na vysokej úrovni. Každý z hotelov mal 

bazén aj vírivku, kde sme si užívali. Na konci nášho cestovania sme sa pristavili pri 

pyramídach Slnka a Mesiaca a tiež aj pri mori, kde sme si oddýchli po našom 

výkone. Toto turné pre mňa znamenalo veľký úspech a nezabudnem  na to, keď sme 

sa klaňali pri obrovskom aplauze , na to, keď sme vychádzali na scénu pred 2000 

ľudí,  aj na to, keď sa naše publikum dvíhalo zo sedačiek. Bol to neopísateľný pocit, 

pri ktorom som zistil, že som veľmi vďačný aj môjmu učiteľovi za to , že ma priviedol 

na túto cestu. Pochopil som, že hodiny tréningu mali zmysel. Splnil som si malý sen 

a naďalej si ho plním , pretože toto koncertovanie nebolo naše posledné.                         

/Gabriel Fendek-9.r., huslista/  
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Turnaj vo vybíjanej    Ráno sme prišli do školy o 7:15 

a o 7:30 sme vyrazili. Bolo nás 13: 5.r.- Laura, Zarka, Dominika, 6.r. - 

Dida, Diana Ch., Debora, Zuzana, Ema, Katka a 7.r. - Ema, Soňa, 

Lívia, Zita +p. uč. Kopáčová.  Do Štrby sme išli autobusom aj 

s Tepličankami. Keď sme dorazili, tak sme odišli do telocvične. 

V telocvični sme sa prezliekli a  mohli  ešte rozcvičiť. Po prestávke 

sme nastúpili do dvojradov a rozhodkyňa nám ešte povedala 

pravidlá. Prvý zápas sme hrali proti Štrbe. Bohužiaľ sme prehrali 3 : 7. Ako druhý zápas sme 

hrali proti Tepličke. Boli veľmi silní a takisto sme prehrali tuším 5 : 9. No nevadí, niekto 

predsa musí skončiť na 3. mieste. Boli sme síce sklamaní, ale po zápasoch sme šli na chvíľu 

do Sipoxu v Štrbe na preliezky. Zaviezla nás tam Sonina mama. Bolo to super. Cestou späť 

nás Sonina mama zaviezla aj na zastávku, z ktorej sme odišli autobusom do Šuňavy. Do školy 

sme prišli na 5.hodinu. Išli sme na obed a domov.        Dida a Debora  

V škole v prírode sa deťom páči 

     Bolo tam pekne, boli sme navštíviť Múzeum TANAP-u. Na plavecký sme chodili každý deň. 

Aj sme sa učili a boli sme aj v jaskyni. Na izbe sme sa hrali s papiermi, pozerali sme telku. Boli 

sme aj v Ski múzeu. Kúpil som si tam suveníry. Boli sme aj s animátormi. A maľovali sme sa 

na indiánov, cestovali sme po celom svete, po všetkých kontinentoch. Strávil som tam pekné 

dni, ale aj som sa tešil domov. Budem mať pekné spomienky na prírodu.   Peter Štrbka                           

/V škole v prírode boli tretiaci 

v hoteli Kremenec v Tatranskej 

Lomnici jeden májový týždeň. 

Sprevádzali ich tr. p. uč.                   

Mgr. Věra Poradová a p.uč. 

Mgr. Andrea Pilátová. AS/  
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                            Zber papiera 

Zber papiera sa  ako každý rok uskutočnil aj v našej škole. 

Trval od 22.5 do 26.5. Žiaci nazbierali spolu 9 315 kg, čo 

predstavuje 5415 kg na žiaka. Najviac na jedného žiaka 

nazbierali štvrtáci – 111,26 kg, na ďalších miestach skončili 

druháci – 90,41 kg a tretiaci – 74 kg. Cez hranicu 100 kg sa 

dostalo viac ako 30 žiakov, všetci boli ocenení na vyhodnotení 

mimoškolskej činnosti a zberu papiera. Najlepšou zberačkou 

sa stala Julka Zemanová-2.r.-859 kg, za ňou sa umiestnila Marienka Szczechowiczová – 4.r.-

555 kg a tretí bol Michal Konduliak- 5.r.-396 kg. AS 

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov 

(napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík,...). 

Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, 

redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k 

redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov./Zdroj-internet / 

Adam Britaňak  

 

Exkurzia Strečno 

V stredu pred Dňom detí 31.5. 2017 sme navštívili Žilinu a zrúcaninu Strečno. Najprv sme sa 

o siedmej ráno zišli na zástavkách, odkiaľ sme odišli Aviou do Štrby na rýchlik. Na rýchlik sme 

čakali asi polhodinu. Keď už sme konečne 

nastúpili do vlaku, našli sme si miesta a cestovali 

sme hodinu a pol. Po nie až tak dlhej ceste sme 

išli ako prvé do Žiliny na námestie, kde sme mali 

krátky rozchod. Polovica triedy si kúpila spinner. 

Ja som si kúpila spoločný náhrdelník 

s kamarátkou. Keď nám skončil rozchod, tak sme 

išli na autobus. Ten nás zaviezol ku zrúcanine  

Strečno. Cez rieku  nás na kompe previezol jeden 

chlap. Ked sme vystúpili, urobili sme si pár fotiek. Potom sme ešte išli do malej dedinky, kde 

bolo pár domčekov. A nakoniec sme odišli na vlak, s ktorým sme sa vrátili domov. Zo Štrby 

sme sa  odviezli Aviou na Šuňavu. Cestou sme spievali ľudové pesničky ale aj iné. Tento výlet 

bol asi  najlepší zo všetkých. Ďakujeme našej pani učiteľke Eve Hurčalovej a pánovi učiteľovi 

Barillovi.        Maťa,Debora 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Papier
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plast
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pneumatika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Odpad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%A9_plyny
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Deň matiek  sme  si 

pripomenuli aj  v kultúrnom dome. 

Najprv boli vystúpenia žiakov 

základnej školy a dramatického 

krúžku. Potom bol príhovor pána 

starostu Stanislava Kubaského. Po 

príhovore vystupovali zase žiaci 

dramatického krúžku a po nich 

spieval Grúň. Podľa môjho názoru sa tento program mamkám a babkám páčil.       Adam Vilim 

Divadelné vystúpenie v Štrbe 

Keď sme prišli do Štrby, našli sme si svoje miesta, kde si sadneme. Divadlo 

začalo vystúpením o siedmich kozliatkach. Niektorí nevedeli text. Najlepšie 

divadlo bolo o snehulienke. No, nebola to obyčajná snehulienka. Čarovné 

zrkadlo rozprávalo s ruským prízvukom a bolo vlastne okno. A snehulienka sa 

nevydala. Červená a Žltá kartička........ nekomentujem. Bola tam aj jedna 

detektívka. Vystupovali tam upíri a vlkolaci. Vlkolaci vždy uniesli slávneho 

futbalistu. Vyšetrovali to tri dievčatá. Bolo to super.   Mária Smolárová    /Členovia 

dramatického krúžku boli v Štrbe na pozvanie tamojšej ZUŠ. AS/ 

Na Deň  detí sme išli ku kulturného domu. Boli tam  ukážky práce vojakov 

a vojenskej polície.  Mohli sme si vyskúšať  všelijaké  zbrane,  vysielačky... Videli 

sme, ako psy zneškodnia páchateľa alebo nájdu drogy. Dostali sme  čokoládu. 

Mohli sme si sadnúť do vojenského auta, mohli sme si aj zaboxovať. Potom na  

konci bola súťaž pre učiteľov – museli sa predviesť v ochrannom obleku alebo 

so zbraňami.  Stalo sa nám, že sme 

otvorili vodu a vystriekla z flaše 

a boli sme celí mokrí. A na záver bola 

ukážka šuňavských hasičov – 

záchrana zraneného, hasenie 

požiaru.   Diana Ch. 
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Radka Pilátová /3.r./ nám napísala a nakreslila o 1. Sv. prijímaní, ktoré sa v Šuňave konalo 

4.6.2017: Prvé sväté prijímanie je, keď deti prijímajú Pána Ježiša v eucharistii. No predtým 

musia navštíviť spoveď. Pán Ježiš zomrel za naše hriechy. Najkrajšia modlitba je Otče náš. My 

Prvé sväté prijímanie slávime na Šuňave. Všetci majú rovnošaty. V prijímaní sa uchováva 

Ježiško. Celý rok sme sa na to pripravovali. Ale stálo to za to. Pána Ježiša môžeme prijímať aj 

každý deň. 
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Myslím si že moje vysvedčenie by  malo  dopadnúť  celkom  dobre : 

Slovenský  jazyk:1                                                                                                                 

Čítanie :1                                                                                                                

Matematika:2                                                                                                                    

Prírodoveda:1                                                                                                             

Vlastiveda:1                                                                                                                                   

Náboženská výchova: absolvovala                                                                                   

Hudobná výchova : absolvovala                                                                                              

Výtvarná výchova : absolvovala  

Dúfam, že to dopadne takto  Betka Fridmanová 

   Dva prázdninové plány .... 

Cez prázdniny pôjdem s rodinou v 

auguste do Chorvátska  na pláž, asi na 

týždeň. Už sa veľmi teším, že sa budem 

potápať v mori a na to, že si tam 

nazberám mušle, keď´ tam budú. 

Budeme ubytovaní v hoteli. Matúš Fridman  

Tieto prázdniny budú určite super. Pôjdem na jeden skautský tábor do Ružom-

berku. Skautské tábory sú super.  Pôjdem tam s kamarátkami Deborou, Dianou, 

Ester, Majkou a Betkou. Na skautskom 

tábore každý večer spievame pri ohni. Ráno 

si upraceme stany a vedúci to bodujú. Celý 

deň sa na tábore hrajú hry a plnia sa 

odborky a bobríky. Na tábore som väčšinou  

7-10 dní. Veľmi sa na tábor teším.      MAŤA  
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                      Hádanky  

Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď si zopár 

vláskov chytí, urobí z nich padáčiky. 

avapúP 

 

Ja mám štyri nôžky. Hop sem, hop tam, hopla! Keď sa dáždik 

hustý z čiernych mrakov spustí, do vodičky skočím, aby som 

nezmokla. 

abaŽ 

 

Bodkované šaty nosí, umýva sa v kvapke 

rosy. Kvetinky má veľmi rada, preto na ne 

často sadá. 

akneiL 

 

Ja som už raz taká. Pred tebou nebočím. Čím lepšie ma 

kopneš, tým lepšie vyskočím. 

atpoL   

 

Biely kvietok z chotára, jari bránu otvára. Na byľôčke snežná 

vločka vo vázičke mamu počká. 

akneiženS 

 

Veľké uši, chvostík malý. Čím by sme ho kŕmiť mali?On nemá 

chuť na zmrzlinku. Rád kapustu, ďatelinku. 

cajaZ 
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A ďalšie tipy na prázdniny ...  

 

 

Cez prázdniny sa chystám do Ameriky do New Yorku na 15 dní. Budem letieť zo 

Slovenska do Nemecka. Odtiaľ budem letieť do New Yorku. Chcel by som tam 

navštíviť Empire state building, lebo je to najväčšia budova na svete. V New 

Yorku je okolo 40°C. Takže tam bude dosť horúco. Let bude trvať 19-24hod. A 

ešte si kúpim nejaké suveníry a možno aj spolužiakom :P  K.G.  

                                                         

 

 

                                                         

 Čo budem robiť cez prázdniny 

Cez prázdniny pôjdem do tábora a asi na Maltu. Potom sa asi budem hrať na 

PC. Potom asi budem pomáhať a učiť sa. Keď tak, budem pomáhať starému 

otcovi. Starej mame budem pomáhať s tým, čo príde. S ujom Martinom budem 

hrať kamióny po Európe. Mame budem pomáhať s upratovaním. Ujo Mišo mi 

pustí film Hviezdná brána. A potom sa budem učiť anglinu.   Adam 

 

Moje prázdniny                                                                             
Cez prázdniny budem s kamarátmi chodiť  na prechádzky do lesa. Niekedy budeme opekať 

s rodinou, ale  tiež aj s kamarátom zo 

Smižian. Dakedy pôjdeme sa schladiť aj do 

Váhu. A to bude asi všetko.  xxxx 
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Stalo sa aj ...... 

***30.5.2017 sme si pozreli v kultúrnom dome známy 

muzikál Mníšky       ***9.6.2017 sa žiakom predviedli ich 

spolužiaci, ktorí navštevujú ZUŠ Štrba                                        

***Na výlety zamierili žiaci : prváci/na titulnej foto/ a ŠKD 

do detského sveta v Hozelci, druháci, štvrtáci a šiestaci do 

Tatier, piataci do Liptovskej Tepličky a kúpať sa do Sipoxu 

do Štrby. Siedmaci si urobili ohník a zahrali hry v country areáli v Šuňave, ôsmaci boli 

v Aquacity Poprad a prenocovali v Liptovskej Tepličke. A napokon deviataci strávili pár dní 

v Liptovskej Sielnici, kúpali sa v Liptovskej Mare a pozreli si Liptovský Mikuláš   

***Klasifikačné porady sa konali 22. a 23.6.2017. Najlepšími žiakmi z jednotlivých tried sa 

stali : Peter Smolár-1.r., Ondrej Pilát-2.r., Radka Pilátová-3.r., Marcel Dravecký-4.r., Zara 

Glajzová-5.r., Michal Marton-6.r., Denisa Hurčalová-7.r., Lívia Zajacová-8.r., Ester 

Hromadová-9.r. Všetci žiaci majú umiestnenú svoju fotografiu na galérii v škole. Boli 

odmenení knihou na záver školského roka v kultúrnom dome. Knihu dostali aj ďalší 

vynikajúci žiaci   ***23.6.2017 mali žiaci účelové cvičenia, pre nepriaznivé počasie sa konali 

v triedach a v telocvični, kde pán zástupca deťom ukázal, ako ošetrovať zranených     ***26. 

a 27.6.2017 sa odovzdávali učebnice a upratovali triedy   *** V stredu 28.6.2017 sa konal 

tradičný Beh olympijského dňa  na Trojičnom námestí. V tento horúci deň si najprv zabehli 

svoju trasu učitelia a potom deti ZŠ a MŠ podľa kategórií. Krásnymi cenami boli odmenení 

prví piati najlepší bežci v každej kategórii. Tu sú mená víťazov : MŠ mladší- Karinka 

Skokanová a Filipko Ludvik, MŠ starší- Natália Šofranková a Andrej Kovács, 1.-2.ročník-

Barborka Martonová a Marek Marton, 3.-4. ročník- Bianka Plavčanová a Marcel Dravecký, 5.-

6. ročník- Vanesa Paračková a Michal Marton, 7.-9. ročník- Hana Kokyová a Filip Dravecký. 

BLAHOŽELÁME     ***29.6.2017 sme v jedálni ZŠ odmeňovali najlepších zberačov starého 

papiera a tých, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Najväčšie úspechy dosiahli 

už tradične naši hasiči. I dievčatá i chlapci vyhrali celoslovenské kolo a v tieto dni usilovne 

trénujú, pretože ich od 9.7.do16.7.2017 čakajú medzinárodné majstrovstvá v rakúskom 

Villachu. DRŽÍME PRSTY           ***30.6.2017 sa skončil školský rok slávnostnou akadémiou 

v kultúrnom dome. Pri tej príležitosti dostali osvedčenie o ukončení predprimárneho 

vzdelávania budúci prváci, boli ocenení najlepší žiaci z jednotlivých tried, ôsmaci odovzdali 

deviatakom ružičky a naši končiaci žiaci sa so všetkými prítomnými rozlúčili príhovorom 

v podaní Janky Muranskej a pôsobivou prezentáciou. V triedach si žiaci potom prevzali 

vysvedčenia      *** V posledný školský deň poobede smerovali hasiči na ihrisko. Prišiel 

medzi nich 12-ročný Jožko z východného Slovenska. Je sirotou, žije so starými rodičmi a tí 

mu vysnívali pobyt medzi hasičmi. Už strávil niekoľko hodín s dospelými hasičmi, do 

Šuňavy pricestoval s kameramanom televízie JOJ, aby si spolu s deťmi vyskúšal, ako to na 

hasičských pretekoch vyzerá 
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Šuňavček, koncert ZUŠ Štrba, 9.6.2017 

ŠKD s praktikantkou Barborkouv Hozelci, 16.6.2017 

Úspešné hasičky a hasiči, vyhodnotenie mimoškolskej činnosti, 29.6.2017 

Účelové cvičenia, nácvik transportu 

zranených, 23.6.2017 

Víťazi, Beh olympijského dňa, 28.6.2017 
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                 KRÁSNE PRÁZDNINY PRAJÚ VŠETKÝM   

DEVIATACI A UČITELIA !!! 
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