
 

 

 

       

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Úvodom...  
Koniec školského roka sa blíži. Užívame si krásne májové dni, ale 

ešte dlho budeme spomínať aj na snehovú metelicu 20. apríla. 

Deviataci vykonali nedávno prijímačky na stredné školy, 

s výsledkami v aprílovom testovaní deviatakov T9-2017 asi viacerí 

spokojní neboli. Teraz už všetci vedia, na ktorej škole budú 

pokračovať v štúdiu od septembri.   Popri učení sa naši žiaci 

prezentujú aj na rôznych súťažiach. Svoj talent predviedli 

v poslednom období recitátori, speváci a tanečníci. Športovci 

absolvujú svoje zápolenia teraz. O tom všetkom píšeme a ešte iné 

zaujímavosti. Prajeme Vám príjemné čítanie a veľa úspechov v škole aj mimo nej.                       

Vaša redakcia 

 
 

 

Športový deň 

Na športovom dni bolo fajn. Bolo na 

ňom veľa zábavných súťaží. Ja som 

sa zúčastnil len jednej. A to bolo 

stavanie snehuliakov. Ale bolo tam 

ich viac : bol tam slalom s hokejkou ,  

hod loptičkou,  ťahanie detí na 

sánkach... Užil som si to a bolo 

pekné počasie.                Adam Vilim 

/Zimný športový deň mala Šuňava 

v nedeľu 22.1.2017. Jednotlivé disciplíny dopadli takto : v behu na lyžiach zvíťazili vo svojich 

kategóriách – Mirko Chlebovec /4.r./, Ema Fridmanová /7.r./, Richard Cvaniga /8.r./, Mgr. 

Kvetoslava Cvanigová/ženy/ a Juraj Cvaniga/muži/. V dvojboji – slalom s hokejkou na ľade 

a hod loptičkou na cieľ – Ján Zeman /5.r./ a Matúš Zajac /6.r./. Slalom s hokejkou na ľade 

zvládol medzi prvákmi a druhákmi najlepšie Ondrej Pilát /2.r./. Najrýchlejšie prekonali 

určenú trať na sánkach Števo Madeja /4.r./ - ťahala mamka Anna a Ema /7.r./ – ťahal brat  

Jakub. Snehuliaky sa nestavali ľahko, nebol dobrý sneh. Víťazmi boli všetci, ktorí sa zúčastnili. 

AS/ 
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Sánkovačka so šiestakmi 
V jeden piatok za nami prišla pani učiteľka Hurčalová a povedala nám, že kto chce, môže ísť 

na sánkovačku na Vtáčnik. Súhlasilo veľa šiestakov a dohodli sme sa, že o 13:30 budeme pred 

Jednotou vo vyšnej časti.  Mohli sme si zobrať sánky, taniere, boby alebo mechy. Tí, ktorí boli 

z Liptovskej ulice, nás čakali tam. Ďalší sme 

sa stretli pred Jednotou, a čakali sme na 

ostatných. Keď chýbal už iba jeden žiak, tak 

sme mu zavolali, kde toľko trčí. Povedal 

nám, že ho nemusíme čakať, tak sme šli bez 

neho. Keď sme došli ku Vtáčniku, rozbehli 

sme sa hore kopcom a pani učiteľka nám 

povedala, skadiaľ sa môžeme sánkovať. 

Potom už všetci s radosťou leteli dolu 

kopcom, aj pani učiteľka. Párkrát sme sa aj 

prevrátili. Bola zábava. Niektorí si to 

natáčali aj na telefóny. Samozrejme už stihol prísť aj ten žiak. Domov sme sa spoločne vrátili 

okolo piatej. Bol to super deň.                Vaša Vaňa :D 

Moje polročné 

vysvedčenie dopadlo vynikajúco, mal som samé 

jednotky. Môj spolužiak Štefan  mal tiež samé 

jednotky. Niektorí žiaci mali vysvedčenie horšie.                  

Marcel Dravecký 

/Žiaci dostali výpis klasifikácie za 1. polrok 

školského roka 31.1.2017. AS/ 
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Táto každoročná súťažná prehliadka detských a dospelých 

divadelných súborov sa konala 3. – 4. marca. Prihlásilo sa 

spolu 12 divadiel. Táto súťaž sa konala už po 25-krát. Aj 

naša škola sa zúčastnila. Dramatický krúžok si  pripravil 

divadlo s názvom „Dvanásti mesiačikovia“. Po 

predstaveniach bol seminár, na ktorom rozoberali 

porotcovia všetky vystúpenia. Veľmi sa mi páčili ostatné 

divadlá a najviac sa mi páčil divadelný súbor Trma Vrma z Popradu.         Kurča 

Jarné prázdniny /6.-10.3.2017/                    Na jarných 

prázdninách som bol pri babke. Bol tam aj môj bratranec a sesternica. Hral som sa aj s psom 

Denim.  Potom sme šli na citorín a rovno  domov. Doma som 

venčil psa Nera.       

 

                                                                     Štefan Madeja 

 

Baví nás moderný tanec Na tanečnej, kam chodím,  sú + aj -. Ale viac +. 

Máme tú naj naj lepšiu pani učiteľku Agnesu Dlhú. Ale volajú ju Agi. V stredu 1.2.2017 sme sa 

učili veľmi veľmi ťažký krok. Pani učiteľka ho ovláda perfektne. Na tanečnú prišla aj Anička 

Pušková. Je tam sranda. Nacvičujeme tance na rôzne vystúpenia i na súťaž. Tanečná súťaž sa 

konala dňa  17.3.2017. Ráno sme prišli do školy. Na prvej hodine sme boli, ale potom sme 

odišli na autobus. Keď sme nastúpili, mierili sme do Svitu. Keď sme vystúpili z autobusu, vošli 

sme do kultúrneho domu. Bol väčší než náš. Keď som zbadala kameru, moja reakcia bola: 

KAMERA? ČOOOOOOOOOOO?? Mala som veľkú trému. Šli 

sme sa prezliecť, namaľovať a  pripraviť sa na vystúpenie. Keď 

som videla, ako ostatní tancujú na topánkach, ktoré majú 

opätky, mala som ešte väčšiu trému. Vystúpili sme s druhom 

tanca Flamenco. Bola som šťastná, že som prežila. Za odmenu 

za dobre zatancovaný tanec sme šli na PIZZU. Bolo to priam 

super.                Mária Smolárová   

     /na foto tanečníci s p. učiteľkou so SZUŠ  Rosnička/ 
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Hviezdoslavov Kubín 

 

Ako každý rok sa na našej škole 14.2. 2017 konal Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa na ňom 

žiaci prvého aj druhého stupňa. Na obvodné kolo postúpili až šiesti. Podľa môjho názoru si 

žiaci vybrali pekné básničky a pekne ich predniesli.      KURČA 

 

/na foto porota – zľava : Mgr. Veronika Muchová, p. riaditeľka PaedDr. Anna Hroboňová 

a súťažiacia Anička Pušková, 5.r./ 

Triedne kolo v piatom ročníku bolo dňa 10.2.2017. Väčšina mala pripravenú poéziu alebo 

prózu. Okrem niektorých. Z piatej triedy postúpili Mária Smolárová, Zara Glajzová a Anna 

Pušková. Oni postúpili do školského kola, ktoré sa konalo dňa 14.2.2017. Z piatej triedy 

postúpila vyššie Mária Smolárová. Bolo to super.                  Mária Smolárová 

/Na obvodné kolo postúpili: Lívia Zajacová-8.r., Soňa Šefferová-7.r., Martina Jurčová-6.r., 

Mária Smolárová-5.r.,Radka Pilátová a Bianka Plavčanová-3.r. Vyššie do okresného kola 

postúpila Lívia Zajacová. AS 
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Náš lyžiarsky výcvik Lyžiarsky, no ako začať ... bolo to super užili sme 

si veľa zábavy. Keď sme prišli na miesto výcviku,  teda do Liptovskej Tepličky,  niektorí sa 

trošku preľakli  dosť strmého kopčeka. Zrazu pán zástupca zavelil,  že sa nejde na ubytovňu, 

ale ide sa lyžovať. Pozerali sme naňho, lebo 

kufre a všetky veci sme mali v ávii, ktorou sme 

sem prišli . Ale nič iné nám neostávalo, tak 

obuli sme si lyže a hor sa lyžovať . Pravda, keď 

sme prvýkrát vyšli hore, každý sa obzeral 

okolo seba, no tí zručnejší išli na väčší kopec a  

začiatočníci na malý. No a potom sme sa 

pobrali na ubytovňu  /Vikartovský mlyn/. Na 

ubytovni bola veľká zábava. Prešlo niekoľko 

dní  a nastal posledný deň, v ktorý boli 

preteky. Skončilo to dobre, povedala by som, 

že výborne. Boli sme rozdelení na dve skupiny 

- dievčatá a chlapcov  a súťažilo sa v slalome. Prejdime k hodnoteniu : na prvom mieste 

v kategórii chlapcov sa umiestnil Štefan Gazda na druhom Adrián Mišianik a tretie miesto 

obsadil Adam Mišianik. Z dievčat na prvom mieste Soňa Šefferová na druhom Zita 

Diabelková a na treťom Ema Fridmanová. Takže lyžiarsky skončil výborne.      Sonča 

/Lyžiarsky absolvovali siedmaci s p. zástupcom Jaroslavom Švorcom a p. učiteľom 

Miroslavom Dugasom v dňoch 20.-24.2.2017. Po náročnom dni sa deťom večer venovali dve 

hodiny animátorky. AS/ 

Šuňavský zlatý slávik /28.3.2017/ 

Na tejto súťaži sa zúčastnil prvý aj druhý stupeň. S prvého ročníka tam boli: Jaroslav Koky, 

Ján Dratva, Táňa Kollárová a Mária Zajacová. Druhý ročník: Julka Zemanová a Martin 

Mišianik. Tretí: Magdaléna Fridmanová, 

Bianka Plavčanová, duo Natália Paračková 

a Simona Zemanová a duo Radka Pilátová 

a Viktória Huličiarová. Štvrtý: Marcel 

Dravecký, Alžbeta Fridmanová, Dávid Kovács 

a duo Lenka Gazdová a Martina Mišianiková.   

Marcel Dravecký 

/Najlepšími spevákmi sú zhodou okolností súrodenci 

Magdalénka - 3.r. a Marek - 6.r . Fridmanovci. Na foto 

: porota zľava – Sára Gorková, Mgr. Mária Kopáčová, 

Katka Zacharová a víťazi z 2. stupňa – 3. Hana 

Kokyová-8.r., 2. Mariana Ďurmeková-6.r., 1. Marek Fridman-6.r. AS/ 
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Veľká noc  

Na veľkú noc sa pripravujeme tak, že najprv 

namaľujeme vajíčka a potom varíme. Robíme 

to na veľkonočnú nedeľu. Do  kostola chodíme 

s pujzičkami. Je to krásny  sviatok. Doma máme 

králika alebo barančeka. V pondelok chodíme 

po kúpačke s kamarátom  Adriánom.  Chodíme 

s vedrami.       Matúš 

 

Ako napovedá už názov, ide o kríženca vlka a psa. 

V dôsledku kríženia genetických vlastností sú jeho vzorce správania 

oveľa menej predvídateľné, než u samostatného vlka či psa. Po 

vlkoch zdedil veľkosť a silu, zatiaľ čo si zachoval psiu poslušnosť a 

relatívnu priateľskosť voči ľuďom, ktorých nevníma ako hrozbu. 

Zatiaľ čo v kritických 

situáciách pes zväčša 

uhryzne útočníka do 

ruky a snaží sa ho 

nepustiť, vlkopes  je iný. 

Síce najprv zaútočí na 

ruku, potom sa však 

snaží zasiahnuť 

citlivejšie miesto, ako  

krk. Dokonca mu vraj 

nevadí ani streľba a 

zameriava sa len na 

splnenie úlohy. Dlhšiu dobu sa vlkopes označoval za tajnú zbraň 

ruských pohraničiarov a bezpečnostných zložiek. Dnes však 

nadobúda na popularite, a to najmä medzi kriminálnikmi.  Sonča /zdroj : 

Internet/                                                      
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Moje najobľúbenejšie zviera je slon. Existujú 3 druhy slonov: slon  
africký,  slon  ázijský  a slon pralesný.     
                                                                                                                                                                                 
Slon africký je najväčší z 3 druhov slonov. Má väčšie uši ako slon ázijský a okrem toho nie 1, 
ale 2 výbežky na konci chobota. Obe pohlavia majú dopredu nasmerované a 
vyhnuté kly (používajú ich okrem iného na rozrýpavanie pôdy bohatej na minerály (najmä 
soľ), ktorú potom požierajú). Slony africké potrebujú obrovské množstvo potravy.  

 dĺžka:  4 – 5 m, hmotnosť:4 – 7 ton, výskyt: Afrika, biotopy výskytu: tropické lesy 

a savany                                                                                                                                  

 
Slon ázijský  je druh slona. Má menšie uši než africké druhy slonov a iba jeden výbežok na 
konci chobota. Kly bývajú väčšinou malé, niektoré samice ich dokonca nemajú. Stoličky slona 
ázijského veľmi pripomínajú stoličky vyhynutého mamuta, čo naznačuje ich blízky 
príbuzenský vzťah.   

 dĺžka: do 3,5 m, hmotnosť: 2 – 5 ton, výskyt: južná a juhovýchodná Ázia, biotopy výskytu: 

tropické lesy, pohoria 

  
 Slon pralesný je druh.  Slon pralesný má podobne ako slon ázijský štyri nechty  na zadných    
 nohách a päť nechtov na predných nohách. Je menší než slon  africký, má tmavšiu kožu,   
  okrúhlejšie uši, ktoré sa môžu nad lopatkami dotýkať a má srstnatejší chobot. Žlté alebo    
  hnedasté kly sú rovnejšie, idú súbežne vedľa seba a sú nasmerované nadol, čo umožňuje    
  týmto obyvateľom afrických pralesov voľne prechádzať cez hustú vegetáciu. 

 dĺžka: 3 – 4 m, hmotnosť: 0,9 – 3 tony, výskyt: západná a stredná Afrika, biotopy výskytu: 

pohoria a tropické lesy                                                       Deni  (zdroj: internet) 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slon_%C3%A1zijsk%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kel_(zub)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slon
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mamut
https://sk.wikipedia.org/wiki/Afrika
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Pes, najlepší priateľ človeka. Táto veta v sebe ukrýva veľkú pravdu. Máte za sebou zlý deň 

v práci, problémy ? Keď po ťažkom  dni prídete domov, je to práve psík , kto vás čaká ako 

prvý šťastný,  že ste konečne doma. Nie je podstatné, či doma máte čistokrvné plemeno, 

alebo pouličnú „zmes“ . Ak kúpu psíka ešte len plánujete,  pamätajte, že kúpou šteniatka si  

kupujete lásku, ktorá nie je na predaj. Viacerí majitelia sú presvedčení,  že  ich štvornohý 

chlpáč má šiesty zmysel. Z médií poznáme nejeden prípad, kedy zviera vycítilo blížiace sa 

nebezpečenstvo alebo zachránilo človeka. Vedzte, že už teraz veľa hravých ňufáčikov čaká na 

to, aby si našlo svojho priateľa .             Sonča 

Príhody z 5. triedy 

Čo sa stalo v 5. triede? To vám rada 

poviem. Stalo sa to 20.2.2017. Jeden piatak  

prišiel do školy a nemal papuče. Začalo sa 

to riešiť.  Nakoniec sme ich našli. 

Zdalo sa, že je všetko v pohode, ale NIE. 

Začalo sa rozoberať, kto to bol. 

Všetci mali svoj príbeh. Ja som nevedela 

takmer ani o čo sa jedná . Ale viac žiakov 

do príbehu patrilo. Napríklad ten, ten 

a ten .... Riešilo sa to celú telesnú výchovu 

. Zistilo sa, že ten a ten za to nemôžu. 

Ale niekto bol v tom až po uši. Ja som to 

nebol, bránil sa! Videl som,  ako XY skrýva 

papuče. Každý dotyčnému položil nejaké 

otázky. On na ne neodpovedal. Pani učiteľka ho zavolala za dvere. Všetci načúvali. Čakali sme 

……… čakali ………. čakali …….. a nič. Dvere sa otvorili a   vošla pani učiteľka a podozrivý. Zistilo 

sa, že to bol ON. Tento prípad sme nazvali TRIEDNY  FANTÓM.                            Mária 
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Na exkurzii  

My  5.ročnik sme boli na píle. 

Sprevádzal nás náš zástupca riaditeľa. 

Na píle sme videli, ako sa drevo 

spracuváva a postupne sa z neho robia 

dosky. 

Videli sme aj,  ako sa daju spracovať piliny 

do štvorcov. 

Ukazovali nám aj,  ako sa drevo dováža. 

Videli sme  veľa prístrojov a jedného koňa.          
Adam Vilim   

 

V lete sme boli na výlete v lese na hríboch. Našli sme plný košík hríbov. Skoro sme sa stratili. 

Potom sme si išli sadnúť a naobedovali sme sa a napili. Videli sme traktory, ktoré vozili 

slamu. Keď sme sa naobedovali a napili,  tak sme išli hľadať ďalej hríby. Počuli sme medveďa. 

Mama sa o nás bála, tak nás išli hľadať. Nakoniec sme došli domov. Bola to veľká sranda.            

Matusik  

 

Raz v stredu na 

prírodovede nám pani  učiteľka  povedala, že máme  

napísať  projekt o vesmíre. 

Pomohla mi  s ním  mamka,  nakúpila potrebné veci . 

Začali sme . Polystyrenové  guličky  v tvare planét 

sme natreli  farbami . Na veľký  modrý  papier sme  

nakreslili čiary , na  ktoré  sme prilepili namaľované  

planéty . K tomu sme ešte vyrobili  kartičky,  na ktoré 

sme napísali o všetkých planétach . 

DOSTALA SOM Z NEHO 1,1. BOLA SOM VEL´MI  ŠŤASTNÁ.        Betka  Fridmanová 
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V dňoch 6. – 7. apríla sme sa žiaci 

siedmeho ročníka zúčastnili 

dvojdňovej exkurzie v Prahe. Zo 

Šuňavy sme odchádzali v noci o 0:15 hod. aviou na vlakovú stanicu do 

Tatranskej Štrby. Cesta nám trvala 7 hodín. Keď sme ráno dorazili do Prahy, 

nasadli sme na metro a išli sme navštíviť najznámejšie miesta a pamiatky v 

Prahe. Najskôr sme si pozreli  Pražský hrad. Tam sme videli mnoho 

zaujímavých vecí a strávili sme tam celé dopoludnie. Potom sme sa prešli po 

Kalovom moste, Staromestskom námestí, videli sme Orloj, Václavské námestie 

a potom sme sa vybrali na ubytovňu. Večer sme navštívili nákupné centrum 

Paládium. Na druhý deň sme sa ráno vybrali do armádneho múzea. V prvej časti 

sme sa dozvedeli všetko o prvej a druhej svetovej vojne. V druhej časti sme 

navštívili hrobku 

neznámeho vojaka 

a vyhliadkovú vežu, 

odkiaľ bol krásny výhľad 

na celú Prahu. Potom sme 

navštívili technické 

múzeum. V ňom nás 

najviac zaujala časť 

technika hrou. Z múzea 

sme išli na vlakovú 

stanicu. Vlak nám 

odchádzal o 20:00 hod. 

Domov sme prišli o tretej 

ráno. Boli sme veľmi 

unavení, ale spokojní. 

Táto exkurzia sa nám 

páčila, aj keď sme ju 

museli celý víkend 

dospávať...   Denisa                                                      

                                                          /na Václavskom námestí/                              
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História koní Tieto pozoruhodné zvieratá sa spočiatku 

používali iba na jazdecké účely. Neskôr sa kone 

používali v bojoch a spolu s jazdcom sa 

nazývali jazda. Tieto kone boli ľahké a rýchle, 

preto  sa mohli ľahko a plnohodnotne využiť. O 

niekoľko storočí neskôr sa kone začali používať 

aj pri pre človeka prospešných prácach, ako 

napríklad na záprah, na poli, v hore pri ťažení 

dreva. Tieto kone boli mohutné a dobre 

stavané na ťažkú prácu. Najznámejším druhom 

koňa je tarpan, od ktorého existuje ešte veľmi veľa krížencov. Čo sa týka chovu koní, Kelti 

boli národ, ktorí sa o kone vedeli najlepšie postarať. Kone arabské patria medzi 

najinteligentnejšie a najstatočnejšie kone vôbec.      Livča  /internet 

 

 

Divadelné predstavenie o Slovensku Najprv rozprávali o tom, že 

Slovensko je mierumilovná krajina. 

Potom sa strhol boj, ale víťaz nechal 

porazeného ísť. Turci zatiaľ chceli 

zaútočiť na Slovensko kôli  

nerastnému bohatstvu.  Tak prišli 

s listom, na ktorom bol napísaný text 

o tom, že na Slovákov zaútočia. 

Pánovi, ktorý tam  stál, nadávali do 

prasaťa a do psa. Vraj je to podľa nich 

špinavá zver. Podľa pána to boli 

užitočné zvieratá. Potom sa strhla 

bitka, Nemec, ktorý bojoval so 

Slovákmi, mu odťal ruku. Šli sme pár 

rokov dopredu a dozvedeli sme sa, žekaždý musel ísť na pánske ale kto by šiel bojovať,  ten  

nemusel ísť. Potom bojovali zo strelnými zbraňami.               Štefan Madeja 

/Históriou Slovákov nás previedli herci 27.3.2017 v kult. dome. Na pódiu boli aj naši 

prváci.AS/   
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Kľudne som spal,                                                                                                                                                      

až som sa miestami čudoval.                                                                                                                                   

„Prečo tak dlho nevýjdem spod periny?“                                                                                                                        

No asi preto, že sú prázdniny. 

                „Hurá, hurá !“ Prázdniny!                                                                                                                                             
                 A rýchlo von spod periny.                                                                                                                         
                 Behal  som vonku,                                                                                                                                                 
                 bol som voľný ako vták,                                                                                                                                                                 
                 Miestami šialený ako drak.                    
 
                         Čas mi pokynul ako voda,                                                                                                  
                         pomaly sa pripravujem, 
                         že je škola.                                                                                                                  
                         „Hú!“ Škola kričí: „ poď sem!“ 
                         Zrazu sa mi sny                                                                                                
                         Rozptýlili v ten deň . 
 
                                           Každý deň zas vstávať a ísť do školy.                                                            
                                          „Ach!“. Srdce ma bolí. 
                                          Začali mi starosti so školou,                                                                               
                                          a už žiadne do desiatej s kofolou. 
 
                                                                             Každý na školu nadáva, 
                                                                             no neskôr pochopí, že nám pomáha.                                           
                                                                             Vzdelávať sa veľa treba, 

                                   aby sme mali na kus chleba. 

                                                                                                                   Matúš Pulman/9.ročník/   
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Stalo sa aj ...... 

***Do školy sme sme sa po Vianociach vrátili 9. januára 2017.                                                                                           
***Karneval sa konal 27.1. v kultúrnom dome. O hudbu sa 
postarali deviataci, o súťaže žiacky parlament. Spoznali sme 
najkrajšie masky. Hlavnú cenu v tombole, ktorú zabezpečili 
rodičia, získal pán kráľ Vladko Porada/5.r./. Tou cenou bola 
chutná torta.                                                                   
 
***Polročné prázdniny mali žiaci v piatok 3. februára.                                                                     
***30.3. si zamestnanci ZŠ s MŠ a hostia pripomenuli Deň učiteľov na slávnostnom 
posedení v školskej jedálni.                                                                                                                             
***5. 4.2014 písali deviataci na celom Slovensku testy zo slovenského jazyka a literatúry                 
T9-2017. Naši sklamali, z matematiky dosiahli úspešnosť 50,6%, celoslovenský priemer bol 
56,4%. V slovenskom jazyku a literatúre bol výsledok našich 63,1%, na Slovensku 61,2%. 
Nikto nedosiahol výsledok lepší ako 90= v oboch predmetoch, takže prijímacie skúšky na 
stredné školy do študijných odborov museli absolvovať všetci.                                                                                                                                                        
 
*** 11.apríla sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Zapísať sa prišlo 16 detí, dve detičky po 
ročnom odklade školskej dochádzky. Dve deti budú mať odklad tento rok a jeden žiačik 
bude navštevovať školu v zahraničí.                                                                                                                                                           
***12. apríla  pripravila p.uč. zo Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička z Červeného 
Kláštora Agi Dlhá Deň otvorených dverí v materskej škole. Rodičia mohli vidieť, čo sa ich 
ratolesti naučili od septembra. SZUŠ Rosnička vyučuje moderný tanec našich školákov 
i škôlkarov.                                                                                                                                                           
 
***Veľkonočné prázdniny trvali od 13. do 18. apríla 2017.                                                            
***20.apríla sa konal v našej telocvični tradičný Veľkonočný turnaj vo florbale, za účasti 
chlapčenských družstiev z Liptovskej tepličky, Štrby a Šuňavy. Naši starší žiaci obsadili v svojej 
skupine 2. miesto, mladší žiaci postavili dve družstvá, skončili na prvom a štvrtom mieste.                                                                                                                          
 
***9. a 11. mája skladali deviataci prijímacie skúšky do študijných odborov               
stredných škôl. Všetci boli prijatí aspoň na jednu zvolenú školu, do druhého kola teda nešiel 
nik.                                                                                                                                                                           
***14. mája sa v kultúrnom dome poďakovali žiaci svojim mamkám a babičkám  v programe, 
ktorý pripravili p.uč. Veronika Muchová a Mária Kopáčová. 
                                                                                                                                                            
***15. mája cestovali deviataci na exkurziu do Ostravy.                           
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Deň otvorených dverí SZUŠ Rosnička v materskej škole, 

12.4.2017 

Zápis do 1. ročníka, Mgr. Anna Nahalková a p. uč. z MŠ Edita 

Krasničanová s budúcou prváčkou, 11.4.2017 
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20.4.2017 

Deviataci s tr. učiteľkou /vpravo/ v Ostrave, 15.5.2017 

mailto:sunavskyskolak@gmail.com

