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Úvodom... 

Je máj, najkrajší mesiac v roku a koniec školského roka sa 

nezadržateľne blíži. Nádherný apríl a začiatok mája nám leto 

priblížili. Deviataci majú už po prijímačkách a už sa vidia na 

strednej škole. Mladší žiaci musia ešte zvládnuť množstvo 

písomiek a skúšaní a snažiť sa obstáť v nich čo najlepšie. Držíme im pri tom prsty.                                                                                                 

Naša škola žije nielen učením, ale i rôznymi zaujímavými podujatiami. I o nich a ešte voľačo 

navyše píšeme v tomto čísle. Prajeme Vám príjemné čítanie a úspešnú cestu k dobrému 

vysvedčeniu!    Vaša redakcia  

Výchovný koncert                                         

o finančnej gramotnosti 
V deň, keď sme mali 

dostávať vysvedčenia 

sme boli aj na koncerte, 

kde nás poučili aj niečo 

o financiách. Ale poďme 

od začiatku. Ráno sme 

normálne vstávali do 

školy, prišli sme do nej 

a prvé dve hodiny sme 

sa normálne učili. Na 

tretej sme sa všetci 

obliekli a vybrali sa po 

ročníkoch do kultúrneho 

domu. Keď sme prišli, 

pohodlne sa usadili, tak sme museli čakať, pretože mali vystupujúci trošku 

väčšie meškanie. Keď konečne prišli, začali spievať pesničky po anglicky aj po 

slovensky. Cez prestávky medzi spevom nám dávali rôzne otázky o financiách 

a možno nás aj o niečom poučili. Po koncerte im niektorí dávali aj otázky. 

Kapela sa volala Clakson. Po koncerte sme dostali vysvedčenia a vybrali sa 

domov, na obedy  alebo na krúžky.   Vaňa                                                                         
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Sny  Vedeli ste, že v snoch nemôžeme čítať? Skúste vo svojom sne čítať. Náš mozog 

pracuje viac, keď spíme,  ako keď sme hore. Malé deti 

nevedia snívať do 4-5 rokov. Hovoríte, že ste nemali sen? 

Nie je to pravda! My snívame vždy, ale až 60% ľudí si to 

nepamätá. Zlé sny máme častejšie ako dobré. Aj naši 

zvierací kamaráti majú sny. Vedeli ste, že nie každý má 

farebné sny? Existuje droga, ktorá vám privodí sny. Po užití 

Vás kedykoľvek a kdekoľvek vezme do ríše snov. Je 

ilegálna.            Echo  /zdroj : internet/ 

Siedmaci na lyžiach  

Od 15.1.2018  sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre siedmakov. Ráno sme mali čakať na 

jednotlivých zástavkách, kým nás zoberie Avia. Hneď ako sme sa dorazili, tak sme sa vybalili 

a išli sme hneď na svah. Delili sme sa opäť na dve skupiny – tí ktorí vedia, a tí ktorí nevedia. 

V prvý deň sme si vyskúšali svah a neskúsení sa naučili základy. Vždy sme mali malú 

prestávku. Potom sme išli na obed a mali sme hodinové voľno. Následne sme šli na 

poobedné lyžovanie, ktoré trvalo 2 hodinky. Večer sme mali zaujímavý program 

s animátorkami. V ďalšie dni sa toto isté opakovalo. Posledný deň sme mali záverečné 

preteky. Dopadli takto:  

dievčatá- 1. Debora 

Sarkizová, 2. Katarína 

Zacharová, 3. Diana 

Dudášová, chlapci-           

1. Marek Fridman, 2. 

Michal Marton, 3. 

Matúš Zajac. Všetci 

tento lyžiarsky výcvik 

absolvovali. Po 

pretekoch sme šli do 

mlynu a pobalili sme 

sa. Potom sme išli do 

autobusu, ktorý nás 

doviezol do Šuňavy. Veľmi sme si lyžiarsky výcvik užili. 

/Siedmaci absolvovali lyžiarsky výcvik pod vedením p.uč. Dugasa, Rodáka a Švorca. 

Ubytovaní boli vo Vikartovskom mlyne v Liptovskej Tepličke. AS/   Martina 
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Naše fašiangy 

V štvrtok 1.2. sa ako každý rok uskutočnil karneval v kultúrnom dome. Všetci mali prísť ráno 

do školy.  Po prvej hodine sme vyšli zo školy a o chvíľu  sme boli v kultúrnom dome. Deviataci 

pustili  pesničky a začalo sa tancovať. Žiacky parlament pripravil niekoľko súťaží a rodičia 

tombolu. Tortu vyhrala ôsmačka Lívia Kopáčová. Porota vyhodnotila najkrajšie masky a pani 

riaditeľka udelila aj špeciálne 

ceny. Potom sme išli na čaj 

a karneval sa skončil. Najviac sa 

páčili tieto masky : 1. stupeň - 

Danielka Chlebovcová-3.r., 

Viktorka Zajacová-4.r., Tánička 

Šefferová-2.r., Anička 

a Marienka Zajacové-4.a 2.r. 

a Grétka Cvanigová-2.r.,              

2. stupeň – Ema Martonová, 

Martina Mišianiková- obe 5.r., 

Karin Šebestová-6.r., Lívia 

Zajacová a Peter Mišianik- 

obaja 9.r. /foto/  Kristián 

Rozhodovanie deviatakov Pre nás deviatakov je veľmi náročné vybrať si 

dobrú strednú školu, keď ešte všetci nevieme, čo by sme chceli v budúcnosti robiť. Máme 

veľa možností na výber, ale predsa ešte nevieme, ktorá škola je pre nás ta najlepšia. Radíme 

sa s učiteľmi, rodičmi, kamarátmi, starými rodičmi ale aj súrodencami  o našom výbere,  no 

nevieme sa rozhodnúť.  Je veľmi zložité vybrať si takú školu, ktorá nás bude baviť  a či 

budeme mať aj také povolanie. Veľmi nám pomáha pani učiteľka Alena Skokanová, vždy si na 

nás nájde čas, aby nám porozprávala o školách a so všetkým nám pomáha. Čaká nás 

testovanie a my sa musíme poriadne posnažiť, aby sme ho napísali čo najlepšie a aby sme sa 

ľahšie dostali  na školy. Na  testovanie nás  pripravuje naša pani riaditeľka a pani učiteľka Eva 

Hurčalová.  Je pred nami veľké rozhodnutie.   Hana 

Moje prázdniny 

Moje prázdniny boli super. Prvé dva dni som nič nerobil, potom 

som  sa dvakrát lyžoval, raz korčuľoval a raz sánkoval. Potom som 

chodil na krížové cesty. Keď skončili prázdniny, bol som smutný.  
Adam   

/Jarné prázdniny sme mali od 26.2. do 2.3.2018. Vonku poriadne 

mrzlo. AS/ 
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Daidalos a Ikaros 

V tých pradávnych časoch                                                                                                                                                        

žil umelec Daidalos. 

Daidalos ako boh uctievaný,                                                                                                                                                

vďaka svojím stavbám preslávený. 

Jeho sestra mala syna,                                                                                                                                                            

Tálos nebol vznešeného mena. 

On už je aj slávnejší,                                                                                                                                                        

Daidalos stále závistlivejší.   

A tak sa k tomu činu sklonil,                                                                                                                                                                            

že Tálosa zabil. 

Tálos u Héry obľúbený,                                                                                                                                                                      

nakoniec bol zachránený. 

Na holuba ho zmenila,                                                                                                                                                             

matka za ním smútila. 

Ten strašný čin bol odhalený,                                                                                                                                       

Daidalos bol vykázaný. 

Išiel aj s jeho synom,                                                                                                                                                                         

na ostrov za kráľom Minom. 

On ich privítal hostinou,                                                                                                                                                               

no Daidalos smútil za svojou krajinou. 

Na ďalší deň prišiel kráľ s prosbami,                                                                                                                                            

vraj si ty Daidalos preslávený svojimi stavbami. 

Minotaurus monštrum veľké,                                                                                                                                                    

žerie telá ľudské. 

Vybuduj väzenie pre tohto tvora,                                                                                                                                         

labyrint je dobrá voľba. 

Daidalos pozoroval už od mala vtáky,                                                                                                                                                       

chcel lietať a mal na to prostriedky. 

Zostavil si krídla z peria                                                                                                                                                               

a už si len cestu meria. 
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Potom už len vysvetluje,                                                                                                                                            

svojho syna poučuje. 

Keď pôjdeš vysoko,                                                                                                                                                                  

slnko ťa spáli. 

Keď pôjdeš nízko,                                                                                                                                                                 

budeš mať od vĺn na máli. 

Syn to využil,                                                                                                                                                                                                        

že otec sa nepozeral a vysoko lietal. 

Otca nepočúval                                                                                                                                                                  

a slnko mu krídlo spálilo. 

Išiel nízko a voda                                                                                                                                                                     

mu krídlo zmyla. 

A to úbohé dieťa                                                                                                                                                                           

sa utopilo. 

Obzrel sa dole,                                                                                                                                                                       

synčeka nikde. 

A potom zúfalo                                                                                                                                                                          

na ostrov príde. 

Synčeka mu vyplaví more,                                                                                                                                                 

vezme ho na ruky na kopec 

hore. 

Tam ho pochováva                                                                                                                                                                    

a za ním jeho oči meravejú. 

A na ten ostrov sa spomína                                                                                                                                                           

ako na Ikariu.                                                                                                      

                                                                                                                                    

Adam Britaňak 
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Jednou zo zásadných udalostí v živote deviatakov je testovanie T9 nazývané tiež monitor. To 

naše sa konalo 21. marca. Moje konkrétne pocity pred testovaním boli veľmi skľučujúce 

a nejasné. Po príchode do školy sme sa všetci zišli v takzvanej zbernej miestnosti, ktorá je 

vlastne triedou terajšieho 6. ročníka. Podľa pripraveného 

zoznamu sme sa v určený čas rozdelili na dve skupiny po 9 

žiakov v abecednom poradí a každá skupina sa usadila 

v inej triede podľa pripraveného zasadacieho poriadku. 

Ako s prvým sme sa museli vysporiadať s testom 

z matematiky, ktorý mal otestovať naše doterajšie 

vedomosti. Test obsahoval 20 úloh, na ktoré sme mali 

spolu 60 minút. Potenciál 60 minút sme poväčšine naplno 

využili. Ak žiak napísal test, išiel opäť do zbernej miestnosti, kde sme mali cca 20 minút 

prestávku. Po prestávke sme opäť prišli do teszovacej miestnosti, nasledoval podobný 

proces, len s tým rozdielom, že sme písali test zo slovenského jazyka, nemali sme 20 ale 25 

úloh a tie boli zamerané hlavne na čítanie textu s porozumením. Moje záverečné pocity sú 

také, že monitor nie je žiadna výzva, ak má človek vedomosti v hlave, ale výzvou je 

zvládnutie stresu, trémy a nevery v seba.    Samuel 

/ Naši deviataci pri testovaní príjemne prekvapili. MAT napísali na 54,2%(55,9) a SJL na 

67,8%(63,0) . V zátvorke je uvedený celoslovenský priemer. Dvaja žiaci napísali testy na viac 

ako 90% z obidvoch predmetov – z MAT obaja dokonca na 100% a tak budú na strednú školu 

prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatných skúšky čakali 14. a 17. mája.   AS/ 

 

 

Divadelná Šuňava 

Tri divadelné predstavenia na ktorých bol 

druhý stupeň:                                                                             

9.40-9.55 SCREENSAWER                                                                                                                     

9.56-10.10 ŽIVOT                                                                                                                                   

10.30-11.10 LABAKAN                                                                                                                                

Mne osobne sa najviac páčilo 

predstavenie LABAKAN, keďže si myslím, že to bolo najvhodnejšie môjmu veku. 

Taktiež tam bola samozrejme aj porota a vyhodnotenie súťaže sa dozvieme 

niekedy inokedy.    Adam Britaňak 

/Screensaver i Labakan vyhrali vo svojich kategóriách a postúpilivyššie. AS/ 
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Šuňavský zlatý slávik sa uskutočnil 14. 3. 2018. Vystupovali 

z druhého stupňa 4 súťažiaci. A z prvého stupňa vystupovali 10 

súťažiaci. A potom tam boli ešte aj diváci a to iba žiaci 6. ročníka.     

Adam Vilim  

Výsledky : 1. stupeň – 1. Magdaléna Fridmanová, 2. Natália 

Paračková/obe 4.r./, 3. Jakub Házy /3.r./ a Tamara Zubajová /4.r./,                   

2. stupeň – 1. Marek Fridman /7.r./, 2. Alžbeta Fridmanová /5.r./, 3. 

Mariana Ďurmeková /7.r./, cena za pieseň- Diana Chlebovcová /7.r./. 

Na obálke úspešní speváci a porota : Mgr. Veronika Muchová, Mgr. 

Mária Kopáčová, Katka Zacharová /7.r./ a Martina Mišianiková/5.r./  

Víťazi postúpili do okresného kola Slávik Slovenska 11.5.2018 

v Poprade. Aj napriek zvýšenej teplote, ktorú mal Marek už druhý deň, 

dokázal zaspievať na súťaži výborne a získať 3. miesto. 

BLAHOŽELÁME!!! Výborná bola i jeho sestra Magdalénka, ale mala vo 

svojej kategórii veľmi silnú komkurenciu. AS 

Veľká noc 

          Veľká noc sa blíži,zimná voda neublíži.                                                        
        Kraslice maľujem a pritom schvaľujem,                                                            
      že ma oblejú, vody veľa vylejú.                                                                            
     Veľká noc je krásna, je v jari,                                                                                         

čiže jarná.                                   Echo 

 

V skautskej uniforme 24. apríla sme prišli  do školy v skautskej uniforme. Vtedy 

má sviatok Juraj a to je náš patrón. Legenda hovorí o jeho  živote to, že sa vzbúril proti 

cisárovi Diokleciánovi, ktorý v roku 303 nariadil systematickú perzekúciu kresťanov. Juraja, 

ktorý sa priznal ku kresťanskej viere, označili za zradcu, bol mučený a popravený. Svätý Juraj 

patrí medzi starokresťanských mučeníkov, ktorých uctievanie sa rýchlo rozšírilo vo východnej 

i západnej Cirkvi. O jeho živote však vieme veľmi málo, lebo zachované životopisy sa skladajú 

z legiend bez historickej hodnoty. Juraj bol 

pochovaný v Lode. Jeho hrob sa čoskoro po jeho 

smrti stal cieľom pútnikov a miestom zázračných  

udalostí. Už v období cisára Konštantína Veľkého 

vznikla pri Jurajovom hrobe cintorínska bazilika, ktorej 

zvyšky sa zachovali dodnes. Uctievanie sv. Juraja sa 

rozšírilo na kresťanskom Východe už vo štvrtom a piatom storočí, a to nielen v Palestíne, 

Sýrii, Gruzínsku a Arménsku, ale aj v Egypte a Etiópii. Neskôr preniklo aj do iných krajín.     

Diana Chlebovcová  
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Andersenova noc sa 

v našej škole konala 

13.4.2018. Jej cieľom  je 

prečítať si v kruhu niektoré 

knihy a dozvedieť sa niečo 

o spisovateľovi. Do školy sme 

prišli o 18:00 a ako prvé sme 

si pozreli prezentáciu o H. 

CH. Andersenovi. Následne 

sme mali veľmi zaujímavú 

hru s názvom ,,Čokoláda“. 

Potom sme si vybrali svoju 

knihu a každý ju krátko opísal 

a položil do stredu. Všetky knižky boli veľmi zaujímavé .  Na rad prišli spoločenské hry. 

Okolo 20:30 sme sa išli poumývať a prezliecť. Pokračovali sme ďalej v spoločenských hrách. 

Následne sme vliezli do spacákov a pozreli sme si rozprávku. A keby len jednu . Niektorí 

počas rozprávky zaspali. Ráno sa zobudili všetci „svieži“. Ako budíček sme mali napísať názor 

na Andersenovu noc. Naraňajkovali sme sa a upratali za sebou neporiadok. Potom už všetci 

išli domov. Užili sme si veľa zábavy. Ďakujeme p.uč. Muchovej a Kopáčovej.     MAŤA 

Stalo sa aj ... 

***7.februára sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – takéto boli výsledky : 2.- 4.ročník – 

poézia - 1.Bianka Plavčanová /4.r./, 2. Mária Zajacová /2.r./, 3. Lucia Mačejáková /3.r./, próza – 

1.Anna Zajacová /4.r./, 2. Martin Mišianik a Jakub Házy /3.r./, 5.- 6. ročník – poézia – 1. Alžbeta 

Fridmanová, 2. Martina Mišianiková /obe 5.r./, próza – 1. Vladimír Porada, 2. Mária Smolárová 

/obaja 6.r./, 7. – 8. ročník 

– poézia – 1. Martina 

Jurčová, 2. Soňa Šefferová 

a Denisa Hurčalová,                     

3. Veronika Cvanigová 

/všetky 8.r./, próza  - 1. 

Lívia Zajacová /9.r./, 2. 

Zita Monika Diabelková 

/8.r./. Víťazi postúpili na 

obvodné kolo, deviatačka 

Lívia Zajacová i na okresné 

kolo do Popradu. 

BLAHOŽELÁME!!!                                                  

 

Mgr. Mária Kopáčová, Martina Jurčová, Denisa Hurčalová, 

Soňa Šefferová, Veronika Cvanigová a Mgr. Veronika Muchová 
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***28.marec je Deň 

učiteľov, členovia 

žiackeho parlamentu sa 

v tento deň stali na 

jednu vyučovaciu 

hodinu učiteľmi, vždy 

dvojica v inej triede. 

Užili si to oni i žiaci 

 

***Veľkonočné prázdniny mali deti od 29.3. 
do 3.4.2018                                                                                          
 
***10.4. sa uskutočnil zápis detí do                       
1. ročníka, pár dní pred ním nás 
predškoláci prišli navštíviť so svojou                        
p. učiteľkou. Zapísať sa prišlo 17 detičiek, 
jedno bude mať odklad školskej dochádzky 
o rok 

 
                                                                
                                                             
 
 
 
 
 
 
***trištvrteročné klasifikačné porady sa konali 16. a 17. apríla 2018, so snahou upozorniť niektorých 
žiakov, že treba v niektorých predmetoch pridať, tr. učitelia poslali rodičom upozornenia na slabý 
prospech ich detí                                                                                                                          
 
 
 
 
 

šiestačky Zarka Glajzová a Majka 

Smolárová vyučujú v 2. ročníku 

      škôlkári v 1. ročníku               -                                            
                -             zápis do 1. ročníka 
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***18.4. sa v 6. ročníku vymieňali 
knihy. Žiaci mohli doniesť z domu 
knihu, ktorú už prečítali a odniesť 
si inú zaujímavú knihu                                                                                                                                                              
 
***24. apríla sa zišli v školskej 
jedálni rodičia na zasadnutí RZ, 
potom sa rozišli do tried 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
***22. apríl je Dňom Zeme. I my sme chceli 
ukázať, že nám na našej planéte záleží, preto sme 
sa rozhodli využiť pekné počasie a v stredu 25.4. 
vyčistiť a tak skrášliť zelené plochy v Šuňave 
a okolí. Po dramatickom ráne /žiaci 2. stupňa boli 
leniví doniesť z domu hrable a museli ísť po ne 
domov/ sme sa po triedach vydali skrášľovať starý 
cintorín, okolie materskej školy, školy, Park dvoch 
morí, Country areál a iné 
 
 
 

 
 
***27.apríla  pozvala p.uč. 
Muchová do 8. triedy na 
besedu pána Jána 
Handzuša /85 r./. 
Porozprával žiakom, ako sa 
2. svetová vojna dotkla 
života ľudí v Šuňave                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
*** 30.4.2018 /pondelok/ ostala naša škola zatvorená. Zamestnanci školy boli na dvojdňovom 
výlete na Morave. 1. a 8. máj boli dňami pracovného pokoja. Pripomenuli sme si Sviatok práce 
a Deň víťazstva nad fašizmom                                                                                                                                         

ôsmaci upravujú areál materskej školy 

na burze kníh 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

***11. mája sme 

mali teplákový deň, 

učitelia i žiaci sa 

obliekli v tento deň 

do pohodlných 

teplákov 
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