
OZVENY 
ČASOPIS ŽIAKOV ZŠ S MŠ OKOLIČIANSKA 

Ročník: V. Číslo: 2. Šk. rok: 2021/2022 

Kedy príde už tá jar? Čakáme ju ako dar. 

Keď zakvitnú lúky, polia, všetko tak prekrásne vonia. 

Včielky, vtáky lietajú, všetci usilovne pracujú. 

Slniečko už pekne svieti, poďte sa hrať už von, deti! 



SLOVO NA ÚVOD 

 

 Milí žiaci a priatelia našej školy! 

 Tak sa nám školský rok preklopil do svojej druhej polovice, ani sme sa 

nenazdali. Dúfajme, že už je definitívne za nami obdobie mnohých karantén, 

zavretých tried a prísnych opatrení a pred nami konečne vytúžené chvíle so 

spolužiakmi, spoločné učenie, ale aj veľa zábavy  

 Náš redakčný tím vám praje čoraz lepšie počasie na trávenie času von-

ku s kamarátmi, úspešné dobojovanie dobrých známok na vysvedčenie a špe-

ciálne našim deviatakom úspešné zloženie prijímacích skúšok! 

 



NOVINKY V NAŠEJ ŠKOLE 
 

Tento školský rok bol náš podporný tím posilnení o školského psychológa, ktorému sme 

sa snažili vytvoriť vhodné podmienky na prácu s našimi žiakmi, rodičmi a kolegami. Dúfa-

me, že pri návšteve sa budete cítiť príjemne, bezpečne a vždy budete odchádzať 

s pocitom naplnenia svojich očakávaní.  Tešíme sa na spoluprácu s Vami! 



Lyžiarsky výcvik našich ôsmakov 

 Druhý februárový týždeň sa naši ôsmaci už tradične zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Žiari. Sne-

hové podmienky boli vynikajúce a pod vedením našich telocvikárov  vyrástli na svahu za pár dní nie len 

skvelí lyžiari, ale aj snowboardisti. Ďakujeme p. učiteľke Majke Filipkovej a p. učiteľom Bartekovi a 

Glončákovi! Čo nevystihnú slová, lepšie zachytia fotografie, tak si užite ešte trochu zimnej atmosféry :) 



Profesionálna prednáška člena 

Horskej služby o správaní sa v 

prírode 



Príbeh o vode 

V hlbokom podzemí pod slovenskými horami a dolinami žila kráľovná podzemia Vodomila. 

V podzemí bolo chladno a vlhko. Žila tam so svojimi malými pomocníkmi.  

Jedného dňa sa prechádzala podzemím, na tvári zacítila teplý vzduch. Išla za ním, až zbadala otvor, kto-

rý ju vyviedol na povrch zeme. Oslepilo ju prudké svetlo, ktorého zdrojom boli slnečné lúče. Keď sa 

jej prinavrátil zrak, začala sa rozhliadať okolo seba. Videla len pusté lúky a v pozadí vysoké pohoria. 

Všade na zemi bol len piesok a štrk. Vodomila začala častejšie vychádzať na povrch a vystavovala svoje 

telo teplým slnečným lúčom. Po nejakom čase zistila, že všade tam, kade prešla, začalo zo zeme vyras-

tať čosi zelené. A to len kvapôčky vody, ktoré jej padali zo šiat na zem, dali základ novému životu. Za-

čali tam rásť rastliny, kríky a potom aj stromy. Nakoniec sa vegetácia na zemi tak rozbujnela, že sa 

voda začala odparovať do ovzdušia, vznikli mraky a  vznikol kolobeh vody. Vodomila nevedomky dala 

zemi nový život.  

Voda vo forme dažďa padala na zem, začala vsakovať do pôdy a prenikať až do podzemia. Vo-

domila zistila, že jej priestory v podzemí sa začínajú plniť vodou a zatápať. Zľakla sa, že podzemie mô-

že byť čoskoro zaplavené, a preto zašla za svojimi malými pomocníkmi: Železníkom, Vápničkom, Hor-

číčkom, Sírnikom, Jódnikom a Solníkom. Rozhodli sa, že keď chcú, aby podzemie ostalo nezaplavené, 

zoberú pomocníci svoje kýbliky a vodu budú cez otvory vynášať na povrch zeme. Každý pomocník sa 

vybral iným smerom. Železník vynášal vodu v Tatrách, Vápniček vynášal v Turčianskej kotline, Horčí-

čok v Slavkovskom lese, Sírnik v Smrdákoch, Jódnik v Bardejove a Solník v Podhájskej. Takto dal každý 

jeden z nich základ novému minerálnemu prameňu.  

 A takýmto spôsobom si kráľovná podzemia zachránila svoje podzemné kráľovstvo a svojím 

konaním dala základ života na zemi, ktorý by bez vody nebol možný. 

          Nina Krčulová, VII.B 

Svetový deň vody 
 

 16. marec 2022 patril už tradične Svetovému dňu vody. Naši žiaci sa ním inšpirova-

li pri svojej literárnej tvorbe a veru poňali túto tému z rôznych, aj nečakaných pohľadov. 

Keď sa sústredene začítate, nájdete tam nie len príbehy a rozprávkové charaktery, ale aj 

vedecké odbory ako chémia, či hydrogeológia. Úžasné, aké talenty v našej škole máme! 

Nech sa páči, urobte si čaj, rozbaľte niečo sladké a vychutnajte si tento literárny zážitok! 



Podzemná voda 

Bolo krásne slnečné ráno po veľmi upršanej noci. Deti sa hrali na mokrom trávniku a rodičia 

popíjali kávu na premočenej terase. No najväčšia sranda sa diala práve dole pod zemou. Tam sa pod-

zemná voda dostávala do každého kútika pôdy a zvlhčovala každý jeden kúsok.  

Takzvaní Vodíkovia menší ako tri atómy, no väčší ako dva, sa od rána potulovali po Pôdove 

a hľadali suché miestečko, kde by sa mohli uvelebiť. Prechádzali cez mokré cestičky, ťažkú zem 

a hľadali. Tu našiel bystrý Vodík suché miesto pre jedného a hneď sa začala bitka. ,,To je moje miesto, 

našiel som ho prvý“.  „Nie, je moje! Ja už hľadám celé hodiny!“ A takto sa o miesto hádali nekonečne 

dlho.  

No na dvanástu hodinu, keď slnko bolo najvyššie, začala najväčšia pohroma, akú kedy môže 

Vodík zažiť. Vysoké teploty a silné praženie slnka je ako záhuba pre Vodíkov. Začalo byť postupne 

viac suchého miesta. Keď slnko zašlo a mesiac vyšiel, začalo opäť pršať, noví Vodíkovia padali zhora na 

sebe ako kvapky dažďa. Iba niektorí majú šťastie a dostanú sa naspäť do pôdy, k takzvanej podzemnej 

vode. Niektorí padnú na cesty, rybníky, či domy.  

Ale v pôde sa ráno začína tá istá rozprávka. Vodíkovia si hľadajú suché miestečko a keď zasvieti 
slnko znovu zmiznú. A tak si žije voda pod zemou.  

          David Freissl, VII.B 

Kvapky vody 

 Bola raz jedna kvapka vody, ktorá bola 

však slaná. Volala sa Hugo. Hugo mal aj kamará-

tov, ale tí kamaráti neboli slaní. Aj napriek tomu, 

si s nimi veľmi dobre rozumel. Jedného dňa nastali 

nezhody medzi Hugom a jeho kamarátmi. Prob-

lém bol v tom, že ľudia začali premieňať všetku 

slanú vodu na sladkú, teda pitnú. Hugo sa chcel 

obetovať, ale jeho kamaráti mu to nedovolili. Po-

vedali, že pre jednu kvapku vody sa ľudia hádam 

nezbláznia. 

 Napokon v jeden deň sa Hugo sa obetoval 

pre ostatné slané kvapky. Keď ho kamaráti videli, 

ihneď sa za ním rozbehli. Hugo si ich všimol ako 

bežia za ním, tak pridal do kroku. 

 V diaľke si všimol veľkú továreň na vodu, 

ktorá sa volala Vodáreň. V tej továrni pracoval 

človek, ktorý rozumel reči kvapiek. Nikto o tom 

nevedel, len on. Keď Hugo prišiel ku dverám, za-

čul krik z továrne, ihneď sa rozbehol do továrne a 

uvidel tam slané kvapky ako volajú o pomoc. Člo-

vek, ktorý pracoval v továrni, volal sa Matej, uvidel 

Huga pri dverách. Ihneď sa ku nemu rozbehol, aby 

ho zachránil pred utrpením. Hugo si ho všimol, 

takže vybehol z továrne von. Lenže Matej bol 

rýchlejší a stihol ho zobrať zo zeme do svojich 

dlaní. Hugo kričal: „Pusti ma!“, ale netušil, že mu 

Matej rozumel. Matej na neho prehovoril po kvap-

kovsky: „Čo sa ti stalo? Hugo sa len čudoval, ako 

to, že vie po kvapkovsky. 

 Hugo mu rozpovedal celý príbeh 

a povedal, že nemusia mučiť kamarátov kvapky, 

stačí len kopať do zeme. Pod zemou sa skrýva pit-

ná voda. Matej Huga ihneď pustil a bežal za šéfom. 

Bol to šéfov obľúbenec, takže si nechal poradiť. 

Na druhý deň išli pracovníci firmy Vodáreň na 

rôzne miesta Afriky a našli tam naozaj pitnú vodu. 

Keď sa vrátili späť, videli tam Hugových kamará-

tov. Hneď ako tam ku nim prišli, Hugo ich zozná-

mil so svojimi priateľmi. Hugo a jeho kamaráti do-

stali vodný palác za záchranu ľudí v Afrike. 

    

   Samuel Vetrík, VII. B 



Cesta kvapiek 

 

 Pomaly sa končila zima. Slnko začínalo silnejšie hriať a roztápať sneh i ľad. Cencúle visiace zo 

striech domov sa postupne deň za dňom zmenšovali. Kvapky z cencúľov cupkali jedna za druhou do 

mlák z roztopeného snehu. Kvapky v mlákach sa onedlho začali nudiť a tušili, že slnečné lúče by ich 

čoskoro vysušili, preto si začali hľadať cestu k novým kamarátom a dobrodružstvám. 

 Cesta z ich mláky ale nikam neviedla. Jej okraje boli hlboké a nevyvieral z nej žiadny pramie-

nok, ktorý by ich odviedol preč.  

 Z cesty vsiaknutím do pôdy ale mali veľké obavy. Báli sa, že sa už nikdy nedostanú späť 

a nestretnú sa s ostatnými kvapkami, že už nikdy neuvidia slnečné lúče a ich najväčšou obavou bolo, že 

v čase sucha a slnečnej páľavy by už nemohli zavlažiť žiadnu rastlinku a uhasiť smäd ľudí a zvierat. 

 Kvapky mali obrovský strach, ale jedna druhú navzájom podporovali v jeho prekonaní. Odhod-

lali sa a vydali sa na strastiplnú cestu do hlbín zeme. Postupne, hoci s obavami, prenikali hlbšie do pô-

dy. Zvykali si na tmu i na podzemné tvory, uhýbali strašidelne pokrúteným koreňom stromov i rastlín.  

Klesali stále nižšie, ubúdalo ich, pretože vyprahnuté korene stromov a rastlín občas niektorú z nich 

vtiahli k sebe, aby sa mohli občerstviť.  

 Pár kvapiek však klesalo stále nižšie, kde už nebola pôda, len chladné kamene. Kĺzali sa po nich 

i šmýkali a vďaka tomu prišli na iné myšlienky. Rozveselili sa na svojej pochmúrnej ceste, pozabudli na 

stratené kamarátky-kvapky a načerpali novú energiu. Cesta kamením bola ale stále užšia a strmšia. Za-

čali sa báť. Niektoré kvapky sa roztrieštili na malé kvapôčky. Opäť ich zachvátil strach z toho, že táto 

cesta nikam nevedie. Uvažovali, či ešte niekedy stretnú svojich kamarátov.  

 Jedna zamyslená kvapka kvapla iným smerom ako ostatné. Kvapky sa o ňu báli, a pretože ich už 

bolo málo a nechceli o ňu prísť, rozhodli sa, že ju budú prenasledovať. Mysleli si, že je to dobrý nápad, 

ale už ju pred sebou nevideli. Začali strácať nádej, že ju ešte niekedy zbadajú. Vtom začuli čľupnutie. 

Nestačili sa dočudovať a už strmo padali aj oni.  

 Dopadli do obrovského jazera. Jazero žiarilo čistotou a na jeho povrchu sa jagali nádherné 

modré odtiene. Nad jazerom i okolo neho boli snehobiele kamenné steny a zo stropu viseli stalaktity. 

Okolo jazera stáli ako vojaci zoradené stalagmity.  

 Kvapky sa cítili úžasne. Ani len netušili, že hlboko v zemi je ukrytý taký nádherný svet 

s kvapľami, ktoré žiadne slnko neroztopí a s priezračne čistou vodou, ktorú nemôže nikto znečistiť. 

Dúfam, že to tak zostane navždy!   

          Sebastián Ivanov, VIII. B 



Život vody 

 

     Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo, ktoré sa nachádzalo vysoko v nebi. Toto kráľovstvo 

sa nazývalo Mrakovo.  

     Jedného dňa sa v Mrakove udialo niečo, čo sa tam ešte predtým nikdy nestalo – narodila sa tam 

Voda. Bola nádherná, výnimočná, priezračná a plná života. Lenže, čo svet nechcel, Voda sa pošmykla 

a dopadla tvrdo na zem. Keď dopadla na zem, bolo jej smutno za domovom. Našťastie nedopadla sa-

ma, dopadlo s ňou aj kopec ďalších kamarátok, kvapiek. Začali rozmýšľať, ako sa dostať späť domov, 

do neba. Voda rozhodla, že sa skryjú pod zem, ku dážďovkám, aby nevyschli.   

     Dážďovky sa ich prítomnosti potešili, hneď sa im lepšie rylo v zemi. Rýchlosťou blesku prekyprili 

celú záhradu.  Aj slimáky sa potešili, lebo po suchej tráve dovtedy neprešli za deň ani päť centimetrov. 

Keď bola Voda v zemi spolu s kamarátkami kvapkami, hneď to na Zemi vyzeralo všetko farebnejšie 

a krajšie. Kvitli kvietky, stromy, a všetko krásne voňalo. Videla zvláštne tvory, aké v nebi nemali. Nie-

ktoré mali štyri nohy, iné iba dve. A dokonca vydávali rôzne zvuky. Celkom zabudla, prečo bola smut-

ná. Dni išli, a boli čoraz teplejšie. Niekedy sa musela skryť hlboko v zemi, aby to teplo vydržala. Ale 

ako sa snažila, tak sa snažila, bola čoraz menšia. Dokonca aj niektoré jej kamarátky zmizli. Jedného dňa 

bolo tak horúco, až omdlela.  

     Keď sa prebudila, prekvapene pozerala. Bola znova doma, v nebi! V kráľovstve mrakov. Aká bola 

rada, že sa celkom nevyparila. Boli tu všetci, aj všetky jej kamarátky. Áno, doma bolo dobre, ale na 

Zemi ju budú určite potrebovať. Veď toľko vecí ešte nedokončila! 

     Jej otec videl, ako ju to trápi, a preto urobil to, čo si priala. Zamračil sa, až celé kráľovstvo sčerne-

lo. Hromy, blesky udierali, a otvorili cestu k Zemi. Voda sa otočila, poďakovala otcovi a s radosťou sa 

pustila na Zem robiť radosť ľuďom aj prírode. 

 

          Markus Hladký, VI. B 



Zvedavá kvapka 

     V jednu slnečnú nedeľu sa Petrík pozeral na slnko na oblohe. Zakrýval si raz jedno oko, raz druhé 

oko, pozeral sa cez farebné sklíčko a pozoroval farebné odtiene slnečných lúčov. Zrazu prišiel mrak 

a slnko zastrel sivou farbou. Rozpršalo sa. Na zem začali padať kvapky dažďa. Niektoré z nich boli do-

konca aj príbuzné.  

     Petrík pozoroval ako kvapky padajú dole. Hneď si spomenul na prírodovedu v škole a premietol si 

kolobeh vody. „Aké sú len tie kvapky pre nás dôležité,“ povedal Petrík. Putovanie kvapiek je veru zau-

jímavá vec.  

     Dve sestry kvapky držiac sa za ruky padali smerom nadol z mraku do jazera. Veselé z tejto jazdy sa 

pomaličky plavili spolu hladinou jazera. Smiali sa a tancovali na hladine spolu s ostatnými kvapkami.  

No zrazu prestalo pršať,  vyšlo slnko a jedna sestra sa premenila na paru a vyparila sa znova do 

ovzdušia. Druhá kvapka sa preľakla, lebo sa nechcela vypariť a klesla hlbšie pod hladinu. Dostala sa do 

spodného prúdu, ktorý ju niesol medzi skaly do jaskyne. Kvapka s úžasom sem-tam nakukla nad hladi-

nu a obdivovala nádherné kvaple v jaskyni. „Aká krásna jaskyňa!“ vzdychla si.  Prúd ju pomaly unášal 

hlbšie do zeme. Tiekla rôznymi cestičkami pomedzi skaly, štrk, zem, minerály, ktoré ju poriadne očisti-

li a dodávali jej na sile a zdraví. Stretla veľa nových kamarátok kvapiek, s ktorými si rozumela. Spolu v 

podzemí, keď už nemali kde ďalej tiecť, lebo vyplnili každú podzemnú štrbinku, sa dali dokopy a vytvo-

rili jeden veľký prameň. Prameň sa každý deň napĺňal novými kvapkami a rástol, až sa dostal znovu na 

povrch zeme. Kvapky, ktoré tvorili tento prameň, boli  obohatené o minerály a sviežu chuť.  Takto 

mohli kvapky vody ponúknuť ľuďom, zvieratkám a rastlinám osvieženie.  

     Bez vody by nebol život na Zemi. Ešteže jej tu máme pre všetkých dostatok. Kvapôčka šťastná plá-

vala na hladine prameňa a slniečko ju hrialo na povrchu. Pomaličky ju premenilo na paru a nakoniec 

predsa putovala za svojou sestričkou. Ale tentokrát jej to neprekážalo, lebo vedela, že opäť padnú na 

zem a budú užitočné pre všetkých.  

           Adam Mišík, V. B 

   Voda 

Voda je náš vzácny dar, 

za ktorý by každý dal, 

všetko čo má v živote. 

 

Tak si to uvedomte, 

tí, čo prírodu kazíte, 

nám tento dar ničíte. 

 

Nebolo by na škodu, 

obľúbiť si prírodu. 

Nech v potôčkoch voda žblnká, 

nech je ona plná slnka. 

 

Voda, voda, vodička, 

umyješ nám, ty, líčka, 

aj hrdielka naplníš, 

aj čižmičky vyčistíš. 

Bez teba by sa zle žilo, 

ľudia, správajte sa úctivo! 

Ku prírode, ku sebe, 

nech celý svet prospeje. 

 

Sára Valentová, VI. B 



Príbeh jedného troglochéta 

Moje meno je Troglochetus, dovoľte, aby som sa vám predstavil. V minulom storočí ma objavil 

pán profesor Beranecki. Žijem v neustálej tme podzemných a jaskynných vôd, preto nemám vyvinuté 

oči, no vôbec mi to nevadí. Dokážem sa orientovať pomocou dlhých štetín a ešte nikdy som nezablú-

dil. Okrem toho, je na mne ešte jedna zvláštnosť, som bez farby - úplne priehľadný.  

Viete  si ma vôbec predstaviť? Nie je na mňa príjemný pohľad. Aj pán profesor bol celkom pre-

kvapený, keď ma prvýkrát videl. No my sme tu žili už odpradávna, len ľudia o nás nevedeli. Plávali sme 

v krištáľovo čistej vode zákutiami demänovských jaskýň a bolo nás neúrekom. Voda bola bohatá na 

živiny a kyslík, v dutinách skál  sme sa naháňali a hrali na skrývačky. Najviac ma vždy dokázala upokojiť 

ozvena pomaly kvapkajúcej vody a tichý šum krídiel netopierov, ktorí si do našej jaskyne prišli vždy na 

jeseň pospať.   

Odvtedy už ubehlo veľa času. Jedného rána sme sa všetci zobudili a voda, v ktorej sme plávali 

bola čudne kyslá a mala zvláštnu farbu. Zo dňa na deň jej bolo čoraz menej. Už môj pradedo Lochetus 

nám rozprával o zvláštnom tvorovi-vraj sa volá človek. Ten sa vozí nad našimi jaskyňami na zvláštnych 

štvorkolesových skrinkách, z ktorých vychádza čudný dym a kvapká z nich lepkavá tekutina. Tá presa-

kuje až sem dolu a je jej čoraz viac.  Zle sa nám v takejto vode dýcha, nemáme dostatok potravy, do-

konca sme prišli aj o svoj pokoj a ticho. Niektorí z týchto tvorov dokonca zostúpili k nám do podze-

mia.  

My troglochéti síce nemáme oči, no všetko cítime, každý záchvev.  Zrazu len žblnk -  a niečo 

okrúhle, pomerne ťažké a obrovské čľupne z času na čas do nášho jazierka, potom z ničoho nič počuť 

čudné hlasy, ktorým nikto z nás troglochétov nerozumie. No najviac ma znepokojuje stále sa vytráca-

júca voda z nášho jazierka, naozaj sa bojím, že už nikdy nebudem počuť ten krásny zvuk padajúcej 

kvapky v tme našej demänovskej jaskyne.  

Momentálne nie som veľmi nadšený, lebo dnešná generácia si vôbec neváži čisté vody nášho 

podzemného sveta. A preto ja, v mene všetkých troglochétov, vyzývam tieto zvláštne tvory, aby ste 

nás a naše vody nechali na pokoji. 

          Richard Hladký, V. A 

 



Turistický krúžok 

 Náš turistický krúžok mohol s ustupujúcimi opatreniami konečne 19. marca 2022 naplno spus-

tiť svoju činnosť. V doprovode p. učiteľky Kulovej, p. asistenta Krupu a „hosťujúcej“ p. učiteľky Suro-

vej-Valentovej sa jeho členovia najskôr vybrali do Vysokých Tatier, kde si pozreli každoročnú zimnú 

atrakciu Ľadový dom na Hrebienku, potom sa prešli k Obrovskému vodopádu a nakoniec úspešne do-

razili k Rainerovej chate.   



Druhá akcia turistického krúžku v tomto roku bola 14. apríla 2022. Všetci účastníci si vyšlapali na 

Demänovskú horu v Nízkych Tatrách. 



Anglická olympiáda 

 Dňa 13. januára 2022 sa konalo online okresné kolo Anglickej olympiády. S radosťou oznamu-

jeme, že naša žiačka Ninka Krčulová zo VII.B triedy dosiahla úžasné 3. miesto a zaradila sa tak aj 

medzi úspešných riešiteľov. Srdečne blahoželáme, prajeme veľa podobných úspechov a ďakujeme za 

úspešnú reprezentáciu našej školy. 

Úspechy našich žiakov 

Všetkovedko 

 Aj tento školský rok naši žiaci 2. – 4. ročníka zabojovali v súboji o najmúdrejšieho medzi naj-

bystrejšími, v súťaži Všetkovedko. Táto obľúbená súťaž prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci dote-

raz stretli, od slovenského jazyka cez matematiku, prírodovedu, vlastivedu, cudzie jazyky či výchovy. 

Súťažiaci predviedli svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie, ale aj správny 

úsudok. Za svoju odvahu a odhodlanie pracovať na sebe aj týmto spôsobom, získali všetci bojovníci 

diplom s titulom Všetkovedkov učeň, či dokonca titul Všetkovedko a k tomu malý darček pre poteše-

nie. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 



Cezpoľný beh 
 

 Dňa 15. 3. 2022 sa žiačky a žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu ZŠ a 

SŠ. Obidva tímy v súťaží družstiev skončili na peknom 3.mieste. Poďakovanie patrí Tereze Bukaso-

vej, Sofii Libákovej, Soni Sorgerovej, Markusovi Mokošovi, Jakubovi Piovarčimu a Jaroslavovi Souku-

povi. 



68. ROČNÍK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo 
 

 Dňa 16.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde svoj 

jazykový talent, ale aj odvahu predviedlo 16 žiakov  2. - 4. ročníka. Poučné, vážne, ale aj vtipné texty 

pobavili žiacke publikum a porota mala neľahkú úlohu. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekný kul-

túrny zážitok a oceneným recitátorom srdečne blahoželáme. Víťazom, Lucke a Tomáškovi, budeme 

držať palce v okresnom kole recitačnej súťaže. 

  

  Kategória poézia:    Kategória próza:  

  1. Lucia Spišáková (4.A)   1. Tomáš Žatkuľák (3.A) 

  2. Matúš Juráš (4.A)    3. Ľudmila Žitňanská (2.A) 

      Filip Katerinec (4.B) 

  3. Sebastián Imrich (2.A), 

      Lenka Sasaráková (2.B) 

  

 Dňa 17.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v II. (5. a 6. ročník) a III. (7. – 9. ročník) kategórii. 

 Žiaci si výberom textov a krásnym a dôstojným prednesom uctili nielen najväčšieho slovenské-

ho básnika P. O. Hviezdoslava, ale aj našu krásnu reč a všetkých poslucháčov, medzi ktorými sme 

s radosťou boli. Všetkým recitátorom ďakujeme za krásny kultúrny zážitok a oceneným žiakom sr-

dečne blahoželáme. 

 Víťazi svojich kategórií nás budú reprezentovať v okresnom kole HK, ktoré sa uskutoční     

12. a 13. apríla 2022 v CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Budeme im držať palce! 

  
  II. kategória poézia:   II. kategória próza: 

  1. Patrícia Spišáková, VI. A   1. Michaela Holazová, V.A 

  2. Laura Chrapčiaková, V. B   2. Nela Oberučová, VI.A 

  3. Petra Katerincová, VI. B   3. Kristína Gajdošová, V.A 

 

  III. kategória poézia:   III. kategória próza: 

  1. Dávid Freissl, VII.B    1. Vratislav Minařík, VII.B 

  2. Tamara Vyskočániová, VIII.A  2. Viktória Halahijová, VII.A 

  3. Timotej Gracák, VII.A   3. Simona Bencková, VIII.A 

 

 

Cena poroty: Lea Kašáková, VIII.A 



Astronomická súťaž „Čo vieš o hviezdach?“ 

 Dňa 22. 3. 2022 sa v CVČ Liptovský Mikuláš konal už 32. ročník vedomostnej astronomickej 

súťaže Čo vieš o hviezdach? Našu školu veľmi úspešne reprezentovali a zároveň postúpili do krajského 

kola: 
  1. kategória     2. kategória 

 1. miesto Ema Žitňanská V.B  1. miesto Jerguš Kováčik VIII.A  

 2. miesto Filip Černický V.B 
Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!  

Volejbalový turnaj 

 Dňa 6. 4. 2022 sa naše družstvo v zložení Krčulová, Válek, Kubínová, Nedeľkova, Obrcianová 

(všetci VII.B) Gažo, Mojčák, Novotný, Kaščáková, Kuchárik (všetci VIII.B), zúčastnilo pod vedením p. 

uč. M. Filipkovej na volejbalovom turnaji pri príležitosti Dňa oslobodenia mesta LM. V konkurencii 6 
družstiev, sme skončili na skvelom 3. mieste. 

 Gratulujeme a ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy a p. uč. M. Filipkovej za prípravu 

žiakov. 

 



Takto intenzívne pokračujú prípravy na oslavu 60. výročia zalo-

ženia našej školy... zapojte sa aj vy, bude to veľkolepé! 


