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ÚVOD 

 
Milí žiaci a učitelia, 
 
školský rok sa pomaly chýli ku koncu a my by sme vám radi 
predstavili posledné tohtoročné číslo nášho školského 
časopisu. Veríme, že ste si časopis obľúbili a našli ste v ňom 
množstvo užitočných informácií. 
Prajeme vám veľa síl pri zdolávaní posledných písomiek a 
skúšok, aby ste spokojní mohli odísť na letné prázdniny. 
Dúfame, že sa počas prázdnin obohatíte o nové zážitky a 
načerpáte energiu, aby bol pre vás nastávajúci školský rok 
úspešný.    
 
                 šéfredaktorka Mgr. Lenka Nagyová 
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Mikuláši 
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Zuzana Dyrčíková (7. roč.), Gabriela Franklinová (8. roč.), Kristína 
Krivulčíková (8. roč.), Miroslava Labajová (8. roč.), Hana Lešťanová 
(8. roč.), Tomáš Lisý (8. roč.), Patrik Poliak (8. roč.), Michal 
Polomský (8. roč.) 
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 
 

 Akcia „Vyčistime si Slovensko” 
 
Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa v dňoch 5.5.2011 a 10.5.2011 

zapojili do celoslovenskej akcie s názvom „Vyčistime si 

Slovensko.” Týmto spôsobom sme chceli pomôcť nášmu 

blízkemu okoliu zbaviť sa všetkých nepotrebných predmetov, 

ktorými ju zahádzali nezodpovední občania. Vybrali sme si 

okolie rieky Váh a Závažnú Porubu.  

Veľmi sme sa tešili z dobre vykonanej práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

  Kľúčik2010/2011  

____________________________________________________ 

 

Deň matiek 
Dňa 11.5.2011 sa v  Katolíckom dome uskutočnilo 

predstavenie ku Dňu matiek. Vystupovali tu žiaci 1.-4. ročníka. 

Každé dieťa prekvapilo svoju mamičku kvietkom, pesničkou 

a peknou básničkou. 

 
 
 
 
 
 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambiriáda 

„Máme sa s čím podeliť” - bolo motto tohtoročného festivalu 

práce s deťmi a mládežou Bambiriáda 2011, ktorý sa uskutočnil 

v našom meste. Preto sme sa aj my chceli podeliť s verejnosťou 

o naše nápady a pripravili sme stánok, v ktorom sme nielen 

prezentovali výrobky našich žiakov, ale i organizovali množstvo  
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súťaží pre deti a mládež. Obyvatelia nášho mesta tak mali 

možnosť bližšie spoznať našu školu a zároveň sa dobre zabaviť.  

 

 

 

 

Čitateľský maratón 

Posledný májový deň sa žiaci 5. a 6. ročníka v rámci hodín 

literatúry zapojili do celoslovenského čitateľského maratónu. 

Hodina literatúry tak bola pre nich netradičná, pretože sa 

nečítalo v škole, ale v Knižnici G.F. Belopotockého. Cieľom 

štvrtého ročníka podujatia „Čítajme si” bolo zapojiť do čítania 

kníh čo najviac detí. Podujatie sa uskutočnilo v utorok od 9:00 

do 15:00 v knižniciach na celom Slovensku.  
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Krstnou mamou  čitateľského maratónu je známa 

spisovateľka a humoristka Oľga Feldeková. 

 

     
 

  Medzinárodný deň detí a Deň katolíckych škôl 

Začiatkom júna sme slávili hneď dva sviatky.  Oslavovali sme  

nielen sviatok všetkých detí, ale aj Deň katolíckych škôl na  

Slávnosť Nanebovzatia Pána dňa 2.6.2011. Vyučovanie sa 

začalo slávnostnou svätou omšou v miestnom farskom 

kostole. Po jej skončení nás v škole čakala rodinka 

Flinstonovcov, ktorá nás privítala v dobe kamennej. Na chvíľu 

sme sa stali lovcami mamutov. Rozdelili sme sa na skupiny, na 

čele ktorých stáli „staršinovia.” 
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Každá skupina získavala po absolvovaní rôznych pripravených 

stanovíšť body. Súťažili sme v pohybových aktivitách, 

vedomostných kvízoch či v lúštení šifier. Okrem toho sme sa 

naučili i rôzne tance. Tento pestrý program pre nás vďaka 

našim rodičom pripravili animátori z 1. Liptovskej umeleckej 

agentúry.  

 

 Zber papiera 

Dňa 8.6.2011 sme sa opäť zapojili do zberu druhotných 

surovín. Od rána nám rodičia i starí rodičia pomáhali nosiť do 

školy papier, a tým chrániť naše lesy.  

 

 

 

 

Pripravil:  T. Lisý 
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                 DUCHOVNÉ OKIENKO 
 
29. júna oslávime sviatok svätých Petra a Pavla. 
Prečítajme si pri tejto príležitosti niečo o živote Svätého 

Apoštola Pavla.  

 

 
 
Sv. Pavol sa narodil niekedy v rokoch 5-10 po Kristovi v Tarze 
v Cilícii (južné Turecko) v židovskej rodine, ktorá požívala 
práva rímskeho občianstva. Rodičia mu dali dve mená: Šavol 
(Saulus – meno prvého živoského kráľa) a Pavol (Paulus – 
malý). Dostal vynikajúce vzdelanie, najprv v samotnom Tarze 
v helenistickej škole a neskôr v Jeruzaleme pri nohách 
slávneho učiteľa Gamaliela. Popritom – ako správny Žid – sa 
vyučil stanárskemu remeslu. Vyrábal stany alebo lodné 
plachty, čo bol vtedy veľmi vyhľadávaný tovar. 
 
V prvom rade však ostal dôsledným, až fanatickým farizejom. 
Zahorel nenávisťou proti novému učeniu, ktoré hlásal Ježiš  
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Kristus a jeho apoštoli. Bol pri kameňovaní sv. Štefana. 
Nekameňoval ho síce priamo, ale strážil šaty katom. Potom si 
dokonca vymohol dovolenie na prenasledovanie kresťanov aj 
v Damasku. No na ceste do tohto mesta sa mu zjavil sám Ježiš 
Kristus. Na tri dni z toho oslepol, ale potom sa dal pokrstiť a 
niekoľko dní nato už ohlasoval v synagógach Ježiša Krista a 
rozprával o tom, čo sa mu prihodilo. Židom sa to nepáčilo a 
chceli ho zabiť. On im však ušiel (jeho učeníci ho spustili v koši 
cez hradby – Sk 9,19-25) a odišiel na juh do púšte, ktorá siaha 
až do Arábie, aby sa pripravil na apoštolský úrad. Asi po troch 
rokoch sa vrátil späť do Damasku a odtiaľ do Jeruzalema, aby 
vyhľadal apoštolov. Avšak každý sa ho bál – kvôli jeho povesti 
prenasledovateľa kresťanov. Vtedy sa ho ujal Barnabáš, 
zaviedol ho k apoštolom Petrovi a Jakubovi a porozprával im, 
ako si Pavol počínal v Ježišovom mene. Z Jeruzalema odišiel 
Pavol asi na štyri roky do Tarzu. Potom spolu s Barnabášom 
zamierili do Antiochie, kde hlásali evanjelium medzi pohanmi. 
 
V Antiochii dostal milosť, že bol „uchvátený až do tretieho 
neba“. Aby však nespyšnel, bol mu daný do tela osteň, 
satanov posol, aby sa nevyvyšoval. (2 Kor 12) Z Antiochie sa 
potom vrátil do Jeruzalema, kde bol spolu s Barnabášom 
„oddelený“, to znamená, že ich oficiálne poverili hlásať 
evanjelium. „Oddeliť“ znamená v našom zmysle vysvätiť. V 
roku 47-48 spolu s Jánom Markom (Marek evanjelista) a 
Barnabášom vykonal prvú misijnú cestu na Cyprus a do 
južných provincií Malej Ázie (Antiochia v Pizídii, Ikónium, 
Lystra, Derbe). Založili nové cirkevné spoločenstvá, ale zakúsili 
aj veľa prenasledovania. Druhá misijná cesta sa udiala v 
rokoch 49-52 v spoločnosti Sílasa do Malej Ázie a na 
európskom kontinente (Filipy, Solún, Atény a Korint). Počas  
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tretej misijnej cesty (53-58) sa tri roky zdržal v Efeze. 
Prostredníctvom spolupracovníkov založil kresťanské 
spoločenstvá v Kolosách, v Laodicei a v Hierapole. Kvôli 
prenasledovaniu musel z Efezu odísť cez Macedónsko do 
Korintu. Späť do Jeruzalema sa vrátil cez Macedónsko, 
Troadu, Milét, Týrus a Cézareu. Zažil mnoho utrpenia, 
sklamania, ale aj radosti z apoštolátu a služby Bohu (2 Kor 
11,16-33). V Jeruzaleme ho uväznili a vďaka tomu sa dostal do 
Ríma. 
 
V Ríme bol vo väzení, jeho jediným verným spoločníkom bol 
Lukáš (evanjelista). Posledné roky jeho života sú však pre nás 
zahalené tajomstvom. Pravdepodobne ho v Ríme z väzenia 
prepustili, počas Nerónovho prenasledovania kresťanov asi 
nebol v Ríme, snáď bol vtedy v Španielsku alebo na Východe. 
Bol v Macedónsku, Efeze, v Miléte, v Troade, na Kréte a 
zrejme aj v Nikapole, kde ho asi znovu uväznili a odviedli do 
Ríma (asi r. 67). Je s ním iba Lukáš. Po odsúdení ho sťali 
mečom pravdepodobne na mieste v blízkosti Ostijskej cesty. 
Toto miesto sa volá Tre Fontane a dnes tam stojí kostol a 
kláštor trapistov. Podľa tradície ho pochovali na cintoríne pri 
Ostijskej ceste na ľavom brehu rieky Tiber. Cisár Konštantín 
Veľký dal nad jeho hrobom vystavať menšiu baziliku. 
Namiesto nej tam teraz stojí nádherná bazilika sv. Pavla, ktorá 
bola dokončená v r. 1854. 
 
Sv. Pavol sa zvykne nazývať „apoštolom národov“, pretože je 
najväčším misionárom všetkých čias a jeho listy sa čítajú ako 
Božie slovo na celom svete. 
 
                                                                             Zdroj: www.knazi.sk 
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                 AKO SA NÁM DARILO 
 
Športové a vedomostné súťaže 
 
Dňa 3.5.2011 sa žiaci 1. stupňa a žiaci 5. ročníka Lucia 

Chrapčiaková a Martin Brisuda zúčastnili súťaže Kinderiáda 
pod vedením p. uč. Kovalčíkovej.  

 
Žiaci 9. ročníka nás reprezentovali vo volejbalovom 

maratóne, v ktorom obsadili pekné 3. miesto. 

                                                  
Dopravné predpisy a značky sme si zopakovali pri 

príležitosti konania súťaže Na bicykli bezpečne dňa 
17.5.2011. Svoje vedomosti a zručnosti v jazde na bicykli 
predviedli žiaci L. Chrapčiaková, L. Jurkuliaková, A. Gonšenica 
a A. Hric (všetci 5. ročník).  
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Žiaci 7. ročníka B. Chrapčiaková, B. Hazuchová, Z. 
Dyrčíková, A. Brisudová a S. Jalovecká prezentovali svoje 
vedomosti z biológie v súťaži Hliadka mladých zdravotníkov. 

 
Ôsmaci nás reprezentovali v krajskom kole súťaže Mladý 

záchranár civilnej ochrany, v ktorej sa umiestnili na 6. mieste. 
 
Alžbeta Brisudová vybojovala v atletickej súťaži dňa 

31.5.2011 vynikajúce 1. miesto. 

                                              
 
Zapojili sme sa i do výtvarnej súťaže Návrh na žiacku 

knižku, do ktorej svoje príspevky poslali žiaci L. Neset (8. roč.), 
B. Gettová (6. roč.), A. Rusnáková (7. roč.), Z. Dyrčíková (7. 
roč.) a C. Fogaš (6. roč.) 

 
Literárne súťaže 
Literárnu tvorbu liptovských rodákov sme si uctili účasťou 

v regionálnej súťaži Rázusovie Vrbica. V  próze v II. kategórii 
získal Peter Belluš (4. roč.) vynikajúce 1. miesto. Jeho braček 
Samko Belluš (2. roč.) za ním nezaostával a v rovnakej 
katégórii v poézii obsadil tiež 1. miesto. 

 

Kľúčik 2010/2011  
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Starší žiaci podali tiež vynikajúce výkony. Barbora 
Hazuchová (7. roč.) obsadila v III. kategórii v poézii 2. miesto 
a Patrik Kováčik rovnako získal 2. miesto v próze.  

 
 

 
 
 
 
 
                            
                                       Pripravili: M. Adamčáková, K. Krivulčíková 
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Z PRÍRODY 
Tučniaky 
Na svete žije asi 18 rôznych druhov tučniakov. Obývajú 
južnú pologuľu od Antarktídy až po južnú Afriku, Južnú 
Ameriku a Galapágy. Tučniaky sú zo všetkých vtákov 
najlepšie prispôsobené vodnému prostrediu. Majú husté 
šupinové perie, ktoré ich dokonale chráni pred mrazom a 
svojou hladkosťou pred trením pri plávaní pod vodou. Na 
tele majú silnú vrstvu tuku, perie majú dobre premastené 
olejom a dokážu tak vydržať aj 60 stupňové mrazy. 
Zakrpatené krídla sa im premenili na plutvy a používajú 
ich na akési lietanie vo vode. Na súši chodia tučniaky 
vzpriamene a nemotorne, lebo nohy majú posunuté pod 
telom, ktoré slúžia vo vode ako kormidlo. Z vody dokážu 
vyskočiť na rovné nohy. vo vode sa pohybujú veľmi 
obratne. Aj napriek nemotornej chôdzi však vydržia veľmi 
dlho putovať mnoho kilometrov na svoje hniezdiská. 
Tučniaky pri love rýb plávajú rýchlosťou až 40 km za 
hodinu. Ich nepriateľmi sú tulene a kosatky dravé.  
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      Border kólia   

História  
Kólia bola od dávnych čias sedliackym psom, ktorý bol 
schopný pracovať s rôznymi stádami zvierat. Toto 
plemeno pochádza z hraníc medzi Škótskom a Anglickom, 
odtiaľ je odvodený jej názov - border - hranice. V 15. a 16. 
storočí boli tieto psy považované za jedny z najlepších 
ovčiarskych psov. Border kólia bola vyšľachtená z 
ovčiakov, ktorý sa na tomto území vyskytovali predtým 
tak, aby z nich bol neagresívny, inteligentný pes, schopný 
vykonávať náročnú prácu i v drsných klimatických 
podmienkach. Plemenná kniha bola založená v roku 1906, 
ale iba v roku 1976 bola border kólia prehlásená nielen za 
psa ovčiarskeho, ale aj za spoločenského psa, čomu bol 
prispôsobený i jej štandard. Cieľom chovateľov je však 
stále zachovávať výborné pracovné schopnosti tohto 
plemena. V Anglicku je tento pes veľmi obľúbený, u nás 
však nie je príliš rozšírený. 
 
Typy Border kólií 
Border kólia sa vyskytuje vo dvoch variáciách - dlhosrstej 
a krátkosrstej.   
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Starostlivosť  
Starostlivosť o srsť nie je príliš náročná, ku každodennej 
starostlivosti však patrí pravidelné krátke česanie, ktoré je 
dôležité v období väčšieho lienenia. Pokiaľ je potrebné 
psa vykúpať, je nutné použiť šampón, určený špeciálne 
pre psy. Skôr, ako srsť celkom uschne, nemal by pes 
chodiť von. Čistotu uší je potrebné kontrolovať jedenkrát 
týždenne, u tohto plemena však nebýva často potreba 
zvukovod čistiť. Pazúriky udržujte psovi krátke 
zastrihovaním ostrých špičiek. Pravidelne kontrolujte 
psovi taktiež zuby, v dnešnej dobe je už čistenie zubov u 
psa bežnou záležitosťou, vo veterinárnej ordinácii sa dajú 
zakúpiť špeciálne pasty i zubné kefky. 
 
Povaha 
Je to inteligentný a pozorný pes pokojnej povahy. Je veľmi 
živá a aktívna, nikdy nebýva nervózna ani agresívna. 

 
Výchova 
Výchova tohto psa je pomerne náročná a nie je vhodná 
pre začiatočníka. Tento pes sa veľmi rád a dobre učí a 
svojich návykov sa v budúcnosti drží, ale neznesie tvrdé 
a necitlivé zaobchádzanie.                      

            Pripravili: J. Dyrčík, A. Štoffová                          
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                 LITERÁRNE OKIENKO 
 
                                 Hodiny 
 
Zrazu ich tikanie prestalo. Zastavil sa čas. Všetko sa 
prestalo hýbať. Zavinil to časový škriatok. Volal sa 
Tiktáčik. Našťastie prišiel kráľ času a hodiny opravil. 
Odvtedy veselo tikajú ďalej. 
                                 

       (R.Červeň, 2.ročník) 
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Priatelia 
 

Priatelia si tykajú. Volajú sa Maťko a Kubko. Zrazu si začali 
hovoriť: ,,Ty, ty, ty , kto to bude platiti ?‘‘ 
Prečo? Rozbili drahý kvetináč. Vysypali centíky a dali 
rodičom. Spolu ich minuli na dobrej zmrzline. 

 
(žiaci 2. ročníka) 
 
 

                                    
 
 

Rozlúčka s dňom 
(umelecký opis) 

 
 Tanečným krokom hrnú sa oblaky k žeravej guli, ktorá  sa    
chystá na odpočinok.  
Jemným dotykom pohladí hory, obzrie sa v odraze vody 
a v sprievode spevu vtákov odchádza. Cestou osuší pár  
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kvapiek z letného dažďa, usmeje sa a tichučko sa spojí so  
zemou.  

    Zafúka jemný vánok, listy zašuchocú a deň vystrieda 
chladná noc.       

 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Franklinová 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                               Pripravili: žiaci 2. a 8. ročníka 
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ZO SVETA 
 

KNIHA 

Názov: Hraničiarov učeň – Horiaci most 

Autor: John Flanagan 

 Vydavateľstvo: Egmont 

Rok vydania: 2010 

Väzba: tvrdá 

 Formát: A5  

Jazyk: slovenský 

 

Kniha druhá: Araluenské kráľovstvo sa chystá na vojnu proti 

Morgarathovi a Will s Horácom sprevádzajú Gilana s 

posolstvom do Celtiky. Celtické dediny a bane sú však 

opustené. Traja poslovia zistia, prečo sa tak stalo, až keď 

objavia hladné a vyčerpané dievča. Morgarath poštval svoje 

odporné príšery, aby Celtičanov zotročili. Zatiaľ čo Gilan 

rýchlo uháňa späť do Araluenu, aby podal správu kráľovi, Will 

s Horácom odhalia pravú príčinu Morgarathovho konania. 

Chystá sa prekvapivý útok z troch strán a kráľovstvu hrozí 

neodvratná porážka - ak naši dvaja priatelia niečo 

nepodniknú. 
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Pripravila: Z. Dyrčíková 
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ZABAVTE SA  

 
 

 

Zápalky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Pripravili: G. Franklinová, M. Polomský 

Premiestnite práve dve zápalky a 

odstráňte tak z lopatky smeti. 

Na obrázku je krava s týmito časťami: 

hlava, telo, rohy, nohy, chvost. Krava sa 

pozerá vpravo. Preložte práve dve 

zápalky tak, aby sa dívala vľavo. 
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Vyfarbite 
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RECEPTÁR 

 
Citrónová zmrzlina 

 
Potrebujeme:                  150 g cukru 

200 ml mlieka 

   200 ml smotany 

3 citróny 

                  1PL* citrónového sirupu 

 

 

Postup: Do nádoby vytlačíme šťavu z citrónov. Pridáme cukor,  

sirup, mlieko, smotanu, vajce a poriadne rozmixujeme. 

Nalejeme do zmrzlinovača alebo do mrazničky. 

 

*PL= polievková lyžica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pripravila: H. Lešťanová 
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                        JAZYKOVÉ OKIENKO 
 
Pomôžeš myške Viki doplniť písmenká podľa farby čiapok 

a  klobúkov, ktoré Ben, Dany a Teo našli?  

   

1.THIS   HAT   IS   G   _   _   _   N.  

   

2.THIS   HAT   IS   B   _   _   E.    

   

3.THIS   HAT   IS   R   _   D.    

   

4.THIS   HAT   IS   Y   _   _   _   _   W.  

 

1.     

                           3.        
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4.                            2.  

 

Správne priraď zvieratká do viet 
The first friend is grey. It is very big. It is the _ _ _ _ _ _ _ 

_. 

        This friend is yellow and brown. It is very tall. It is the _ _ 

_ _ _ _ _. 

        Another friend is yellow and brown, too. It is very strong!    

It is the _ _ _____ _. 

The last friend is black and white. It looks like a horse.  

It is the _ _ _ _ ___ _. 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Pripravili: K. Krivulčíková, 

M. Labajová 


