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Úvodom...Keď vyšlo v roku 2020 číslo nášho časopisu, všetci sme si mysleli, že 

po tom veľmi zvláštnom  roku 2019/2020 nás čaká normálny školský rok. 

Nestalo sa tak, zase udrel koronavírus a bol ešte 

silnejší ako predtým. Opäť sme sa učili z domu. 

Šuňavský školák  jeden školský rok nevyšiel.                                    

Rok 2021/2022 bol opäť poznačený pandémiou, ale 

už sme našťastie neboli doma celé mesiace a mohli 

sme /okrem občasných karantén/ chodiť normálne 

do školy. Preto je toto číslo časopisu obzretím sa               

za dvomi školskými rokmi. Nech sa Vám príjemne spomína.                      AS                                                          

 

Nepodarený rok  

      V septembri 2020 sme začali školský rok s prianím, aby sa nezopakovala 

situácia z predchádzajúceho roka a my sme sa mohli normálne učiť. Nesplnilo 

sa nám to. Koronavírus naberal na sile. Koncom októbra /26.10./ školy na 

Slovensku opäť zavreli. Žiaci a učitelia sa znovu posadili pred počítačové 

obrazovky a učili sa online. Prvý stupeň sa v decembri do školy vrátil, ale druhý 

stupeň až po dlhých mesiacoch, 19. apríla 2021. Zrušené boli testovania 

piatakov aj deviatakov. Prihlášky na stredné školy podávali rodičia elektronicky 

cez EduPage. Prijímacie skúšky na stredné školy sa konali prezenčne za 

sprísnených podmienok, aby sa dodržali všetky 

hygienické opatrenia. Žiadne spoločné akcie – výlety, 

lyžiarsky kurz i pobyt v škole v prírode sa pochopiteľne 

uskutočniť nemohli. Školský rok sme uzatvorili vonku, 

v areáli pred telocvičňou, do tried si žiaci prišli prevziať 

vysvedčenia. Deviataci išli na stredné školy takto :  2 

žiaci na gymnázium, 3 na strednú priemyselnú školu, 3 

na obchodnú akadémiu, jedna žiačka na strednú 

pedagogickú školu, 8 žiaci na stredné odborné školy 

štvorročné a jeden žiak na trojročný učebný odbor.      

AS 

      Preberajú štafetu : Mária Smolárová /9.r./, Marcel Dravecký /8.r./ 
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Prečítajte si, ako školský rok 2020/2021 videli naše redaktorky : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online vyučovanie, alebo inak povedané, nočná 

mora všetkých učiteľov a žiakov. Minulý školský 

rok sme presedeli doma. Všetkým to liezlo na 

nervy. Ale našli sa aj výnimky, ktorým to 

vyhovovalo (mne). ,,Bola to celkom  veľká nuda.“ 

Každý deň to isté, vstať, hodiny presedieť na 

nudných online hodinách – matike, slovine, 

angline alebo nemčine, výhovorky ako, nejde mi 

kamera, sa stali veľmi obľúbenými, keď som si 

chcela trocha pospať na matike, nejde mi 

mikrofón, keď som niečo nevedela na slovine 

alebo ešte lepšie, keď sa mi  nechcelo  pripojiť na 

online hodinu, lebo som vedela, že to bude zasa 

o ničom, ,,prepáčte, ale zaspala som.“  Rôzne 

návštevy počas online hodín, napr. rodičov, 

súrodencov alebo synovcov. Keď mi vpálili deti  

do izby a začali tam kričať, tak to radšej som sa 

odpojila z hodiny a vyhovorila sa na wifi. Keď 

medzi hodinami sa nestíhaš ani najesť, len tak 

nenápadne počas hodín papáš raňajky alebo 

dokonca aj obed. Dostať sa von bolo nemožné, 

ale aj  stretávať sa s kamarátmi, aj tak som sa 

vynašla, stačilo povedať: ,, Mami idem von so 

psom!“ A pritom som chodila na prechádzky do 

lesa s kamarátmi,  veľmi jednoduché riešenie. 

Bolo to super, aspoň pre mňa . Aj keď ten návrat 

do školy už nebol taký, ako som si  predstavovala, 

ale aj tak som to prežila. Napriek tomu,  ďakujem 

všetkým učiteľom a učiteľkám za to, že to s nami 

zvládli a mali pevné nervy .               Buchtička 1                                                                                    

 

Dala som sa 

zaočkovať  

Minulý školský rok sa ani nedal 

nazvať rokom. Viac ako 

polovicu roka sme boli doma, 

ale to už všetci viete. Zrazu 

sme si uvedomili, aké sú pre 

nás dôležite vzťahy a kontakty 

s ľuďmi. Všetci zrazu boli 

pokorní a mali radosť aj 

z maličkostí. Hlavne som si 

všimla, že ľudia majú oveľa 

väčšiu radosť zo stretnutí aj 

s tými, ktorých  v skutočnosti 

nemajú až tak radi.  

Vtedy sme sa korony báli ako 

des, kedy už bude očkovanie? 

Zachráň sa kto môžeš....Dnes 

každý nenávidí očkovanie, šíri 

hoaxy, že vraj to vymysleli 

príliš skoro.... Ja to nechápem, 

veď  čo je na tom zlé. Som 

zaočkovaná a to mám ledva 

dvanásť...., možno si hovoríte, 

že ma k tomu donútili rodičia. 

Pravda však je, že som len 

čakala na ich súhlas... Bola 

som z toho vo veľkom strese, 

ale keď som si uvedomila, že je 

to ako všetky ostatné 

očkovania.... Presvedčil ma 

hlavne fakt, že skôr sa nám 

niečo stane kvôli korone, ako 

kvôli očkovaniu...          Dada 
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Ten školský rok bol „funny“ 

Rok 2020/2021 bol dosť funny. Prečo? Pretože sme neboli poriadne ani v škole. Dokopy 

sme boli v škole cca 3 mesiace. Učili sme sa online. Všade, kam sme išli, boli obmedzenia: 

rúška, respirátor.... a všade nadpisy „Vydezinfikujte si ruky!.“ Nikde sme nechodili, 

maximálne do potravín, aj to len v danom čase, lebo vtedy a vtedy len dôchodcovia.                                                                                            

No a teraz poďme ku škole. Učili sme sa online (cez Zoom). Bolo to hrozné. Najviac ma 

nebavila matematika. Ale nie, robím si srandu, všetko bolo v rámci možnosti dobré.  

Chcem sa hlavne poďakovať našim úžasným učiteľom, že mali s nami trpezlivosť.                                   

Julča 

 

Vstup iba OTP 

Rok 2020  bol vážne dosť  

šialený...Nechodili sme do školy, mali 

sme online hodiny(cez Zoom). Všade 

sa nosili rúška, veľmi otravné to bolo. 

Nebola som ani na prázdninách, 

kúpalisku, ani na žiadnom tábore 

a podobne. 

No rok 2021 nebol o nič lepší,  stále  

to bolo  horšie a podľa mňa ešte 

horšie, než rok 2020. Išla som do 

reštaurácie a samozrejme, že všade 

bolo napísané, iba OTP (očkovaní, 

testovaní a prekonaní). No našťastie 

už sme sa potom vrátili do školy 

a všetko bolo zase v pohode. 

Chcem sa poďakovať všetkým 

učiteľom, že to s nami zvládli                                      

Mimi  
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                                Stalo sa v roku 2021.... 

Tento rok, ako aj školský rok  /2020-2021/, bol pre každého určite veľmi náročný.  Či už pre rodičov, 

učiteľov ale hlavne pre zdravotníkov. Tým asi každý vzdávame hold. Často sa nevideli ani so svojou 

rodinou a to nehovoriac o tej práci a životoch, ktoré zachránili. Ale naspäť k téme, o ktorej som 

chcela písať. Veľa mesiacov sme boli doma a učili sa dištančne a to hlavne druhý stupeň.  Tam sa asi 

najviac  šíril Covid-19,  medzi žiakmi. Logicky sme mali aj menej úloh. Ale samozrejme nás to 

každého najskôr bavilo a každý sme si rozprávali vety typu: „Yes, konečne, na toto som čakal (a) celý 

svoj mladý život   alebo „Hmm, aký deň sa začnem ulievať ?“ No každého to prestalo po čase baviť. 

Každému veľmi pravdepodobne zdreveneli kosti. Taktiež prišli nové mutácie vírusu. A po 

niekoľkomesačných výskumoch prišla aj ďalšia nová inovácia vakcíny. Kto sa dal  zaočkovať, tak sa 

dal, kto nie, ešte stále môže.                                                                                      

No ale späť k veci. Lebo niekoho môžu tieto moje výlevy o Corone deprimovať. Takže tu v Šuňave 

v októbri bolo prvé sväté prijímanie /bolo odložené, zúčastnili sa ho štvrtáci/. Ja som bola ten 

„šťastlivec“ a bola som prvoprijímajúcou. Takže, keď sa to tak vezme, tak to bude prijímanie 

z môjho pohľadu. Prišli sme tam, kto mal obetné dary, tak ich zaniesol do kostola. Všetci čakali na 

pána farára vonku. Potom niekto povedal, aby rodičia išli do kostola a my sme (väčšina v strese ) 

čakali na pána farára vonku pri sakristii. Bolo mega zima, takže väčšine pomrzli nosy. Fotograf 

s kameramanom lietali hore dole, no proste fotili  všetko, čo sa dalo. Potom sme všetci slávnostne 

vošli do kostola.   Tam spieval spevokol. Potom mal pán farár príhovor, kázeň. A prišli prosby. 

Potom prišli obetné dary,  ktoré som komentovala ja s Philipom Lednickým. A prišla Eucharistia. 

Nikomu nespadla,  čo bolo relatívne dobré. A prišiel koniec omše. Samozrejme, bolo aj 

poďakovanie. Dali sme pánovi farárovi ako dar za tú obetu,  čo pre nás robí,  kvety a sviečku. Každý 

bol veľmi šťastný, že prijal Eucharistiu. Potom sa každý začal fotiť a postupne sme začali vychádzať  

z kostola . A takto ste prišli až ku koncu tohto článku, ďakujem za prečítanie.                           Natália 
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Naša školská kuchynka pre dievčatá alebo Kabinet 

bosoriek /preto, aby sme tam trafili/. Už bolo načase urobiť nejakú kuchynku 

v našej škole, pretože robiť lievance, wafle alebo tousty v triede, bolo naozaj 

ako za trest. Minulý školský rok nám ju urobili, ale keďže bola karanténa, tak 

sme sa tam dostali len tento rok. 

Každú stredu na 4. hodine máme 

techniku s pani učiteľkou  Házyovou. 

Kuchynka je veľmi pekná, no keďže 

nás je až 13 dievčat, keď sa tam 

všetky nahrnieme, tak je zázrak, že 

sa tam vôbec dá prejsť napr. k umývadlu. 

Tohto roku už sme robili toasty, cookies 

a dnes sme robili palacinky. Pani učiteľka 

nám vždy pomôže, keď treba vybrať 

horúci plech z rúry alebo poriadne 

premiešať cesto .                        Buchtička 

1 

 

 

P.S. Keďže dievčatá potrebujú na prípravu pokrmov doniesť vždy nejaké 

suroviny a pred tým, kým ich použijú, majú ich v triede, môžu vzniknúť i takéto 

situácie. Čítajte ďalej....               AS 

Ôsmačky pri práci 
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LIETAUCE VAJČISKO 

Myslím, že nie je vôbec potrebný dátum spotreby toho vajca :D.                                                              

Písal sa deň... (neviem to už presne určiť, ale viem, že to bola streda ). No takže 

ešte raz. Bol to obyčajný deň ako každý iný. No predsa len v našej triede 

prevládala taká čudná pubertálna nálada.  Bolo po 4-tej vyučovacej hodine 

(bola technika  )Už si nie som 100 % istá, čo naše kuchtičky pripravovali, ale 

ako ti možno z názvu docvaklo, potrebovali sme vajcia. No ale vráťme sa späť 

k téme. Bola prestávka, pani „Kriste, sa zvýšilo jedno vajičôčko“, tak ja (čaja 

s prezývkou Hegrit alebo viacej používané Tamaria) som dostala úžasný nápad. 

„Biba, poďme si hádzať Kikine vajce !“ Všetko bolo super až dovtedy, keď si 

chalani začali hádzať loptu. Sebastián (veľký, malý Ronaldo) sa dostal do 

vedenia, dostal loptu, mieri... a dal gooooooool !!!! siuuuuuuu ! (samozrejme, 

to naše vajíčko zabránilo „šibe“ od smrti ).Kým sme sa stihli všetci spamätať, 

tak už bola v našej triede marka-kopka  (pani učiteľka Kopačová, týmto  ju 

chcem srdečne pozdraviť). Prví,  čo sa stihli spamätať, rýchlo dali na to 

rozdžabené vajce stoličku a Vikčinu školskú tašku. Marke-kopke došlo, že tu 

niečo nie je v poriadku, tak povedala, aby sme dali preč tú stoličku. Keď tam 

zbadala to vajce, jej pohľad bol nezabudnuteľný. V momente sa spýtala, koho 

je to vajce, a čo robí na zemi. Naša odpoveď bola jednoduchá : „leží“ . No 

medzitým preletela cez triedu lopta. Tá patrila „Handre“. Hádam nemusím 

hovoriť, čo sa potom stalo. No ale späť k téme.  V každej triede sa nájde osoba,  

ktorá tomu druhému chce zle. Tak u nás to bol v tomto prípade Mišulik.  Je 

jasné, že mňa a Bibu čakal „trest“ . Citujem : „ No, takže dievčatá, máte 5 

minút, aby to z tej zeme zmizlo “. Tak sme sa s Bibou rozbehli dole do pivnice, 

zgrabli sme prvé vedro a handru, čo sme videli a utekali sme do triedy. Tam 

sme to všetko popratali a zase  behom išli odniesť. Do triedy sme kráčali ako 

bohyne. Nič nebolo počuť na chode iba moje hlasné skríknutie „ HOTOVO!“ 

Pravdu povediac neviem, ako to ukončiť, no všetko dopadlo dobre, lopta sa 

vrátila k vlastníčke a všetkým ostala iba pekná spomienka.           Buchtička 2 :D  
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AHA, MÚKA 

Bol to deň ako každý iný, až na ten rozdiel, že u nás v triede to vyzeralo  inak. Písala sa streda. 

Deň,  kedy máme techniku. Robili sme brownies,  ,,mňam“, výborné. No, ale tak to je už 

vedľajšie, taká klasika už je, že  tie veci na výrobu brownies sme si mali doniesť sami. No pre 

dnešok s ľútosťou oznamujem, že sa nezvýšilo  vajíčko, ale múka.  Bolo to po štvrtej hodine, cez 

obedovú prestávku. Skoro všetci sa učili asi prvýkrát na písomku z chémie. Ale  ja s Tamariou  

sme sa nepotrebovali učiť, lebo to samozrejme všetko dávno vieme. Tak sme sa len tak nudili 

a prechádzali po triede.   Vtom Tamaria zbadala niečo veľmi zaujímavé na Radinej lavici. Bola 

to.........múka. Presnejšie povedané, polohrubá múka, pôvodom asi z ,,Lidl shopu “. Kvôli tejto 

múke bolo ublížené veľkému množstvu obilia, preto vyhlasujem .. minútu ticha pre zosnulé 

obilie ... Z ničoho nič sme sa ocitli pri Radinej lavici a už to prišlo. Tamaria otvorila balík už 

predtým otvorenej múky a zrazu, držala v ruke hrsť tej krásnej, ale krvilačnej múky. Ja som 

neváhala a tiež som si zobrala trocha, naozaj trocha múky a šli sme s Tamariou na chodbu. 

Rozmýšľali sme, že čo s tou múkou. Chceli sme ju ísť dať niekomu na hlavu, len tak zo srandy. 

Dobre kľud nestalo sa tak. Zľutovali sme sa nad nimi.  Vracali sme sa do triedy (PS: stále sme mali 

tú múku v rukách) už sme boli skoro tam, no vtom Tamaria našla svoju obeť, pripravila sa, pozor 

Tamaria mieri, pripravuje sa na výstrel a je to tam, priamy zásah!!!!!! Ale kto bola tá obeť? Tak 

to som bola ja, Táňička, schytala som to rovno do hlavy. Rýchlo som si uvedomila, že čo sa stalo. 

A všimla som si Tamariu ktorá vzala nohy na plecia, rýchlo utekala preč. No nedalo mi to, 

rozbehla som sa za ňou. Mierim a zásah  do čierneho  doslova a do bodky. Trafila som jej rovno 

na hlavu, ha a tu to máš, ale  s mojími schopnosťami v hádzaní som trafila len veľmi malú časť jej 

tela. Ale tak, trafila som sa, a to je základ. No tu sa tento príbeh ešte nekončí. Pretože  po piatej 

hodine naša Tamaria asi nemala dosť tej múky a tak si povedala, že ide ešte niečo urobiť. A tak 

zobrala múku a zbadala svoj cieľ, to znamená, že  zamierila a neprekvapí vás asi to, že sa aj 

trafila, ale do koho? No predsa do Tuleňa( v preklade do Plavčíka- Biba ) tá vybuchla a tak sa 

začala poriadna múčna bitka. Pokračovalo to veľmi zaujímavo, obe boli celé od múky. Ale to je 

hádam jasné. Nakoniec boli aj od kriedy , ale keďže sú rozumné, tak to po sebe  pozametali. Ale 

stopy po múke sa ešte stále nájdu na našom oblečení . A tak sa končí náš príbeh s múkou. Nikto 

si nič nevšimol, nikomu sa nič nestalo, teda pokiaľ nerátame tú múku. :) 

                                                                                                                Buchtička 1 
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1. Chcela by som si úlohy a termíny písomiek 

niekam zapisovať, lebo mám očividne 

sklerózu :) 

2. Chcela by som krajšie písať, lebo aj keď ja po 

sebe prečítam, druhý nie 

3. Chcela by som sa pri učení doma učiť 

sústredenejšie a nemať nervy s toho, koľko 

veľa toho je                 Dada 

 

1. V škole sa budem na 

vyučovaní viac sústrediť, 

aby som sa potom nemusela 

doma učiť. Bola by som 

rada, keby som pred 

písomkami neprežívala až 

taký stres. 

2. Dala som si predsavzatie, 

menej používať mobilný 

telefón. Keďže máme malé 

šteniatko, ktoré si vyžaduje 

veľkú pozornosť, možno sa 

mi to aj podarí:). 

3.  A samozrejme, musím viac 

cvičiť na hudobné nástroje a 

aj rehabilitačné cviky na 

chrbticu… 

Uvidíme, čo sa mi z toho 

podarí.     Natália 
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                               Lyžiarsky výcvik 2022 
alebo 

najlepší týždeň nášho života v krátkej bájke 
Pre covid-19 sa neuskutočnil lyžiarsky výcvik, keď sme boli siedmaci, ale až 

o rok neskôr. Pre tých menej chápavých, keď sme boli ôsmaci. Takže tento 

školský rok. No niekto nám to chcel pokaziť...Deň pred odchodom, 

konkrétne v nedeľu /23. januára 2022/, len tak som si sedela  v kuchyni a chystala slaninu na 

lyžiarsky. Mala som toho už dosť nakrájaného. No v tom mi prišla správa do triednej skupiny, citujem 

,, nejdeme na lyžiarsky.“ Presne v ten moment som nevedela, že čo sa deje. No v tom prišla ďalšia 

správa, ktorej obsah ma zaskočil, vraj máme pozitívneho v triede, tak sa nič nekoná..... No našťastie 

nám naša milovaná škola zariadila PCR testy na utorok a tak sme sa pretestovali.... Tí,  ktorí boli 

negatívni, sa mohli baliť na lyžiarsky . V stredu sme mali o 7:45 hod. stáť pred školou pobalení 

a pripravení na odchod. Moja kamarátka, v škole často prezývaná   Hagrid, chcela si odniesť  veci, 

konkrétne kufor a tašku, do vozíka. No  vtom..... Bola asi na polceste k vozíku, keď sa jej noha 

pošmykla a už bola na zemi . A to je jasný príklad jej šikovnosti, ani na lyžiach nemusí stáť  a spadne. 

No našťastie sa jej nič nestalo, doslova sa rehotala, jak taký, s prepáčením, idiot. No potom jej 

starostlivá mamka sa ju pokúsila zdvihnúť ..... Samozrejme, že sa jej to podarilo, no pomýlila si ju s jej 

sestrou. A nazvala ju Natálka. A od tých čias jej táto prezývka pri chlapcoch ostala. Neskôr, keď už 

bolo všetko naložené, tak nás veľmi milý pán šofér odviezol do Vikartovskeho mlyna. Tam nás aj 

vyložil. Vzali sme si veci a šli sme dovnútra. Vyzliekli sme sa a šli na izby. Ja s Tamarkou sme mali hneď 

prvú izbu. Prezliekli sme sa do šuštiačkov a tam sa pre niektorých začalo utrpenie. Vzali sme si veci 

(lyže, palice, prilby, okuliare) a úspešne sme sa prebrodili snehom až k svahu. Obuli sme sa do 

lyžiarok a trocha sa rozcvičili. Vyšliapali sme si na kopček a čakali, čo sa s nami bude diať . Jasné, prvé 

spustenie, des a hrôza, ten strach v očiach, pritom to je také jednoduché. Prišiel čas obedu. Pekne 

sme sa prezuli a dotrepali sa späť do Vikartovského mlyna. Niet čo dodať, varili tam úžasne. Prvý 

chod polievka. Druhý chod ryža s mäsom a omáčkou s hráškom. Ten hrášok bol krásne sýto zelený. 

No nebola by ho škoda keby sa rozsypal po zemi? (hmmmm, myslím, že ani nie) Naša drahá Táňička 

sa obetovala a šla roznášať druhý chod nášho obeda. No to by nebolo ono, keby sa jej nepodarilo 

niečo vyviesť. Ako šla, tak aj došla. Náš Peter Štrbka s malým š sa stal jej obeťou . Akurát mu prinášala 

jedlo, no vtom sa jej to podarilo celé vykydnúť. Ach tá naša Táňička, je veľmi šikovná no nie? 

Následne si to aj spratala a obed nedostala.(p.s. ani si ho neprosila, lebo už bola plná).Pár dní na to 

večeru roznášala Tamarka. Samozrejme, ako inak, bola to omáčka, no pre zmenu nie s ryžou, ale so 

zemiakmi, poprípade bandurkami alebo krumpľami. Vybrala si za obeť Miška Z. Nikto nevie, akým 

zázračným spôsobom sa jej to podarilo vyliať na Miša. No podarilo sa jej to. Myslím, že viac o našej 

šikovnosti a príhodách netreba rozprávať . Ešte jedna dôležitá informácia. Matej si roztrhal obidvojo 

šuštiakov, ale to nebola tá informácia . V posledný deň nášho lyžiarského výcviku sme na obed mali 

vynikajúci guláš. Srdečne odporúčam všetkým. Naše umiestnenie v slalome bolo nasledovné Tamarka 

prvá a Táňička druhá . Aleeee od konca a to je všetko, ďakujeme za pozornosť . 

                                                  Vaša Támarka a Táňička                                         Ľúbime vás :3 
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Výsledky záverečných pretekov : 

dievčatá –  1. Bianka Plavčanová                    

                   2. Anna Zajacová ml.                  

                   3. Viktória Zajacová 

 

 

 

 

 

                                                             chlapci – 1. Tomáš Zaťura 

                                                                            2. Peter Štrbka 

                                                                            3. Timotej Bulava 
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Výlet do knižnice  

Dnes 16.3.2022 sme zavítali do obecnej knižnice. Na tretej hodine sme sa obliekli a šup sa 

vonku. Samozrejme bolo všade 

blato,  takže sme boli všetci 

špinaví. Vošli sme dnu a hneď 

sme videli pár kníh. Posadili sme 

sa a samozrejme, ako inak, 

dostala  som  tú najhoršiu 

vŕzgajúcu stoličku. Pani 

knihovníčka nám na začiatok 

povedala o spisovateľoch. Potom 

nám dala domácu úlohu,  aby 

sme napísali pár kníh, ktoré majú 

v názve číslovku, farbu, meno. 

Nakoniec sme čítali básničky 

z knižky. Každý prečítal pár viet. 

Tak a sme na konci. Ďakujem za prečítanie.       Natália 

 

Nová spolužiačka 

U nás v triede máme novú spolužiačku menom 

Aniuta. Prišla z Ukrajiny, pretože tam začala 

vojna. Má veľmi rada volejbal, zvieratá a vie 

veľmi dobre po slovensky.  Nemá rada 

matematiku. Najprv sa nás bála, lebo máme 

„šialenú triedu“, ale teraz už to je v pohode a 

dobre spolu vychádzame. Chodíme spolu von, 

smejeme sa. Je veľmi milá a dobrá na ľudí. 

Všetci učitelia ju volajú Aňa. Okrem nej máme na škole ešte ďalších 

Ukrajincov (chlapcov). Poznám ich iba z videnia, čiže nemôžem posúdiť, 

ako sa správajú.    Mimi 

/P.S. V tomto školskom roku sme mali v našej škole 4 deti z Ukrajiny : 

Mikhaila v 2.B, Nikitu v 3. ročníku, Mykolu v 6. ročníku a Aniutu v 7. 

ročníku. Venovala sa im takmer každý deň naša špeciálna pedagogička 

Katka Házyová.  AS/ 

V knižnici bola aj 2.B 
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Vo februári sa konali v hlavnom meste Číny v Pekingu zimné olympijské hry. 

Priniesli Slovensku dve medaily – zlatú vybojovala Petra Vlhová v slalome 

a bronzovú hokejisti. Naše redaktorky napísali, aký majú oni vzťah k športu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športujem, lebo mi to prináša radosť 

Ja a šport sme celkom kamaráti. Viacej šport sama robím, ako sledujem. Ale keď už tak 

fandím, asi najviac Peti, (dúfam že priezvisko je všetkým jasné a nemusím ho tu písať :) ) Jej 

preteky si málokedy nechám ujsť. Sledujem aj hokej... bola som aj v Košiciach na 

majstrovstvách sveta, bola to pecka. Letné športy však vôbec nesledujem, aj keď úplne 

neviem prečo, myslím si, že je to preto, lebo cez leto mám na práci asi záživnejšie veci ako 

sedieť pri telke. Rada sledujem krasokorčuľovanie, konský parkúr, drezúru, agility a dog 

dancing. 

Zo zimných športov robím korčuľovanie, bežkujem, hrám hokej, sánkujem sa ak je to šport, 

XD, no a najdlhšie sa venujem lyžovaniu, pomaly od štyroch rokov... ale vtedy sa to 

lyžovaním nedalo nazvať. No prednedávnom som skúšala aj snowboardovanie, je to super, 

ale čo sa stability týka,  je to oveľa ťažšie ako lyže, a o jazdení na vleku či vstávaní zo zeme 

radšej ani nehovorím. Všetko toto je len moje hobby. 

Z letných športov sa bicyklujem, snažím sa aj korčuľovať na kolieskových korčuliach, 

plávam a mojou učiteľkou je mamka, ktorá pláva naprosto suprovo, dokonca minulé leto 

naučila plávať trocha aj moju tetu, ktorá mala z plávania strach. Hrám futbal, ktorý fakt 

zbožňujem, ale občas mi vadí, že ľudia ho berú príliš vážne a zabúdajú, že ide 

o zábavu...(samozrejme robím veľa iných športov, ako napríklad tenis, ale to tak okrajovo, 

že ich spomínať ani nebudem). No a potom tu je môj najobľúbenejší šport, agility, v 

podstate navádzate vášho psíka cez prekážkovú dráhu...Tento šport milujem preto, lebo mi 

dodáva neskutočnú energiu, keď vidím nadšenie môjho chlpáča a jeho ochotu, cítim sa 

veľmi motivovane a spokojne. S  mojím psíkom Tobym sa venujem viacerým psím športom, 

ale to len okrajovo. Práve on ma naučil viacej tráviť čas von, chodiť na prechádzky, ktoré 

ma tiež neskutočne napĺňajú... 

Zo všetkých týchto športov som sa aktívne venovala iba dvom,  modernému tancu, ktorý 

zbožňujem, ale radšej si choreografie vymýšľam sama. Potom je tu ešte jeden z mojich 

najobľúbenejších športov....a to je...jazdenie na koni! Bola som aj na letnom tábore...  pár 

vyučovacích jazdeckých hodín... ale robím to iba okrajovo. 

Zhrnula by so to asi tak, že ľudia si myslia, že šport je o profesionalite. Pre mňa je šport 

o čase, ktorý stráviš robením toho, čo máš rád a s tými, ktorých máš rád. Ľudia si tiež 

myslia, a veľmi ma to štve, že ja len preto, lebo mám dobré známky, sa doma iba učím 

a vôbec nešportujem...  Dada BD 
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Stalo sa aj... 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  

Biologická olympiáda normálne má teoretickú a praktickú časť a robí sa prezenčne. Tento rok 

„vďaka“ kovidu sa všetky olympiády robili online. Takže spustíte si  test a vyberáte správne 

odpovede. Sú tam otázky,  napríklad,  že máte obrázok s nejakým zvieraťom alebo rastlinou 

a pod ním máte možnosti a, b, c poprípade aj viac, čo to je. Ja osobne som sa zúčastnila 

školského a okresného kola. Školské kolo bolo oveľa ľahšie ako okresné, napríklad 

v školskom boli aj také  zvieratá, ktoré vidíme bežne v prírode alebo chováme doma 

a v okresnom boli aj také názvy, ktoré som v živote nepočula, alebo 

také obrázky s mikroorganizmami a že čím sa živia.   Nevadí,  bola to 

dobrá skúsenosť a nebolo to hlavne na známku,  takže skúsila som 

a zúčastnila som sa dvoch kôl a bolo to zaujímavé. Som rada, že som 

dostala takú príležitosť.      Julča 

/P.S. Okresného kola sa zúčastnili víťazky školského kola : Júlia Zemanová zo 7. r. a Mária 

Zajacová zo 6. r.  AS/ 

                              Školský karneval  
       Víťazní siedmaci s tr. učiteľkou Veronikou Hurčalovou                                                                                

    Najkrajšie masky z 1. stupňa /zľava – Adam     
    Švajka, Tomáš Bajnok, šimon Hurčala, Matúš  
    Cvaniga, Mária Zajacová, Mária Fridmanová 

  

Som hrdá                         

na našich medailistov 

Vzťah k športu mám celkom dobrý. Šport 

v televízii sledujem len občas. Napríklad, 

keď sú zimné a letné olympijské hry, 

alebo majstrovstvá sveta. Športujem 

príležitostne. Napríklad v zime sa 

korčuľujem a v lete hrám futbal, 

bedminton, plávam, behám, chodievam 

na túru, so sestrou v lete hráme vybíjanú 

s balónmi plnými vody  . Zimné 

olympijské hry som sledovala. Držala 

som palce Petre Vlhovej a nášmu 

hokejovému tímu. Bola som veľmi 

štastná, že Peťa ako aj hokejisti doniesli 

domov medaily. Som na nich hrdá. 

Natália 
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Všetci sme sa tešili na školu v prírode už od prvého ročníka (teda presnejšie od momentu keď 
sme sa dozvedeli, že sa chodí do školy v prírode). 

Moja ideálna Veľká noc 

Ja osobne Veľkú noc veľmi nemusím, ale tak tomuto sviatku 

sa bohužiaľ nevyhnem. Je to veľmi dôležitý sviatok u nás 

kresťanov, ale slávi sa aj inak, v iných zemiach. Chalani si ho 

najviac užívajú. Moju ideálnu Veľkú noc si predstavujem 

tak, že my dievčatá by sme oblievali chlapcov a počas 

všetkých tých 5 dní by sme len oddychovali a nič nerobili. 

Tiež by sa, ako normálne, chodilo do kostola, aj keď to 

niektorí ľudia nemajú radi, ale patrí to k tomu. Ďalej by sa 

chodili navštevovať rodiny. Výzdoby by normálne ostali, ale 

ja by som ich dala všade  Taktiež by sa plietli v každom 

dome korbáče, lebo teraz to málokto robí, a je to škoda. 

V košíkoch by si deti nosili svoje vajíčka a odmeny.     
Hribik❤ 

 Veľkonočný pondelok v našej rodine 

Tieto sviatky sú hlavne kresťanské. U nás sa slávia hlavne v kostole. 

V tomto článku sa chcem venovať hlavne Veľkonočnému pondelku. 

U nás je zvykom oblievať dievčatá vodou.Vraj potom budú zdravé a 

krásne. V USA a Veľkej Británii Veľkonočný pondelok slávi  inak. 

Zbierajú čokoládové vajíčka na dvore alebo dnu. Naša rodina slávi 

Veľkú noc samozrejme v kostole, ale my so sestrou zbierame 

čokoládové vajíčka po záhrade. Vždy je to veľká zábava. V tento deň 

chodia k nám kúpači. My pred nimi utekáme a pištíme, keď nás 

oblejú. A za  to všetko ich pohostíme a obdaríme čokoládovými 

vajíčkami. Takto vyzerá náš Veľkonočný pondelok.              Natália 

 
 Veľkonočné prázdniny 

Školu sme ukončili stredou. Na Zelený štvrtok sme trochu poupratovali, ja som  bola pomôcť mojej 

babke a boli sme v kostole, na Veľký piatok sme urobili výzdobu, znova sme boli v kostole a navarili 

sme, na Bielu sobotu sme znova poupratovali, lebo poriadok treba a opäť sme boli v kostole, na 

Veľkonočnú nedeľu sme boli pred omšou posvätiť jedlo a potom sme išli do kostola. No a máme tu 

deň D, Veľkonočný pondelok.  Ráno som dostala šok. Ešte som spala a môj ocko ma oblial  ľadovou 

vodou, neskôr prišli chlapi z rodiny. No, ale ešte potom, ako ma ocko oblial, prišiel aj so svojou partiou 

z folklóru, vytiahli nás na cestu a s vedrami s ľadovou vodou nás pooblievali. Potom prišla taká dosť 

veľká skupinka chlapcov a to bolo že úplne crazy. No a na sviatky prišla rodina z Anglicka a Česka, 

takže sme boli u mojej babky a tam sa jedlo a pilo. Hodnotím to na 10/10.       Julča ❤  
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U nás doma sa chaos začal v nedeľu popoludní, čiže deň predtým, ako sme 
mali odísť. Nemala som nič 
pobalené a bola som v 
miernom strese. 
Našťastie mám úžasnú mamku, 
a tá mi pomohla sa pobaliť.  V 
pondelok sme sa celá trieda 
stretli za školou. Ocko mi 
pomohol zobrať tašky, pretože 
som mala štyri ťažké tašky.                               
S kamarátkou sme sa dohodli, 
že si sadneme k sebe. Celú 
cestu sme sa pozerali von 
oknom s otázkou v hlave : ,,Kam 
to ideme? ´´ 
Keď sme dorazili na miesto, boli 
sme príjemne prekvapení. Bolo 
tam veľmi pekne. 
Pán učiteľ Rodák s naším 
triednym nás rozdelili na izby.  
My sme boli štyri dievčatá, tak 

nás dali na izbu pre štyroch. Vybalili sme sa a šli 
sme vonku. Ja s jednou spolužiačkou sme si zahrali 
softtennis. Cca o tretej sme sa išli pozrieť na 
miestnu farmu. Videli sme kravy, ovce a býky. 
Dokonca sme si mohli podojiť ovce, bol to zážitok… 
V utorok sme sa vybrali ku prameňu Hornádu. Boli 
to cca tri kilometre do kopca? Neviem, fakt 
neviem...Pri prameni bol aj altánok, v ktorom môj 
spolužiak Filip zjedol naraz celý makovník. Každý 
večer sme mali  animačný program. Animátori boli 
veľmi zábavní. 
V stredu doobeda sme išli aj s prvákmi do Važeckej 
jaskyne. Bolo zaujímavé pozorovať, aké krásy 
vytvorila príroda. Kúpili sme si nejaké suveníry 

(väčšinou to boli nejaké polodrahokamy alebo brožúrky). 
Vo štvrtok sme išli s tretiakmi na Štrbské pleso. Prešli sme 
okolo plesa a videli sme kačky, ktorým sme hádzali kúsky 
rožka. Videli smer aj žabku, ktorá prechádzala popred nás. 
Neskôr sa nám tretiaci stratili. Ale bez obáv - našli sme ich. 
V piatok ráno sme sa museli pobaliť. Asi o desiatej sme šli 
na prechádzku ku krížu, počas ktorej nás sprevádzal nejaký 
psík. Z kopca sme videli aj Kráľovu  hoľu a celú Liptovskú 
Tepličku. Potom sme museli ísť  domov  :-( 
Ale odchádzali domov  s plnou hlavou zážitkov a krásnych 
spomienok.    Natália 
/P.S. štvrtáci boli v škole v prírode od 16. do 20. mája 2022 
vo Vikartovskom mlyne v Liptovskej Tepličke. Hoci to tak 
z článku nevyzerá, každý deň si deti plnili i školské 
povinnosti. AS/ 
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Tipy na výlety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zoo Bojnice  Zabavia sa 

tu nielen deti, ale aj mládež 

a dospelý. Bojnická ZOO je 

najstaršia a najnavštevovanejšia 

zoologická záhrada na 

Slovensku. Nachádza sa iba kúsok 

od zámku. Otvorená bola v roku 

1955. Dnes sa rozkladá na ploche 42 

hektárov a nájdete tu skoro 440 

druhov zvierat. Najzaujímavejšie sú 

určite opice, slony, či obyvatelia 

terária. 

 

2. Vyhliadková veža – Bojnice Jedna z 

najnovších bojnických atrakcií. Vyhliadková veža je 
vysoká 30 metrov. Pozostáva z oceľovej konštruk-
cie, kľukatej drevenej lávky (dostupná aj pre kočí-
ky) a končí sa dobrodružným tobogánom.  Z veže 
je nádherný výhľad na Bojnice, Prievidzu i širšie 
okolie. Dostanete sa k nej od parkoviska po lesnom 
chodníku (cca 5 minút). Priamo z mesta vám cesta 
pešo potrvá cca 40 minút. Veža sa nachádza v za-
lesnenej časti, západne od Bojnického zámku. 

 

3. Bojnický zámok Jeden zo symbolov Slovenska, ktorý 

vďaka rozprávkovej atmosfére priťahuje návštevníkov z naozaj 
veľkých diaľok. Jeho priestory sú pravidelne využívané ako 
filmové kulisy. Každoročne sa tu organizujú naozaj originálne 
podujatia. História pôvodného hradu siaha do 12. storočia, 
súčasnú podobu získal počas rozsiahlej prestavbu v rokoch 1889 - 
1910. Jeho posledný majiteľ, gróf Ján František Pálfi ho 
prestaval podľa vzoru slávnych francúzskych zámkov na 
Loire. Medzi hlavné magnety zámku patria Bojnický 
oltár (majstrovské dielo stredovekého florentského majstra 
Narda di Cione, 14. storočie), "slziaca" hrobka grófa Pálfiho, 
ktorý podľa legendy prestal roniť slzy po tom, čo sa na hrad 
vrátil spomínaný Bojnický oltár, Anjelský strop v Zlatej sále, či 
Orientálny salón. Návšteva Bojnického zámku je naozajstným 
zážitkom. 

 

4. Banská  Štiavnica – 
Starý zámok Banská 

Štiavnica je výstavnou sieňou 
historických pamiatok. V tejto 
sieni nechýba ani Starý zámok, 
ktorý je akousi kamennou 
kronikou tohto banského mesta. 
Starý zámok sa nachádza nad 
Námestím sv. Trojice, 
pričom patrí k najstarším 
stavebným pamiatkam mesta 
Banskej Štiavnice.Starý zámok 
býval kedysi kostolom, avšak 
počas tureckej hrozby bol 
prebudovaný na pevnosť. 
Dominantou zámku je pôvodne 
gotická hradná veža s 
podjazdom. Súčasťou areálu 
Starého zámku je aj kaplnka sv. 
Michala, ktorá má nadzemnú i 
podzemnú časť, kde sa vkladali 
nezotleté kosti vybrané pri 
kopaní nových hroboch. 
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                                                                                Natália /zdroj : internet/ 

5. Štôľňa Glanzenberg – Banská Štiavnica História mesta Banská 

Štiavnica je úzko spojená s ťažbou nerastného bohatstva ako aj rúd drahých a 
farebných kovov. Baníctvom a ťažbou dýcha toto historické a niekdajšie 
slobodné banské mesto dodnes. Jedna zo štôlní, v ktorej sa pravidelne a 
aktívne ťažilo, a ktorá sa plnohodnotne zachovala až do dnešných dní, 
je dedičná štôlňa Glanzenberg. Najstaršia písomná zmienka o štôlni pochádza 
z roku 1560 a zohrávala významnú úlohu v počiatkoch ťažby 
zlatostrieborných rúd na žile Špitaler pod kopcom Glanzenberg. Pre 
verejnosť je sprístupnených 500 m v hĺbke 32 m. Sprístupnená časť končí pri 
šachte Kaufhaus, kde sa nachádzajú aj tzv. cisárske schody, ktoré sú 
vytesané do kameňa a spájajú ju s nižšie vyrazenou Hornou Svätorojičnou 
štôlňou. V roku 1751 navštívil štôlňu Glanzenberg aj samotný František Štefan 
Lotrinský. Na jeho počesť tu bola v bočnej stene zabudovaná pamätná 
tabuľa. V tomto priestore boli postupne pridané aj ďalšie pamätné tabule na 
počesť významných panovníkom. Posledným z nich bol práve cisár František 
Jozef I. Vstup do štôlne je v nadmorskej výške 560 metrov pri parčíku  na 
Kammerhofskej ulici. Približná dĺžka prehliadky je 90 minút. Návštevníci pred 
vstupom dostanú plášť, prilbu a baterkou. 

 6. Banka lásky – Banská Štiavnica Všetci si 

určite pamätáme zo školských čias báseň o nenaplnenej 
láske básnika Andreja Sládkoviča k Maríne Pischlovej. 
Viete však, kde sa nachádza jej rodný dom? Nájdete ho 
na Námestí Svätej Trojice v Banskej Štiavnici, kde dnes 
slúži ako zážitková expozícia Epicentrum lásky, ktorá 
je venovaná najdlhšej ľúbostnej básni na svete, a 
zároveň je zapísaná aj ako svetový rekord organizácii 
World Record Academy. Srdcom Domu je BANKA 
LÁSKY. Je pripravená navždy uschovať a ochrániť až 
100tisíc príbehov lásky. BANKA LÁSKY je vytvorená z 
veršov básne Marína. V každom verši je toľko Schránok 
Lásky, koľko je v ňom písmen, znakov a medzier a do 
jedného z nich si môžete Vašu lásku uschovať aj Vy. 
Do skutočného príbehu osudovej lásky Vás 
vtiahne moderná technológia hovoriacich obrazov, z 
ktorých budete počuť Sládkoviča, ako vyznáva svoju 
lásku Maríne. Fascinujúcim exponátom je určite aj 
Sládkovičova knižnica s vystaveným originálnym 
rukopisom básne Marína, ktorý má už za sebou 170 
rokov a stále z neho planie túžobná láska. Zábavu 
zažijete vďaka atrakcií Láskomer, ktorý zaľúbeným 
dvojiciam meria lásku a vyjadruje ju veršami z básne 
Marína. Prehliadka je v slovenskom, anglickom alebo 
maďarskom jazyku a trvá 45 minút. 

 

 

7. Terra Permonia – Banská 
Štiavnica  je absolútna novinka na 

slovenskom trhu, inšpirovaná 
holandským know - how. Je tvorivou 
dielňou, miestom oddychu, zábavy, 
učenia a poznávania. V naj-
atraktívnejšej časti sa deti učia hravou 
formou pracovať s rôznymi technickými 
zariadeniami, pília, orezávajú, farbia, 
režú, ohýbajú, vŕtajú, zvárajú a po-
užívajú rôzne materiály. Menšie deti si 
môžu pozrieť Mašinkáreň - úžasný 
model vláčikov na ploche takmer 20 
m2. Fosforovňa pobaví každého, kto sa 
rád hrá so svojim tieňom a ak radi 
tvoríte z legendárnych lego kociek, tiež 
si prídete na svoje. Terra Permonia je 
jednoducho určená pre každého od 3 
do 99 rokov. Terra Permonia 
je otvorená iba v hlavných 
turistických obdobiach. 
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                                            TRIP PO BRATISLAVE 

Streda: 

Vstávali sme 4:30 ráno,  aby sme o hodinu stihli vlak. Cesta bola super. Hneď zo stanice sme 

zamierili na Námestie slobody, po ceste sme videli veľa budov ako napr. ministerstvo 

dopravy a Grasalkovičov palác. Našim ochotným sprievodcom bola moja mamka, ktorá tu 

študovala na výške. Potom sme zamierili ďalej. Po ceste sme narazili na dvojposchodové 

kníhkupectvo Panta-Rhei. Všetky deti sme si kúpili aspoň jednu knihu. Potom sme sa išli 

ubytovať, mali sme ubytko hneď pri Michalskej bráne, ktorú však akurát rekonštruovali. 

Skočili sme na obed veľmi blízko. Jedlo a ubytko 10 z 10.  Po ceste sme sa zastavili na 

výstave Ján Amosa Komenského, boli tam knihy, ktoré písal on, ale aj niektoré 

z prvých kníh vyrobených kníhtlačou. Potom sme skočili na božskú zmrzku. Zašli sme aj do 

Dómu sv. Martina. Potom sme išli na Ufo, aj keď ja som tam už bola, stále to bolo rovnako 

očarujúce. Na Ufe sme sa kochali výhľadmi na sady Janka Kráľa,  a tak sme tam hneď potom 

zašli. Uvideli sme tam aj peknú kaplnku. Keď sme sa túlali po parku, zrazu sa rovno predo 

mnou na chodníku zjavil kôň. Bola som nadšená, lebo sme zistili, že sa tu od zajtra do konca 

týždňa koná  medzinárodná konská šou Danube equestrian show. Neskutočne som sa tešila. 

Potom sme hľadali nejaké miestečko na lodi či na pláži, kde by sme si dali nejaký drink. Po 

chvíli sme to miesto našli, bolo to pri Filozofickej fakulte, oddych všetkým padol vhod. Boli 

sme v jednom obchode, ktorý je na Slovensku iba v dvoch mestách, bolo to na Obchodnej 

ulici. A nakúpili si večeru a raňajky, samozrejme melón nemohol chýbať. No potom sme 

zistili, že na raňajky sa nám nič nezvýši a tak sme sa mi dievčatá vydali na nákup. Jeden 

z mojich najkrajších zážitkov je, že sme prechádzali cez historickú uličku, celú zaplnenú 

stolíkmi reštaurácií a naokolo svietili svetlá. Toto bol nočný život v Bratislave a vyzeralo to 

ako niekde v Ríme. Všade,  kde sme boli, bolo počuť aj ľudí zo zahraničia. Boli sme na 

Hlavnom námestí, kde sme videli Slovenské národné divadlo a Primaciálny palác. Tiež sme sa 

pofotili s Čumilom a inými sochami. Boli sme aj pri Rolandovej fontáne. No hlavne sme si 

niečo dokúpili na raňajky. 

Štvrtok: 

Vstali sme a zamierili sme na spomínanú konskú šou, bol to parkúr ( kone skáču cez 

prekážky). Toto je môj najobľúbenejší konský šport a bola som rada, že som ho prvýkrát 

uvidela naživo. V disciplíne, ktorú sme sledovali, sa Slováci umiestnili na druhom a prvom 

mieste, s druhým mám aj fotku BD.  Potom sme sa už pripravili na odovzdávanie cien. 

Odovzdávanie cien: 

 Predtým som stres vôbec nemala, ale hneď, ako sme tam vošli, stres ma začal zožierať. Bolo 

to super, pri fotení môj stres ešte viac stúpol, ale prežila som to. Po príhovoroch sa 

odovzdávali  ceny a výherkyňa čítala svoj list. Boli tam aj zákusky a chlebíčky, no hlavne super 
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atmosféra. Potom sme sa chvíľu rozprávali s pánom riaditeľom pošty a pánom tajomníkom. 

Bolo to oveľa úprimnejšie než som čakala, takže som rada. Potom pán riaditeľ navrhol, že by 

nám mohol ukázať zákulisie pošty. Bolo to super! Aj keď som čakala, že to bude 

modernizovanejšie. Obdiv všetkým paniam poštárkam a pánom poštárom. Je to ťažká práca! 

Potom bol čas ísť. Ďakujem, že som tu mohla byť!  

 

Po odovzdávaní cien: 

Skočili sme na kofolu a zmrzku. Potom sme išli napríklad okolo prezidentskej záhrady. Išli 

sme na vlak, tentokrát kupé. V noci sme prišli domov unavení a šťastní.   Dada BD 

/P.S. Siedmačka Daniela Chlebovcová získala 2. miesto v národnej súťaži o Najkrajší list 

2022, ktorú vyhlásila Slovenská pošta. Cenu si Danielka bola prevziať osobne v Bratislave – 

na fotografii  druhá sprava. AS/ 

 

 

 

 

 

 

 

Učili sme sa len dve hodiny 

Dňa 25.5.2022  sme boli /siedmaci/ na výlete v múzeu v Poprade. Bol to veľmi zaujímavý 

výlet, plný emocií a radosti. Do školy sme prišli iba na prvé dve hodiny, samozrejme, že 

sme sa nevyhli matematike. Po druhej hodine sme nastúpili do šuňavského autobusu a išli 

sme. Autobus nás doviezol priamo do múzea, kde nás čakal sprievodca. Múzeum bolo 

veľmi veľké, pekné a zaujímavé. Boli sme tam cca 2 hodiny.  Potom sme išli na Zámčisko, 

kde sme sa šplhali strmým kopcom. Prišli sme ku krížu, keď začalo strašne pršať. Všetci 

sme sa skryli do klbka a pod dáždniky. Keď prestalo pršať, vyšli sme úplne hore, kde bol 

krásny výhľad. Každý mal veľa energie, keď sme išli do Maxu. V Maxe sme sa boli takmer 

všetci najesť a niektorí išli ku automatom.  Po 30-tich minútach sme sa zišli pri autobuse 

a šli sme domov. 

Tento výlet sme si veľmi užili       Miška  
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Takto sme oslavovali MDD 

  7.6. sme išli na Spišský hrad. Všetci sme sa tešili. Na hrad 

išiel 1.,2.,3.,4., a 5. ročník. Prišli sme na miesto 

a zhromaždili sa na nádvorí hradu. Tam nás už 

čakali súťaže. Vysvetlili nám pravidlá a mohli sme 

začať súťažiť. Neskôr prichádzali aj iné školy. 

Zapojili  sme sa do ôsmych  súťaží a išli sme sa 

pozrieť na divadielko o Zlatej rybke. O pár minút 

sme dokončili aj iné súťaže, mali by sme tam mať 

desať pečiatok. Nakoniec sa nám to podarilo. Za 

našu námahu sme dostali aj diplom. Neskôr sme 

sa boli napiť a kúpiť si suveníry. Potom sme už 

museli ísť domov.  Bol to pekný darček k MDD.   

Natália 

 Dňa 7.6.2022 druhý stupeň našej školy bol na 

výlete v Starej ľubovni /darček k MDD/. Najprv sme 

išli na Ľubovniansky hrad. Ukázali nám  ich 

nádherné pamiatky, sokoliarstvo a veľa 

zaujímavých vecí. Boli tam veľmi dobrí a milí ľudia, ktorí nám ukázali, ako sa žilo v minulosti. Ich výklady boli 

zaujímavé a poučné. Najlepšie na tom je to, že nám to hovorili vo 

forme rozprávky. Zabavili sme sa, ale aj sme sa naučili nové veci. Videli 

sme krásne výhľady, pekné miesta hradov. Páčilo sa mi aj to, ako tých 

našich “sprievodcov” tá práca baví a veľmi si to    s nami “uživajú”. Keď 

sme prešli celý hrad,  vybrali sme sa do Ľubovnianskeho skanzenu, kde 

bola veľmi pekná stará dedinka. Hneď pri vchode nás čakali tri džbány 

vody. Milé gesto... Najprv sme išli do kostola. Bol dosť maličký, ale bol 

krásny. Dostali sme tam papiere, ktoré sme mali vyplniť. Potom sme 

išli do “školy”, kde sme si posadali do lavíc, a kde sme počúvali milého 

pána,  ktorý nám vysvetlil, ako sa kedysi učilo. Zistili sme, že do školy 

sa chodilo iba cez zimu, lebo deti cez leto museli pracovať. Keď sme sa 

naučili zaujímavé informácie o starom učení na školách, vybrali sme sa 

do mlynu. Videli sme, ako sa oralo v minulosti ,ale aj to, ako sa vyrába 

múka. Dostali sme každý jeden koláčik z domácej múky a vybrali sme 

sa domov. Tento výlet sme si určite veľmi užili.     Miška  

Prváci pred Spišským hradom 
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Turisti Neturisti 
A Kung-fu kravy 

Boli sme na chate. Úprimne, vyzeralo to tam ako vo Vyšnej Nižnej. Pohľady na fajčiara pri 

plynomeri, na suseda, čumiaceho cez dieru v plote, či na celú rodinu, rochniacu sa v malom 

detskom bazéniku, boli úplne bežné. Odhodlali sme sa pozrieť si Viadukty. Kráčali sme po 

poľnej ceste, ktorá však mala rýchly koniec, narozdiel od hodiny matiky. Kade ďalej? Začali 

sme to googliť, ale nič sme nenašli. Vedeli sme, kde sme, aj kam chceme ísť, ale cesta nikde... 

Samozrejme, prečo neísť cez stádo kravy? Oni určite majú lepšie veci na práci, ako nabrať 

nás na rohy. Po piatich minútach maturovania z reči tela kráv a zvažovania plusov a mínusov, 

prvý človek vkročil do ohrady. Nikto nechcel byť ani vpredu ani zaostávať...Strategicky sme sa 

držali pri lesíku. Mám dojem, že tie kravy nás ani nevideli, lebo sme od strachu boli 

neviditeľní... Bolo divné mať ako spoluturistov biele kravy. Chodenie v kraťasoch cez rôzne 

bodliaky,  siahajúce po kolená, nebolo dvakrát príjemné.  Bolo to, ako keď je pondelok a vieš, 

že musíš ísť do školy, ale nič na tom nezmeníš. Čím viac sme sa od kráv vzďaľovali, tým som 

bola pokojnejšia. Potom sme prišli k dvojitému elektrickému ohradníku. Ohradníky boli od 

seba presne v takej vzdialenosti, že ich naraz nepreskočíte,ale medzi nimi nie je ani dostatok 

miesta na nohu. Už si vôbec nepamätám, ako sme cez to prešli, ale bolo to napätie ako 

v horore. Konečne sme vyšli z ohrady. S úľavou sme si vydýchli, no o chvíľu sme si uvedomili, 

že sme v druhej ohrade, v ktorej nevieme, či náhodou nežijú Kung -Fu kravy alebo iné bojové 

plemená. Bolo to úplne, ako keď sa pozrieš na písomku a uvidíš jednotku, no potom zistíš, že 

to nie je známka, ale počet bodov. Nakoniec sme sa prebojovali von aj z tejto ohrady,                     

Kung-Fu kravy sa asi “pozabíjali“ 

navzájom. Väčšiu radosť z toho, že stojím 

na  obyčajnej poľnej ceste som ešte 

nemala. 

PS: Rozhodla som sa, že napíšem sériu 

článkov-Turisti Neturisti. Bude to o tom, 

že nemusíte ísť kvôli peknej spomienke na 

dovolenku do zahraničia.....       Dada 
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Turisti Neturisti 
A pár kvapiek 

Bolo to cestou na Viadukty. Konečne po dlhej 

ceste sme to uvideli. Nebezpečie v podobe Kung-

Fu kráv, elektrických ohradníkov a prechodov cez 

koľajnice sa vyplatilo. Viadukty vyzerali krásne, 

bolo tam  dosť  ľudí. Začali sme hľadať, či tade 

nechodí nejaký historický vláčik pre turistov. Každý 

si našiel svoju cestu, ako stráviť čas, kým ocko hľadal trasy vláčiku. Dievčatá, vrátane mňa, 

jedli čokoládu a prechádzali sa. Ujo vyšiel hore na most (na vrchol Viaduktu). No a chlapci 

chytali kvapky, padajúce zo stometrového mostu, do dlaní. Pravdu povediac, zlákali na to aj 

mňa, bola to celkom sranda. Potom sme išli ďalej po cestičke. Chalani išli s nami, stavali 

hrádze. My dievčatá sme jedli čokoládu s čipsami. Ale nad guláš, ktorý na nás čakal, nič 

nemá. Potom sme sa vrátili, lebo vláčik nepremáva. Tentoraz sme sa však rozhodli ísť ako 

civilizovaní ľudia po asfaltke a nie cez stádo kráv (prečítaj si minulú časť!). Začali sme riešiť, 

že by mohli mať nejakú normálnu cestu k tým Viaduktom, nielen dlhú trasu, hlavný obchvat 

alebo na divoko cez kravy. Ako čerešničku na torte sme stretli mačiatka. Bol to deň, cez ktorý 

som robila veci, aké by mi nikdy nenapadli, škoda toho vláčiku :(     Dada B) 

                                      Navštívili nás poľovníci 

 V piatok 3.6. išiel prvý stupeň na stretnutie s 

poľovníkmi. Poľovníci nám predstavili súťaže, ktoré 

by sme mali urobiť. Najskôr sme strieľali zo 

vzduchovky. Všetkým to šlo veľmi dobre. Keď sme 

trafili do daného bodu, dostali sme lízanku. Potom 

sme si skúšali stabilitu na jednej nohe. O chvíľku 

neskôr sme hádali kože zvierat. Potom sme kreslili aj 

logo pre poľovníkov. Najkrajšie kresby získali 

peračník a víťazné dostali veľké ceny. Neskôr sme  si 

vyrobili drievka, ktoré sme si mohli napečiatkovať . Na obed sme dostali dobrý guláš.  Bol to 

pekný deň.  Natália 
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Lúčili sme sa s našou pani 

riaditeľkou 
        Je  prirodzené, že sa ľudia v živote stretávajú a aj to, že sa lúčia. 

Niektorí potom zmiznú z nášho života a z našich spomienok rýchlo, ale sú 

takí, ktorých si pamätáme navždy a sme nesmierne vďační, že sme s nimi 

mohli nejaký čas pobudnúť. K tým druhým určite patrí naša milá pani 

riaditeľka PaedDr. Anna Hroboňová, ktorá sa v júni rozhodla ukončiť svoje 

pôsobenie /47 rokov/ na našej škole a odísť do zaslúženého dôchodku.                                                                                                                            

Nám učiteľom a žiakom bude chýbať jej úsmev, ktorý mala na tvári vždy, aj 

keď boli dni slnečné, ale rovnako aj vtedy, keď bolo treba riešiť problémy. 

A že ich nebolo v poslednom období málo, to vieme. Mohli sme sa na ňu obrátiť v akejkoľvek veci, vždy 

pomohla, povzbudila. Zázračne vedela vždy v začiatku vyriešiť  každé nedorozumenie. Milovala svoju prácu, 

milovala slovenčinu a výtvarné umenie. Neraz nám ukazovala svoje nádherné obrazy.  

S pani riaditeľkou sme sa lúčili v kultúrnom dome 30. júna 2022, keď sme slávnostne uzatvorili školský rok 

2021/2022. Pani učiteľka Veronika Hurčalová recitovala verše Andreja Sládkoviča z básne Marína o mladosti, 

pridali sa všetci deviataci. Nedalo sa 

neplakať.  

    Pani riaditeľka, sme smutní, že od nás 

odchádzaš. Je veľmi ťažké Ťa nahradiť. Na 

druhej strane sa tešíme, že si oddýchneš 

od starostí, ktoré bolo treba v škole 

dennodenne riešiť, a že budeš mať čas na 

svojich najbližších, nedávno narodenú 

vnučku Katku a vnúčika Tobiasa a na svoju 

veľkú  lásku – maľovanie. Prajeme Ti veľa 

zdravia a spokojnosti ! Ďakujeme, že si 

bola súčasťou našich životov a tešíme sa na 

stretnutia s Tebou, keď prídeš za mamou 

do Šuňavy.  AS 

Prinášame Vám rozhovor s pani riaditeľkou. Zhovárala sa Natália : 

1. Čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa stali učiteľkou a kde všade ste pôsobili ? Oslovila ma jedna pani 

učiteľka, pretože podľa nej som mala na to predpoklady. Na pedagogickú školu ma nevzali kvôli 

náboženstvu. Vyštudovala som chemickú priemyslovku vo Svite. Už od 15 rokov som pracovala s deťmi 

v mládežníckych organizáciách. V roku 1975 som začala učiť v rodnej Šuňave, neskôr som vyštudovala  

externe slovenský jazyk a občiansku náuku na vysokej škole v Trnave. V roku 1994 som sa stala 

zástupkyňou riaditeľa ZŠ v Šuňave a od roku 2004 som bola riaditeľkou školy . 

2. Oľutovali ste niekedy svoje rozhodnutie byť učiteľkou ? Nie, nikdy. Mám rada tú prácu, mám rada 

deti. 

3. Je veľa žiakov, ktorí Vám utkveli v pamäti ? Najviac mi utkvela v pamäti moja prvá trieda. 

4. Pamätáte si na svoju prvú učiteľku ? Pani učiteľka Brezinová. 

Prváci na výstave obrazov pani 

riaditeľky v dielni našej školy 
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5. Aký je rozdiel medzi žiakmi kedysi  a dnes ? Rozdiel je vo vedomostiach aj vo výchove.                             

ĎAKUJEM ZA ROZHOVOR.  Natália 

 

 

Stalo sa aj....Školský 

rok 2021/22 sa začal 2. 

septembra 2021 ešte stále 

s povinnosťou nosiť rúška 

v triede    *V októbri sa 

v telocvični testovali prváci 

a tretiaci. Zisťovalo sa, ako sú na 

tom s pohybovými schopnosťami 

*6.a 7. decembra 2021 sme mali 

riaditeľské voľno kvôli odstávke elektriny , deti dostali mikulášske balíčky až nasledujúci deň. 

Mikuláš  nechodil so svojou družinou osobne po triedach kvôli pandémii. *V decembri a v januári 

boli na striedačku v karanténe niektoré triedy      * Od 13. decembra 2021 sa druhý stupeň učil 

dištančnou formou, 1. stupeň chodil do školy. Vianočné prázdniny sa kvôli koronavírusu začali skôr, 

13. decembra a trvali do 9.1.2022     * V pondelok 31.1.2022 sme mali riaditeľské voľno. 

Predchádzajúci deň bola snehová víchrica.  Hodnotenia za 1. polrok sa rodičia dozvedeli z aplikácie 

EduPage     * V tomto školskom roku sa predmetové olympiády a Pytagoriáda konali online. Okrem 

biologickej olympiády sa naši žiaci zúčastnili i ďalších. V olympiáde z  anglického jazyka si víťaz 

školského kola Miroslav Chlebovec /9.r./  počínal výborne i v okresnom kole. Obsadil 8. miesto. 

Jediný účastník školského kola olympiády v nemeckom jazyku, Philip Lednický /5.r./, bol úspešným 

riešiteľom a v krajskom kole, do ktorého postúpil vo svojej kategórii priamo zo školského kola, 

obsadil 6. miesto. V geo-grafickej olympiáde bol úspešným riešiteľom s postupom do okresného 

kola Andrej Kovács /5.r./. V Pytagoriáde postúpilo do okresného kola 9 žiakov   *21.3.2021 sme sa 

obliekli do jarných farieb, aby sme privítali nové ročné obdobie   *23.3.2022 sa konalo rodičovské 

združenie, bolo potrebné zvoliť zástupcov rodičov do rady školy. Zvolení boli: Mária Šofrancová, 

Lucia Dravecká a Zuzana Poradová.  Za pedagogických zamestnancov bola zvolená Mgr. Mária 

Kopáčová a za nepedagogických zamestnancov Marta Slebodníková    *Zápis do 1. ročníka sa 

uskutočnil 4. apríla 2022. Zapísať sa prišlo 14 detí, 1 bude tento rok ešte pokračovať 

v predprimárnom vzdelávaní             * Od 14. do 19. apríla boli Veľkonočné prázdniny                      *V 

máji a v júni sa roztrhlo vrece so športovými súťažami. Súťažilo sa vo futbale, florbale, vo vybíjanej a 

iných                   * Testovanie deviatakov T9-2022 sa konalo po dvoch rokoch 6.4.2022. Naši 

deviataci dosiahli výborné výsledky, medzi 30 školami okresu Poprad sa v SJL umiestnili na 4. 

mieste /1. a 2. miesto patrilo osemročným gymnáziám/ a v MAT na 12. mieste. Výsledky – MAT 

58,4%   /53,2%/, SJL   68,8%   /59,1%/. V zátvorke je uvedený celoslovenský priemer. Piataci písali 

testy T5-2022 18. mája. Ich takisto výborné výsledky – MAT 79,0% /61,0%/, SJL 79,5 % /69,2%/   * 

Od 31. mája do 3. júna sme zbierali starý papier. Nazbieralo sa 7704 kg, čo je 50,35 kg na žiaka. Medzi 

triedami zvíťazili štvrtáci /1734 kg/ a medzi jednotlivcami Alžbeta Zemanová /912 kg/ z víťaznej triedy  

Tadeáš Franček /1.r./, 

testovanie prvákov a tretiakov 
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*Prvé dva májové týždne sa konali prijímacie pohovory na 

stredných školách. Naši žiaci uspeli už v 1. kole. Budúci rok budú 

v štúdiu pokračovať takto : 3 žiaci na gymnáziu, 3 na obchodnej 

akadémii, 1 žiačka na strednej pedagogickej škole, 1 na strednej 

zdravotníckej škole, 1 na športovej škole, 7 žiaci na stredných 

odborných školách v študijných odboroch a 2 v učebných 

odboroch. 1 žiak bude od septembra navštevovať osemročné 

gymnázium   *Na výletoch boli žiaci takto : prváci a druháci na 

ihrisku v Šuňave, štvrtáci boli v škole v prírode, piataci a šiestaci vo 

Vysokých Tatrách pri Vodopáde Skok, siedmaci v Liptovskej Tepličke 

v Dolinke  a ôsmaci s deviatakmi v Hrabovskej doline na Liptove. 

Tretiaci absolvovali posledný týždeň školského roka a prvý deň 

prázdnin plavecký výcvik vo Svite   *Po kovidovej prestávke sa opäť 

rozbehli i hasičské súťaže. V Banskej Bystrici dievčatá zvíťazili 

a chlapci boli druhí. Obe družstvá sa tak opäť prebojovali na 

medzinárodné preteky. Tie sa konali od 17. do 24. júla 2022 v slovinskom meste Celje. Chlapci 

obsadili 14. miesto a dievčatá výborné 4. miesto     *Školský klub detí fungoval prvé dva prázdninové 

týždne 

 

 

 

 

 

Piataci vo Vysokých Tatrách 

Minuloročný Beh olympijského dňa, 

stupne víťazov, jún 2021 
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Ôsmaci a deviataci upratujú na 

cintoríne, október 2022 

Tablo minuloročných deviatakov, jún 2021 

Tablo minuloročných deviatakov, jún 2021 
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Pred turnajom vo florbale, naši starší 

žiaci v strede, Matejovce,  máj 2022 

Zápis do 1. ročníka, apríl 2022 

Astroshow,máj 2022 
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Koncert ZUŠ, jún 2022 

Ôsmaci na Enviro súťaži vo Svite, jún 2022 

Tretiaci na 1. svätom prijímaní, jún 2022 
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Prvé vysvedčenie, prváci, jún 2022 

Beh olympijského dňa – víťazi :dole zľava – Félix 

Zaťura /2.B/, Eliška Anna Kovácsova /2.B/, Viera 

Klimková – bývalá československá reprezentantka 

v behu na lyžiach, Simona Kováčová /5.r./, hore zľava : 

Filip Zaťura /4.r./, Damián Muranský /9.r./, Marek 

Porada /6.r./, jún 2022 

Sparťan, Štrbské Pleso, 3. miesto – 

Bianka Plavčanová /8.r./, jún 2022 
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Tablo 9. ročníka, 2021/2022 

Zľava dole : Lenka Gazdová, Martina 

Mišianiková, Sofia Hurčalová, Mgr. 

Veronika Hurčalová, Miriam 

Handzušová, Ema Martonová, Mária 

Szczechowiczová              Stred zľava : 

Dávid Kovács, Marcela Fridmanová, 

monika Pilátová, Damián Muranský, 

Miroslav Chlebovec, Alžbeta 

Fridmanová, Adrián Pleteník                              

Zadný rad zľava : Štefan Madeja, Marcel 

Dravecký, Matúš Koky, Lukáš Porada 
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Bývalí žiaci, stretnutie po 20-tich rokoch,             

júl 2022 
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