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Medzinárodný deň jazykov  
 

 Dňa 26.9.2019 sa na našej škole oslávil Medzinárodný deň jazykov 
prednáškou študentky. Študentka Zuzana Pavelicová navštevuje Gymná-
zium M.M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, prišla žiakom 9. ročníkov porozprá-
vať o svojom ročnom pobyte v Rusku a trojtýždňovom pobyte na Malte. Žia-
kov veľmi zaujal jej život v ruskej rodine, ruské zvyky, štúdium na strednej 
škole, úžasné vzťahy s členmi ruskej rodiny, spolužiakmi i vyučujúcimi. Žiaci 
oduševnene počúvali jej pútavý výklad. Zuzana chcela žiakom odporučiť po-
dobné pobyty, aby boli odvážni a nebáli sa vycestovať. Zuzane sa chceme 
poďakovať a radi ju privítame opäť s jej zaujímavým výkladom plným zážit-
kov a skúseností.  
 
Mgr. Lenka Surová Valentová 



Imatrikulácia prvákov 

 
27. septembra 2019 prváci našej školy zažívali histor ickú chvíľu. Stali sa 

naozajstnými žiakmi veľkej školy. V tento deň zložili slávnostný imatrikulačný 

sľub. 

Ja som žiačik prváčik, 

Hoci som len nováčik, 

sily mám ja veru dosť, 

budem všetkým pre radosť. 

Naučím  sa čítať, písať, 

v poriadku vždy všetko mať. 

Nechcem predsa hanbu robiť, 

Dobrým žiakom chcem sa stať! 

 

Prijali krst Veľkou Ceruzou z rúk Scholastiky - druháčky Patrície Spišákovej. 

Poradkyne- Miška Kupčová a Mia Bley odovzdávali  Imatrikulačný List -

oficiálny doklad žiaka školy. 

Pani riaditeľka školy venovala veľkým malým žiakom potešenie pre maškrtné 

jazýčky. 

Po dôležitých úkonoch nasledovala zábava a tanec na pesničku ...rups a raps , 

rap , rap, rap... 

Všetko pekné a dobré vo veľkej škole, milí prváci ! 

 

Mgr. Lenka Spišáková 



Regionálna výchova  
VLKOLÍNEC 

 
 Dňa 17. 10. 2019 sa žiaci ročníkov 1. - 4. zúčastnili na vlastivednej ex-
kurzii do Vlkolínca, obce, ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového dedič-
stva UNESCO. Vlkolínec - živá obec, je obývanou obcou so stálymi obyva-
teľmi a chalupármi, majiteľmi dreveníc, sezónne prebývajúcimi vo Vlkolínci.  
Za krásneho jesenného počasia si žiaci so záujmom prezreli drevenice, hos-
podárske budovy, humná a iné pamiatky. Veľkej pozornosti malých návštev-
níkov sa tešila aj farma s mnohými domácimi zvieratkami, ktoré sa  dodnes 
chovajú na našich hospodárskych dvoroch. 
 
Mgr. Zlatica  Gajdošová  



Rodný Liptov 

 
Hory a vysočiny, rieky i pohoria, 

prekrásny to kraj, Liptov mu hovoria. 

Na strednom Slovensku, tento kraj leží, 

priláka turistov, aj keď tu nasneží. 

 

Čo to za krásavec na nás zhora hľadí, 

Kriváň, vrch najkrajší, symbol slovenskej zemi. 

Jaskyne a Liptovský hrad na Liptove uvidíš, 

toľko krásy nezažiješ, čo celý svet pochodíš. 

 

Bohatý je ten Liptov náš, 

poklad našej krajiny. 

Či je zima a či leto, 

každý nám ho závidí. 

 

Prekrásny Liptov je to kraj náš 

a srdcom Liptova - Liptovský Mikuláš. 

Moje rodné mesto, moja domovina, 

šťastne si tu žijem aj moja rodina.  

 

Jakub Gažo, VI. B 

 



Mesiac úcty k starším 
 

Október je mesiacom úcty k starším. Aj deti z našej materskej 
školy si uctili svojich starých rodičov, babičky a deduškov. Pripravili si 
milé vystúpenie, ktoré bolo venované práve im. Za všetko sa starým ro-
dičom poďakovali formou básní, piesní, tanca. Všetci prítomní podporo-
vali svoje vnúčatká potleskom a blahoprajným úsmevom.  

Na záver detičky odovzdali svojim starkám, babičkám roztomilú 
jesennú kytičku venovanú z lásky, ktorú vlastnoručne vyrobili.  

 
Mgr. Barbora Griešová 





TEKVIČKOVO 
 

V mesiaci október sme v našej MŠ Dúha zorganizovali tvorivé dielne 
„Tekvičkovo“, ktorej sa zúčastnili  rodičia spolu so svojimi ratolesťami. 
Z tekvíc a prírodných materiálov spoločne tvorili svetlonosov a rôzne je-
senné dekorácie, ktoré sme po dokončení vystavili v našich priestoroch. 
Večer sme ukončili lampiónovým sprievodom v okolí MŠ. Deťom aj rodi-
čom sa akcia veľmi páčila a všetci odchádzali domov s peknými zážitkami 
a svojimi výtvormi. 
 
Eva Kulizárová 



Veselo je v školskej družine!  
 

 Len „nedávno“ sa začal školský rok a my už máme za sebou veľa zaují-
mavých činností a aktivít. Maličkí „škôlkári - prváci“ sa stali skutočnými prvák-
mi. Vedia narábať s nožnicami, spod malých rúk im vychádzajú krásne 
a nápadité výrobky. Šnúrky už viac – menej vedia viazať tiež. A ak aj nie, vo 
všetkom im pomáhajú starší spolužiaci. Cez hru sa venujeme práci, poznáva-
niu nového a učeniu. Aj domáce úlohy sa lepšie píšu, keď si všetko nanečis-
to pretrénujeme v pracovných zošitoch pre ŠKD. Skrátka maľujeme, tvoríme, 
vystupujeme, nacvičujeme programy - veď aj školskú jedáleň sme pomohli 
otvoriť. Ale teraz máme plné ruky vianočnej práce. Chystáme výrobky na via-
nočnú predajnú výstavu, ktorá bude aj pre vás. 
 
Soňa Vyšná  



Slovensko anglické divadlo 
 

 21.10.2019 sa naši žiaci 7. – 9. ročníkov zúčastnili slovensko – anglické-
ho divadla v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši s názvom The Youtuber.  
Inscenácia v réžii mladého režiséra Šimona Spišáka preniká do on-line sveta, 
v ktorom sa mnohé môže javiť krajšie a úžasnejšie, než je v skutočnosti. 
 Hrdinom príbehu bol odvážny a svalnatý veliteľ Hamilton ... ale aj pupkatý 
a zelený kapitán Shreckington ... A tiež aj fešák Maroš z Prievidze, neznámy 
rybár a medveď František.  
 Ale vlastne to nie je ani jeden z nich. Pretože hrdinom nášho príbehu bol 
v skutočnosti tučný Ferko v okuliaroch, ktorý rád hral počítačové hry a jedného 
dňa sa rozhodol stať sa youtuberom. 
 Vo virtuálnom priestore má úspech, pretože svoje fyzické nedostatky ľah-
ko skryje za populárneho avatara, vtipné komentáre a mimoriadne hráčske 
schopnosti. A tak by to mohlo aj ostať, keby do príbehu nevstúpila Jana. Lenže 
Jana, by chcela pusu aj naživo a nie len na sieti. Fero tak prichádza na to, že 
v skutočnom živote nie je také ľahké byť niekým iným ... 
 
Mgr. Lenka Surová Valentová 



  

Rodina 
  

Rodina je bohatstvo, Keď učivo nezmôžem, 

vážme si ju, keď ju máme. múdra sestra pomôže. 

Je to poklad nevídaný, Dneská, zajtra, o týždeň, 

viac než zlato, drahokamy. na pomoci každý deň. 

  

Mama, otec, sestra, brat, Keď je niečo pokazené 

pomôžu ti v núdzi. nastupuje tatino. 

Je to predsa rodina, Vytiahne si nástroje 

vždycky naporúdzi. kliešte, pílku, kladivo. 

  

Na starkého a starkú Keď je niečo špinavé, 

nezabudni tiež! zoberie to mamina. 

Bratranec a sestrenica Preperie a očistí, 

pomôžu ti, veď vieš. nemá šancu tá špina. 

  

Psík alebo mačička Nemá každý rodinu, 

miláčikmi môžu byť. je to veľmi smutné. 

K rodine to iste patrí, Vážte si ju, keď ju máte, 

ak chcú s nimi žiť. Je to veľmi nutné. 

  

Patrik Krčah, VII. A 



BLAHOŽELÁME A  ĎAKUJEME 

Naši žiaci reprezentovali školu na týchto súťažiach:   
V septembri:  Okresné kolo družstiev v cezpoľnom behu dievčat, 

v zložení: Žuffová Linda, Emma Piatková, Obrcianová Lea. Na stupne pre 
víťazov sa dostala v kategórii dievčat Emma Piatková, ktorá v samotnom 
behu finišovala na 2. mieste v súťaži jednotlivcov. Okresné kolo druž-
stiev v cezpoľnom behu chlapci, v zložení Bohunčák Samuel, Dvorožnák 
Alex, Jaroslav Podhorány, kde získali 2. miesto.  

V novembri: Okresné kolo v bedmintone dievčat, v zložení, Emma 
Piatková, Linda Žuffová, kde získali 1. miesto. Okresné kolo v bedminto-
ne chlapcov, Okresné kolo v stolnom tenise dievčat, Okresné kolo v stol-
nom tenise chlapcov, Florbalový turnaj TV JOJ dievčat 1.kolo, v zložení: 
Žuffová Linda, Piatková Emma, Lukáčová Andrea, Plchová Lenka, Ková-
čiková Michaela, Hrčová Katka, Haligardová Lenka, Kaščáková Selina, 
Moníková Barbora, kde získali 1. miesto. Krajské kolo v bedmintone 
dievčat.  

V decembri: Florbalový turnaj TV JOJ dievčat 2.kolo, v zložení: 
Žuffová Linda, Piatková Emma, Lukáčová Andrea, Plchová Lenka, Ková-
čiková Michaela, Hrčová Katka, Haligardová Lenka, Kaščáková Selina, 1. 
miesto. Florbalový turnaj TV JOJ  1.a 2.kolo chlapcov, v zložení: Jaro 
Podhorány, Alex Dvorožňák, Rádi Marek, Roman Mudroň, Martin Konôp-
ka, Lukáš Habarka, Tobias Vetrík, Róbert Petruška, Sebastián Fronko, 
Matúš Slabecius, Samuel Bohunčák, kde získali 2. miesto. Volejbalový 
turnaj Mikimix o cenu primátora mesta, Moníková Barbora, Piatková Em-
ma, Libáková Sofia, Natália Jamnická, Alex Dvorožňák, Kristián Košťál, 
Radovan Jančuška, Ladislav Demko, Róbert Petruška, 2. miesto. Kvalifi-
kačné kolo vo florbale chlapcov, v zložení: Alex Dvorožňák, Rádi Marek, 
Roman Mudroň, Martin Konôpka, Lukáš Habarka, Tobias Vetrík, Róbert 
Petruška, Sebastián Fronko, Matúš Slabecius, Samuel Bohunčák, kde 
získali 1. miesto. Kvalifikačné kolo vo florbale dievčat, v zložení: Piatková 
Emma, Lukáčová Andrea, Plchová Lenka, Kováčiková Michaela. Hrčová 
Katka, Haligardová Lenka, Kaščáková Selina, Moníková Barbora, Karin 
Celengová, získali 2. miesto.  

 
Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy a prajeme im 

veľa športových úspechov.  
 

 



Vianočné túžby našich prvákov 
  

Vianoce, Vianoce prichádzajú... 
a my prváci si želáme: lego, oranžové auto, zelené auto na 
diaľkové ovládanie,  
bábiky, kresliacu krabicu, sliz, bezdrôtové slúchadlá, rozpráv-
kové knižky , počítač...Ježiško , 
prosíme Ťa, obdaruj nás.. 
a my prváci želáme iným: kvietok pre mamu, aby Andrejko vy-
zdravel, aby ocino postavil dom pre mamu, aby krstná mama 
vyzdravela, pani učiteľke prajeme, aby sme ju všetci počúva-
li...Ježiško, 
prosíme Ťa, obdaruj ľudí okolo nás... 
a my prváci želáme planéte: aby sa planéta nepoškodila, aby 
bola voda pre celú Zem, aby sa nikdy 
neopakoval Titanic...  Ježiško, prosíme Ťa, obdaruj  našu pla-
nétu,,, 
Milý Ježiško, chceme sa stať  súčasťou  veľkého dobra, ktoré 
zaplaví cez Vianoce celú Zem. Koledujeme pre Nás všetkých 
zdravie, lásku, spoločné chvíle.  
Žiaci  1.triedy 
 

 Zapísala: Mgr. Katarína Kováčová  
 
  



LÁSKA 
 

S láskou sa stretávame všade.                           
O láske spievajú vtáci,  

píšu o nej básnici,  
v rozprávkach láska víťazí.  

 

Láska je najkrajší cit,  
bez neho je ťažké žiť. 

Láska je cesta, 
po nej sa oplatí ísť. 

 

Láska je krásna ako kvet, 
čo zdobí okolitý svet. 

Kto ju v srdci  má, 
radosť rozdáva. 

 

Láska niekedy i bolí, 
ale všetky naše rany zhojí, 
Či je dlhá  –  či je krátka, 
odpoveď je pieseň sladká. 

 

Láska v mnohých prejavoch žije, 
vypĺňa každodenné chvíle. 

Milovať všetko živé okolo seba, 
ale aj rodnú obec i vlasť treba. 

 

Láska k Bohu na prvom mieste, 
život človeka riadi – usmerňuje. 

Dieťa svojich rodičov miluje, 
za život i výchovu im ďakuje. 

 

Aj zviera je možné mať rád, 
no k láske k človeku ju nemožno prirovnať. 

Láska k slovenskej vlasti musí rásť 
pretože je plná dobrých ľudí a rôznych krás. 

 

Láska žije naveky, 
bez nej je život len trápenie a náreky. 

Oplatí sa pre ňu žiť 
hoci má i veľa chýb. 

 

Marek Hodža, VI.A 
 

 

 



Tajomstvo darčekov 
 

Ostáva  jeden deň do Vianoc. 
 
 Je to opäť ako každý rok naša posledná šanca pokúpiť darčeky pod stromček ce-
lej rodine. Mama chystá domácnosť na tú nádhernú a jedinečnú premenu, už to priam 
dýcha slávnostnou atmosférou. Otec spisuje zoznam toho, čo sa ešte nestihlo kúpiť ale-
bo pochystať, aby to potom ešte stihla dokúpiť a dochystať mama- ako každé Vianoce. 
Brat a ja vyrážame do mesta s ťažko nadobudnutými úsporami zaobstarať každému ne-
jakú milú maličkosť pod huňatý stromčekový doplnok, čo už tróni v kúte obývačky, pre 
istotu bezpečne priviazaný o radiátor. 
 
 Čo však s malým rozpočtom a veľkými predstavami nakúpiť? 
Väčšinou to ukončíme inšpiratívnou obchôdzkou po obchodoch a zbieraním námetov, 
aby sme potom doma, za zavretými dverami detskej izby, zahájili vianočné tvorivé diel-
ne. A môžete mi veriť, výsledky stoja zato! 
 
 Veď s láskou ušitá chňapka na hrnce pre mamu s tvárou usmievajúceho sa smajlí-
ka, taká sa v žiadnom obchode nenájde! Otec zas určite ocení škrabku do auta, priam 
umelecky vyzdobenú obrázkami z kreatívneho papiernictva. 
Keby tak ešte sama škrabala okná , už by to nemalo žiadnu chybu...  Naše dve tety do-
stanú po páre rukavíc s vyšitými snehuliakmi...snaha predsa bola. 
Takéto darčeky sa stávajú cennými a jedinečnými už v okamihu, keď darca do nich vlo-
ží čas, energiu a vlastnú tvorivosť. Aj obyčajné papierové srdce tak prestáva byť ob-
strihnutým a vyzdobeným kusom papiera, je to zrazu kus srdca darcu pre obdarované-
ho...Takéto darčeky veru netreba ani baliť, veď najkrajším obalom je láska, s akou sme 
ich pre niekoho vyrobili. 
 
 Možno pre to množstvo lásky, čo je ukrytá pod stromčekom, možno pre to teplo, 
čo nám hreje naše srdcia či snáď len pre ten krásny pocit, že sme opäť všetci spolu. 
Všetci tak milujeme Vianoce. 

Alexandra Vyšná, IX.A 

Všetkým žiakom, ro-
dičom, učiteľom pra-
jeme príjemné preži-
tie vianočných  sviat-
kov a všetko dobré    
v novom roku 2020  
 
kolektív ZŠ  



Prichádzajú Vianoce a s ním aj kopy odpadu. 
 

Odpad je to vec, ktorej sa potrebujeme alebo musíme zbaviť. V praxi to znamená:  staré, poka-
zené, či nemoderné veci, pre ktoré v domácnosti nenachádzame využitie, práve preto končia 
v odpadovej nádobe.  
 

 

 
 
 
 
Najlepšie by bolo odpad vôbec nevytvárať. Vhodné je kupovať produkty s čo najdlhšou dobou 

životnosti, minimalizáciou vyhadzovania vecí a ich opravami, kúpou nápojov vo vratných obaloch, či 
premysleným nakupovaním tovarov so zameraním na množstvo a materiál použitých obalov.  

 

 

 

 



Vianočné túžby našich prvákov 
  

Vianoce, Vianoce prichádzajú... 
a my prváci si želáme: lego, oranžové auto, zelené auto na 
diaľkové ovládanie,  
bábiky, kresliacu krabicu, sliz, bezdrôtové slúchadlá, rozpráv-
kové knižky , počítač...Ježiško , 
prosíme Ťa, obdaruj nás.. 
a my prváci želáme iným: kvietok pre mamu, aby Andrejko vy-
zdravel, aby ocino postavil dom pre mamu, aby krstná mama 
vyzdravela, pani učiteľke prajeme, aby sme ju všetci počúva-
li...Ježiško, 
prosíme Ťa, obdaruj ľudí okolo nás... 
a my prváci želáme planéte: aby sa planéta nepoškodila, aby 
bola voda pre celú Zem, aby sa nikdy 
neopakoval Titanic...  Ježiško, prosíme Ťa, obdaruj  našu pla-
nétu,,, 
Milý Ježiško, chceme sa stať  súčasťou  veľkého dobra, ktoré 
zaplaví cez Vianoce celú Zem. Koledujeme pre Nás všetkých 
zdravie, lásku, spoločné chvíle.  
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 Zapísala: Mgr. Katarína Kováčová  
 
  



 


