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Už sa blížia sviatky jari, 
tešia sa veľkí aj malí. 

Dievky zas len báť sa budú, 
veď svoje šaty sušiť budú. 

Taká je Veľká noc, 
tá má veru čarovnú moc. 

 

 

Môžete si prečítať: 

• Symboly a tradície 
veľkej noci 

• Naše CVČ 
• Jarné mesiace 

• Jazykové okienko 
• Projekt Zdravý 

chrbátik 
• Prehľad výsledkov  



 
 

Symboly a tradície Veľkej noci: Poznáte ich? 

Spolu s Vianocami sú to nepochybne dva najkrajšie sviatky v roku. Rodina opäť získava 
príležitosť zísť sa spolu a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako po iné menšie 
sviatky. Obklopujeme sa typickými symbolmi, opakujeme kroky naučené ešte od našich 
prarodičov a pochutnávame si na dobrotách, ktoré sú charakteristické pre náš kraj. Ich malé 
zhrnutie osvieži i vaše spomienky a možno sa takto opäť vrátite aj k zvyklostiam, na ktoré ste 
medzičasom zabudli.  

Symboly Veľkej noci 

Baranček, bahniatka, kraslice, zajačik a kríž. Základné znaky Veľkej noci sú istotne i vám 
dobre známe. No ovládate rovnako skvele aj dôvody, prečo boli pasované do tejto role? Ak nie, 
práve vám ich rýchlo vysvetlíme.  

 Začnime kraslicami, ktoré poznajú všade vo svete. Sú najstarším symbolom a v 
podstate ide o pohanský znak, prostredníctvom ktorého sa vítala jar počas rôznych rituálnych 
obradov. Farbenie vajíčok je najviac späté so slovanskými krajinami. V náboženskom zmysle 
symbolizuje znovuzrodenie, ale aj prepojenie Starého a Nového zákona. Kedysi sa kraslice 
farbili väčšinou na červeno, aby tak pripomínali Ježišovu krv a nikdy sa nemaľovali na modro, 
pretože to charakterizovalo smútok.  

  Bahniatka sú spätá iba s okolitými krajinami. 

Pôvodným symbolom je totiž palmová ratolesť, ktorou vítali Ježiša po zmŕtvychvstaní, no 
keďže u nás tento strom nerastie, našim symbolom sa stali práve bahniatka. Zvolili sa kvôli 
aktuálnemu obdobiu, keď začínajú rásť a po ich posvätení majú pre rodinu ochranný charakter.  

Kríž sa stal symbolom z pochopiteľných dôvodov – kvôli ukrižovaniu Krista a používa 
sa iba v kresťanských rodinách. 

Baranček je symbolom Ježiša a taktiež upomienkou na jeho obetu.  

Zajačiky a taktiež iné mláďatká odkazujú na prichádzajúcu jar. V biblii symbolizuje 
tiež chudobných a pokorných ľudí a preto sa zaradil i medzi znaky Veľkej noci. 

Tradičné pochúťky 
Od symbolov prejdime pozvoľna k jedlám, ktoré sa odlišujú v závislosti od jednotlivých 
krajov. To spoločné, čo máme všade na Slovensku, sú, samozrejme, vajíčka, ktoré sa varia 
natvrdo, zemiakový šalát, údené mäso a iné údeniny. V mnohých rodinách je to aj vianočka, na 
východe sa robieva hrudka. Nechýbajú rôzne syrové pochúťky, vyrábajú aj sa aj domáce slané  



rolády. V niektorých kútoch našej krajiny sa pripravuje aj studená polievka z kyslého mlieka a 
chrenu. Na obed sa zvykne pripravovať mäso z mladých zvierat ako napríklad jahňa alebo 
zajac. 

Častým pohostením sú obložené misy. Chýbať by nemal ani sladký baranček

 a väčší výber koláčov.  
Pôstne obdobie sa ešte pred týmto hodovaním ukončuje Zeleným štvrtkom, počas ktorého by 
ste mali skonzumovať nejakú zelenú zeleninu alebo ovocie a Veľkým piatkom, kedy by ste 
mali jesť iba striedmo a bezmäsité jedlá. 
Zvyklosti, bez ktorých to nejde 
Dni veľkonočných sviatkov sú úzko späté s náboženskými tradíciami. Veriaci trávia mnoho 
času v modlitbách, aby sa tak poďakovali svojmu Spasiteľovi. Vo Veľký piatok sa udržiava 
komorná atmosféra, nepočúva sa hudba a počas dňa by sa malo oddychovať a venovať 
duchovnému rozvoju. Na Veľkonočnú nedeľu sa do košíka vezme kúsok z každého pokrmu a 
to sa dá potom posvätiť. To isté sa spraví aj s vetvičkou bahniatok, ktoré by sme mali počas 
roka použiť v čase choroby niektorého z členov rodiny. V niektorých rodinách sa nedeľný obed 
začína potom medovým krížikom, ako je tomu aj na Vianoce. Pondelok je sviatok všetkých 
mužov, ktorí musia vyšibať a obliať svoje ženy. Je to symbol prichádzajúcej jari a zdravia, 
ktoré im má potom vydržať počas celého roka. V moderných dejinách sa pridalo aj používanie 
voňavky. Ako odmena sa dávajú najčastejšie sladké dobroty, na dedinách ešte stále dievčatá 
vyrábajú aj vlastné kraslice, ktoré potom rozdávajú šibačom. Večer sa zvyknú všetci stretnúť na 
veľkej veselici, ktorá oficiálne ukončí pôstne obdobie.  
Vyzdobte si vaše príbytky 
Predovšetkým by nemali chýbať kraslice. Vráťte sa späť k tradíciám a urobte si pekné ikebany 
či ozdoby váz, v ktorých na vetvičky bahniatok zavesíte maľované vajíčka. Chýbať by nemali 
ani kvety, ktoré symbolizujú príchod jari. Do mištičky si môžete nasadiť žeruchu, pomedzi 
ktorú potom vložíte iné drobné ozdoby. 
Úplne postačí, ak ju štyri dni vopred vysypete do nádoby vystlanej vatou, budete ju pravidelne 
zalievať a položíte ju na teplé miesto. Nezabúdajte ani na štýlové prestieranie počas 
jednotlivých jedál. Spoliehajte sa najmä na pestrosť, ktorá nám opäť pripomenie jar.  

Oživovanie zvykov a tradícii Veľkej noci sa na Orave vytráca. V minulosti sa na Zelený 
štvrtok Oravci chodili umývať do potoka. Verili, že po takomto obrade budú zdraví a čerství 
celý rok. Na Zelený štvrtok sa nikdy nehádajte a nič nepožičiavajte. Pokiaľ sa tradície budete 
držať, vyhnete sa sporom a budete mať peňaženku plnú peňazí. Veľkonočné tradície dnes na 
Orave dodržiavajú najmä v obciach, kde pôsobia folklórne súbory ako napríklad Chlebnice, 
Suchá Hora, Oravské Veselé a ďalšie. Na Veľký piatok značkovali oravskí gazdovia ovce. Ich 
rany sa podľa nich zahojili rýchlejšie. Ak v tento deň pršalo, bola to predzvesť toho, že ich čaká 
žíznivý rok. Biela sobota nebola len dňom spomienky na pochovaného Krista a Veľkonočnej 
vigílie, Oravci sa v minulosti venovali najmä vareniu a pečeniu obradných jedál. Najviac jedli 
vajíčka ako symbol života, plodnosti a sily. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista oslavovali na 
Veľkonočnú nedeľu. Na Veľkonočný pondelok sa tešili najmä šibači a polievači. S 
východom slnka navštevovali dievčence, aby im prejavili svoju náklonnosť a pozornosť. Verilo 
sa, že takto okúpané dievčatá a ženy omladnú a naopak, nevyšibané dievčatá vraj stratia svoju 
krásu.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVČ pri našej základnej škole vzniklo v roku 2004 ako 
Stredisko záujmovej činnosti pri škole a od 01.01.2013 sa 
pretransformovalo podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní na centrum  voľného času. V súlade s platnou 
legislatívou CVČ vytvára podmienky na neformálne 
vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-
vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre 
deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane 
školských prázdnin.  
Už sám názov Centrum voľného času prezrádza, že deťom 
vypĺňame voľný čas formou mimoškolských aktivít, ktoré sú 
rozdelené do 3 kategórií: 

- pravidelná záujmová činnosť (krúžky) 
- príležitostná záujmová činnosť (organizácia rôznych 

podujatí mimo vyučovacieho procesu) – športové 
súťaže, predmetové olympiády, zábavné podujatia  

- prázdninová činnosť  
Celú činnosť „má pod palcom“ a riadi ju p. zástupkyňa Mgr. 
Janka Michaligová a kmeňovou koordinátorkou voľného 
času je p. Alena Mazalánová. V CVČ v tomto šk. roku pracuje 
23 záujmových útvarov s počtom 302 členov. Krúžky pracujú 
pod vedením 17 - tich pedagogických pracovníkov.  
V každom školskom roku žiaci dostávajú od svojej školy 
vzdelávací poukaz.  Tento predstavuje osobitný štátny 
príspevok na ich záujmovú činnosť po vyučovaní. Každý žiak 
môže navštevovať viaceré krúžky v rôznych zariadeniach, no 
vzdelávací poukaz môže dať len na jeden krúžok jednej škole 
alebo zariadeniu podľa vlastného výberu. Financie získané z 
obdržaných poukazov sú využívané na podporu krúžkovej 
činnosti, nenahrádzajú však poplatky, tie  uhrádzajú rodičia 
podľa platného VZN mesta Dolný Kubín a doplnení 
riaditeľstvom danej školy.  
Medzi obľúbené podujatia organizované našim CVČ patrí 
napr. Mikuláš, Vianočný bazár, Vianočná akadémia „RUKA 
V RUKE“, Žiacky ples a mnoho ďalších aktivít. Sme 
spoluorganizátormi obvodných kôl športových súťaží 
a predmetových olympiád. 
Organizovanie prázdninovej činnosti formou dennej 
prímestskej rekreácie sa už udomácnilo aj medzi širokou 
verejnosťou a rodičmi detí nielen z našej školy ale aj z iných 
škôl, ba dokonca aj iných miest. 
 



 

 

Názvy mes 

ázvy mesiacov v roku zväčša spájame s nejakým prívlastkom, podtitulom. Napríklad:

 

 
 

Knihy – prečo si nájsť čas 
na ich čítanie? 

V minulosti knihy patrili do rúk 
len vzdelaným, vysoko 

postaveným ľudom (zvyčajne 
mužom). Neskôr sa pohľad na 
knihy výrazne zmenil; ženy i 
deti sa čoraz častejšie utiekali 
ku knihám a kniha sa tak stala 
predmetom, ktorý spájal ľudí 
rôznych vekových skupín, bez 
ohľadu na pohlavie či politické 
názory. Deti nahlas čítali verše 

z kníh počas vyučovania, 
študenti živo diskutovali o 
prečítaných knihách, kňazi 

verejne kázali o mravnosti z 
Biblie. I dnes knihy ľudí 
spájajú (ale i rozdeľujú v 

diskusiách) prostredníctvom 
školskej výučby či čitateľských 
krúžkov. Knihy plnia i funkciu 

nadviazania sociálnych 
vzťahov. Aj v našej škole 
niektoré triedy navštívili 

školskú knižnicu, aby sa aspoň 
chvíľu venovali čítaniu z kníh 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako prvé vás asi napadne 
apríl –  

mesiac bláznov.  
Je to určite aj preto, lebo už 

hneď jeho prvý deň je 
venovaný vtipným žartíkom,  

ktoré stvárame svojim 
kamarátom a blízkym..   

No okrem tohto má mesiac 
apríl podtitul spojený s 

prírodou - apríl mesiac lesov, 
ktorý je u nás oslavovaný už 

od roku 1952. Určite nielen v 
apríli, ale aj po celý rok by 

sme mali myslieť na to, ako 
chrániť a udržiavať naše lesy 

čisté, pretože pokrývajú 
takmer polovicu rozlohy 

Slovenska, čo sú asi 2 
milióny hektárov.  Okrem 

iného majú lesy pre nás mnoho 
funkcií, ktoré sa delia do 

skupín. Prvá je produkčná 
funkcia, kde patrí napríklad 
ťažba dreva a iných lesných 

produktov, druhá je ekologická, 
ktorá zahŕňa ochranu pôdy, 
vodohospodárstva či klímy. 

A tretia je spoločenská funkcia, 
ktorá zahŕňa zdravotnú, 

kultúrnu či rekreačnú funkciu a 
mnohé iné. 

 

 

 

 

 

Jedna zo starých ľudových 
múdrostí vraví, že dievča, 
aby po celý rok dostatok 

lásky malo, musí ho v prvý 
májový deň mládenec 

pobozkať pod rozkvitnutou 
čerešňou. V češtine máj - 
květen zase znamená, že 

všetko začína kvitnúť a je v 
rozpuku. A nielen kvety, 
stromy, ale i dievčence. 

Musíte uznať, že na oslavu 
lásky si ľudstvo nemohlo 

zvoliť lepšie obdobie. Máj je 
snáď ten najkrajší mesiac 
v roku. Čo je notoricky 

známe, už od dávnych dôb sa 
v noci z 30. apríla na 1. mája 
stavajú vo dvoroch mladých 
slobodných dievčat máje ako 
symboly lásky muža k žene, 
pod ktorými sa na 1. mája 

milenci pobozkajú. V 
mestách dávame prednosť 

bozkávaniu sa pod 
rozkvitnutými čerešňami. 

Prečo je to ale strom 
čerešňový? Odpoveď by 

mohla mať korene v starom 
zvyku zasadiť strom, 

najčastejšie práve čerešňu, 
pri narodení dcéry. Kvety 

čerešne symbolizujú ženskú 
krásu, nehu a ženský prvok 

ako taký.  
 

 

 



 

  

Práca učiteľa veru „nie je ľahkým chlebíkom“, neraz ani adekvátne finančne ohodnotená. Každý kto si túto neľahkú 
rolu vyskúšal, prípadne roky učí dnešné deťúrence, dá tomu iste za pravdu. 

Preto oslava všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí odovzdávajú malým i väčším „šibalom“ množstvo 

vedomostí, skúseností, poznatkov, vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám si iste aj v dnešnej dobe zaslúži 

pozornosť a poďakovanie. 

Prečo 28. marec? Deň sviatku všetkých učiteľov pripadá každý rok na 28. marec ako spomienka na narodenie 

„učiteľa národov“ – Jána Amosa Komenského. Existuje aj Svetový deň učiteľov (angl.  World Teachers' Day) .  Je to 

sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete  5.októbra. Svetový  deň učiteľov bol vyhlásený 

organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola 

podpísaná v ten istý deň v  roku 1966. 

Životné poslanie. 
Školáci podstatnú časť svojho denného času trávia v škole. Nie je preto jedno s kým, pod akým dozorom, prístupom, 

vedením, pod akou výchovnou taktikou prebieha vyučovací proces a celý pobyt v škole. 

Práca učiteľa si preto veľa vyžaduje, je náročná, hlavne po psychickej stránke.  Nezaobíde sa bez lásky k deťom, 

trpezlivosti, nervov, individuálneho prístupu ku žiakom, neustáleho vzdelávania sa, pasovania sa s problémami 

každodenného školského života... 

Preto nie je prácou ako takou, skôr by mala byť životným poslaním, „behom na dlhú trať.“ Nie je každý učiteľ ako 

učiteľ. Niektorí nám ostávajú v mysliach a spomienkach po celé roky, na iných zabudneme posledným zatvorením 

školských dvier. Oceniť ich prácu však často vieme až po rokoch, v dospelosti. 
 

Niekoľko úsmevných okamihov zo 
života v školských laviciach. Medzi 
ne jednoznačne patria poznámky v 
žiackych knižkách. 

„Nemal žiacku knižku a odmietol mi ju 
dať.“ 
 
„Vaša dcéra na hodine sa hrá piškvorky 
a potom nahlas nadáva alebo vykrikuje 
od radosti.“ 
 

 „Váš syn dáva stále pozor, či dávam 
pozor, a keď si myslí, že nedávam 
pozor, tak nedáva pozor.“  

  
         „ Počas písomky na hodine 
                    matematiky vnucovala   
           spolužiačke  správne odpovede.“ 



 

   

 

 

Úlohou vyučujúcich učiteľov je uchrániť súčasný slovenský spisovný jazyk pred dnešnou silou 
internacionalizáciou zo strany angličtiny. No nie vždy je jednoduché poskytnúť domáci ekvivalent, niekedy 
kvôli jeho úplnej absencii, inokedy nepresnosti alebo dĺžke slova, napr.: 
internet - ,,medzinárodná sieť“               web - ,,pavučina“ 
                                                                                     hacker - ,,prenikár do cudzích počítačových 
sietí“ 
              joystick - ,,ovládacia páka“ 
                                          body - ,,horný diel ošatenia priliehajúci na telo so zapínaním“ 
Dnešný hovorený prejav mladých ľudí súvisí s nástupom počítačových systémov do bežného života, aj 
celosvetového vplyvu angličtiny vôbec. Štúdium angličtiny i mimojazyková skutočnosť spôsobuje, že 

cudzí jazyk preniká do neformálnej a spontánnej komunikácie (nielen) mládeže. V jej hovorenom prejave 
dnes nájdeme množstvo anglických prevzatí: dnes je už bežné používanie týchto výrazov. 

Do študentskej slovnej zásoby sa dostávajú aj adaptované lexémy pôvodne cudzích slov, ktoré sa 
využívajú pri štúdiu: 
- stlačiť enterko 
- resetovať počítač 
- kliknúť (z pôvodného citoslovca click) 
- byť na chate, chatovať 
- skenovať, zipovať, bootovať, editovať 
- webovská stránka 
- nový site, drive, save 
Vidíme, ako sa prirodzene, podvedome rešpektuje uplatňovanie adaptačných mechanizmov integrácie 
cudzích slov do slovenčiny. Relatívne rýchlo sa medzi mládežou uchytili aj isté typy hybridných 
ustálených výrazov používaných v jej súkromnej komunikácii: 
                                      My dear/ sweet...                       Let´s go, partia 
  slangových hybridov:                           ,,Ako si si dnes zaspíkoval?“                     ,,O čo ti tu go? 
                                   ,,Mám tu niečo expecially for vás... 

V poslednom období sa začíname stretávať s prienikom anglicizmov aj do písomného prejavu študentov, 
ako to ukazujú nasledovné citácie zo štylistických cvičení maturantov: 
- ,,Oslovila ma takáto práca streetworkerov nielen pre svoju humánnosť a pomoc, ale i dobrodružstvo. 
Preto som si zvolila štúdium sociálnej práce...“ 
- ,,...až tu som spoznal kolektív bez outsiderov...“ 

Východiskom z tejto situácie musí byť zdôrazňovanie mladým ľuďom ešte v školských laviciach, že 
používanie cudzích slov prevzatých z Aj v ústnom alebo písomnom prejave nemôže byť ovplyvňované 
módnou záležitosťou a treba dať priestor na vytvorenie novej lexémy z domácich zdrojov. 
 
 

 

 
LEXÉMA – základná jazyková jednotka, ktorá je 
nositeľom vecného významu, napr. „dom“, „veľký“, 
„písať“ inými slovami : slovo ako jednotka systému 
slovnej zásoby. 



 
 

 
 
 

Naša škola sa zapája do mnohých projektov a  aktivít, 
a podporuje ich zviditeľnenie. 

Teraz sme sa zapojili do projektu 
Zdravý chrbátik 

 
 
Záleží nám na tom, aby naše deti mali zdravú 
chrbticu. 
Preto sa naša škola stala pilotnou v okrese 
Dolný Kubín v rámci projektu s názvom 
Zdravý chrbátik. 
O tomto projekte si môžete viac prečítať na 
stránke www.zdravachrbtica.sk 
 V utorok 8. 3. 2016 prebehlo edukačné 
stretnutie, kde si učitelia pod odborným 
vedením mali možnosť aj priamo v praxi 
vyskúšať jednotlivé cviky. 
 

   

 

 

 

| Publikoval Stanislav Droppa |        

Hneď na druhý deň po základnej škole v 
Senci sme s projektom Zdravý chrbátik 
zavítali do okresu Dolný Kubín. Na základnej 
škole Martina Kukučína sme vo vybranej 
triede detí vyšetrili stav ich chrbátikov, kde sa 
nám len potvrdila naša štatistika, že približne 
30 percent detí nemá žiadne problémy s 
chrbticou, 30 percent má mierne chyby 
držania tela, 30 percent má vážne choroby v 
súvislosti s držaním tela a 10 percent detí má 
ťažké deformity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Po odbornom vyšetrení detí sme škole 
odovzdali cvičebné pomôcky, ako špeciálne 
podsedáky a fitlopty, prostredníctvom ktorých 
môžu deti vykonávať zdravotné cviky 
zamerané na starostlivosť o ich 
chrbátiky. 

Za  účasti fyzioterapeutky, Mgr.  Maríny 
Srpoňovej, na základnej škole M. Kukučína 
následne prebiehala edukácia učiteľov z 6-
tich  základných škôl z okresu Dolný Kubín, 
kde im bola prezentovaná odborná teoretická 
časť, ako aj praktický nácvik cvičení, ktoré 
budú môcť aplikovať vo svojich školách pre 
samotné deti. Vďaka špeciálnym cvičebných 
zostavám sa podporujú správne návyky držaní 
tela a v starostlivosti o chrbticu. 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.zdravachrbtica.sk/
http://zdravachrbtica.sk/author/stano/


          

 

Naši talentovaní žiaci a športovci sa počas školského roka zúčastnili niekoľkých predmetových 
olympiád a športových súťaží. Nie je možné umiestniť sem všetky výsledky, tak chcem spomenúť 
aspoň niektoré možno tie najvýznamnejšie: 

 

 
Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo 

– 12. 1. 2016 
1. miesto Trnkócyová Timea 5.C (kategória 1A) 

(p. uč. Havčová) 
Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo – 

13. 1. 2016 
3. miesto Spišák Matej 7.C (kategória 1A) 

(p. uč. Brezoňáková) 
Matematická olympiáda – okresné kolo 

– 19. 1. 2016 
1. – 2. miesto Vicáňová Michaela 5.C 

(kategória Z5, p. uč. Ďurkovičová) 
3. miesto Smoleň Michal 9.D 

(kategória Z9, p. uč. Kvapilová) 
Olympiáda v geografii – obvodné kolo 

– 3. 2. 2016 (p. uč. Kržka) 
1. miesto Košarišťanová Adriána 8.B (kat. E) 
1. miesto Prílepok Oliver 6.D (kategória F) 
2. miesto Butkaj Roman 7.B (kategória F) 

1. miesto Vicáňová Michaela 5.C (kategória G) 
Dejepisná olympiáda – okresné kolo  

- 9. 2. 2016 (p. uč. Rázga) 
3. miesto Mordel Michal 7.B (kategória E) 

Pytagoriáda  – okresné kolo  
– 8. a 9. 3. 2016 

2. miesto Olexová Naďa 3.B 
 (kategória P3, p. uč. Jurčová) 
1. miesto Adamec Adam 7.C  

(kategória P7, p. uč. Michaligová) 
3. miesto Poláček Samuel 7.C  

(kategória P7, p. uč. Michaligová)  
Chemická olympiáda  – okresné kolo  

– 10. 3. 2016 (p. uč. Bednárová) 
1. miesto Vankúšová Júlia 9.D (kategória D) 

 

 
Cezpoľný beh ZŠ - Školské majstrovstvá SR 

 – 4. 11. 2015 
5. miesto družstvo dievčat  

 Karolína Salcerová 7.C, Martina Mesárošová 
6.C, Katarína Mjartanová 8.C  

(p. uč. Žáčiková) 
Bedminton – obvodné kolo 

- 5.11.2015  
1. miesto  Samuel Poláček, Michal Kurhajec 7.C 
3. miesto   Viktor Poláček 2. B, Martin Polčic 7.C 

(p. uč. Mazalánová) 
Bedminton – krajské  kolo 

- 24.11.2015  
1. miesto  Samuel Poláček, Michal Kurhajec 7.C 

Basketbal ZŠ – žiaci – okresné kolo 
– 26. 1. 2016 

(p. uč. Bača, p. uč. Bukna) 
1. miesto družstvo 9. roč. – Havlík T., Kraut M., 

Ferenčík B., Greguška A., Ončák M., Bača P., 
Bukna M., Glejtek M., Nutta P. 

Atletické halové majstrovstvá SAZ v Bratislave – 
6. 2. 2016 

 (p. uč. Žáčiková) 
2. miesto Denis Babic 7.A (vrh guľou) 

3. miesto Nikola Ganobčíková 8.A (vrh guľou) 
Florbal ZŠ – žiačky  – okresné kolo  

– 16. 2. 2016  
(p. uč. Bukna) 

2. miesto  ZŠ M. Kukučína  
Florbal ZŠ – žiaci  – okresné kolo  

– 17. 2. 2016  
(p. uč. Bukna) 

1. miesto - ZŠ M. Kukučína 
Futsal ZŠ – žiaci  – krajské  kolo  

– 10. 3. 2016 
(p. uč. Bukna)  

1. miesto - ZŠ M. Kukučína 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

V našej škole sa neustále niečo deje, pretože škola vytvára 
podmienky nielen pre stabilný výchovno-vyučovací proces, ale 
samozrejme aj výborné podmienky pre zábavu. Chceme, aby sa 
tu naši žiaci cítili šťastní a spokojní. Preto už po niekoľko rokov 
usporadúvame podujatia, na ktoré sa deti tešia a kde sa môžu 
zabaviť, ako oni hovoria „odviazať“. Chcem spomenúť niektoré 

aktivity, ktorých sa deti veľmi radi zúčastňujú, radi na ne spomínajú. Medzi takéto podujatia 
patrí v neposlednom rade aj zábava pre rodičov, ktorou už tradične zahajujeme spoločenskú 
sezónu na našej škole. Potom pokračujú žiaci 5.-9. ročníkov svojim Žiackym plesom a tí 
najmenší – žiaci 1.-4. Karnevalom. Zábava sa prenáša aj mimo interiéru školy a to na svahy 
Kubínskej hole – lyžiarsky výcvik, na zimný štadión – korčuliarsky výcvik a ctíme si aj 
tradície vynášaním Moreny. 
 
 

 

  

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.1.2016  
19. Rodičovská zábava v hoteli PARK 

5.2.2016  
VI. Žiacky ples 

5.2.2016  
Karneval 

26.1 – 5.2. 2016 
Lyžiarsky výcvik 

Korčuliarsky výcvik 

11.3.2016 
Vynášanie Moreny 



 
 
 
 
 
 
 
Aj v najbližších dňoch a ďalších mesiacoch pripravujeme na pôde našej školy i mimo nej rad 
podujatí a aktivít, ktoré zabezpečujú naši pedagógovia spolu so žiakmi a v spolupráci s inými 
subjektmi. Spomeniem aspoň tie najdôležitejšie, v ktorých budú prezentovať výsledky svojej  
práce i svoj talent naši žiaci. 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

1.4. Obvodné kolo Hviezdoslavovho 
Kubína  

 
Súťaž v prednese poézie a prózy bude 
prebiehať v priestoroch našej školy a  
v MsKS. 

6.4. Testovanie 9 – 

Monitor 

Celoslovenské testovanie 
žiakov 9. ročníka ZŠ 

z predmetov matematika 
a slovenský jazyk a literatúra, 

ktoré ho zúčastní    žiakov 
našej školy 

12.-13.4. Majstrovstvá Slovenska v  
bedmintone žiakov   

Uskutočnia sa v Liptovskom Mikuláši 
a našu školu budú reprezentovať  2 žiaci 
Samuel Poláček a Michal Kurhajec. 

18. – 19. 4. Zápis do 1. ročníka  
                    ZŠ 
Od tohto školského roka sa zmenil 
termín zápisu žiakov do 1. ročníka 
základnej školy. Oproti minulým rokom 
sa termín posunul  
na mesiac  
apríl. 

4.2016 Futsal Cup celoštátne 
finále   

Chlapci našej školy pod vedením 
p.učiteľa Baču postúpili do finále tejto 
súťaže a budú reprezentovať školu a celý 
Žilinský kraj.  



                                                                                                                                                               

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Ešte stále váhate, komu venujete 2 % zo svojich daní??? 
Venujte ich občianskemu združeniu 

8KUKUČÍNKA7 
sídlo: ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín 026 01, 

IĆO: 37900005 
Potrebné tlačivá a  viac informácií získate na 

www.zsmkdk.sk 
v sekcii občianske združenie a 2% dane 

 



 

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 Viete kedy je na Orave najchladnejšie ? 
V lete.  
Lebo sa nekúri.  

 Oravský bača na pošte:  
    „A na ten balík nalepte dajaký lístok, že  
   „neklopit´…“  
   „A čo v tom máte? Sklo?“  
   „Nie, guláš…“  

 Bača Ondrej bol v rámci výmenného pobytu tri roky v 
Afrike. Keď sa vrátil späť na svoj sálaš na Orave, na 
ramene nosil malú roztomilú opičku. Sused, bača Jano, 
sa ho pýta, ako bolo.  
„No, príroda tam je naozaj krásna…“  
„A čo baby, aké tam sú?“ pýta sa Jano.  
„A tie zvieratá keby si videl, to je nádhera…!“ 
„No a čo baby, aké tam sú?“ pýta sa znova Jano.  
„I to jedlo bolo celkom dobré…“ 
„Ale tie baby, aké tam boli?“ stále vyzvedá Jano.  
Nato opička zaťahá baču Ondreja za ucho a šeptá mu:  
„Ocko čo sa stále vypytuje, daj mu po papuli…“  

 Babka v jednej obci na hornej Orave, sa 
sťažuje susedke, že sa jej pokazil 
televízor:  
„Bodaj by sa nepokazil, keď v ňom 
minule aj drevo rúbali.“  

 V škole, v Zázrivej. Učiteľ sa pýta 
      žiakov:  
     „Prečo je v našej dedine lepší vzduch  
     ako v meste?“  
     Jožko Púťora sa hlási:  
    „Lebo sa u nás neotvárajú obloky.“  

 V jednej oravskej krčme:  
„Jožo, prečo stále tak veľa piješ?“  
„Lebo mám zlú ženu.“  
„A prečo je k tebe žena taká zlá?“  
„Lebo veľa pijem.“  

 Dve veľmi poverčivé ženy na hornej Orave sa na 
Vianoce rozprávajú:  
„Ojoj, to budeme mať zlý rok, veď prvý deň v roku 
pripadol na piatok“  
A druhá jej vraví:  
„A to ešte máme šťastie, že nepripadol na piatok 
trinásteho.“  

Veľkonočný baranček 
Potrebujeme:  
5 ks vajce 
250 g práškový cukor 
1 ks vanilínový cukor 
250 ml olej 
250 ml vaječný likér 
125 g polohrubá múka 
125 g solamyl 
1 ks kypriaci prášok do pečiva 
Postup: 
Vajíčka s cukrom vymiešame do peny, 
pridáme likér, olej a nakoniec múku 
zmiešanú s kypriacim práškom. Cesto 
vylejeme do vymastenej, múkou vysypanej 
formy a upečieme. Dobrú chuť :) 
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