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ZBIERAJTE CESTOVNÉ LÍSTKY aj tento 

školský rok a noste ich do redakcie školského 

časopisu Uzlík – pomôţete dobrej veci! 

ŠKOLSKÁ KNIŢNICA 

Od začiatku školského roka môţu všetci ţiaci školy 

navštevovať našu školskú kniţnicu v týchto 

termínoch: pondelok od 09:00 do 11:30 hod., 

štvrtok od 12:45 do 13:30 hod. a v utorok i v 

stredu je moţné vyuţiť kniţnicu počas prestávok. 

Naša profesorka Mgr. K. Ruţičková vás vţdy 

srdečne privíta a rada pomôţe, poradí! 

IMATRIKULÁCIA 

28. 10. 2014 sa konalo  prijímanie prvákov do 

našich školských lavíc v štýle FARMA! 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
20.10.2014 od 7,30 do 14,00 hod. bol na našej škole 

Deň otvorených dverí. Návštevníci sa mohli 

dozvedieť veľa informácií o prvej pomoci, 

obväzovej technike, starostlivosti o chorých...  

Akciu koordinovala PaedDr. R. Adamcová  spolu so 

ţiačkami 3.B a 4.B. 

BURZA POVOLANÍ  2014 
Ţiaci našej školy prezentovali študijný odbor 

zdravotnícky asistent  na Burze povolaní v Trstenej 

dňa 14. 10. 2014. Ďalšia prezentácia školy sa 

uskutočnila  11. 11. 2014 v Dolnom Kubíne. 

POVINNÉ CVIČENIE A KURZ OŢAZ 

Povinné cvičenie a kurz v rámci predmetu telesná 

výchova sa uskutočnili pre všetkých ţiakov z I., II. a 

III. ročníka v termínoch:23. 9., 26. 9., 30. 9., 1. 10. 

a 2. 10. - pre III. ročníky a 9. 10. 2014 - pre I. a II. 

ročník. 

STRETNUTIE V CPPPaP 

30.9. a 2.10. 2014 sa ţiaci prvých ročníkov 

zúčastnili stretnutia v Centre pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie s 

cieľom spoznať viac svojich spoluţiakov a triednu 

učiteľku, naučiť sa, ako sa správne pripravovať na 

vyučovanie a ako vhodne a správne medzi sebou 

komunikovať. 

BURZA INFORMÁCIÍ SŠ 

17. 9. 2014 sa v Námestove uskutočnila Burza 

informácií stredných škôl. Našu školu aktívne 

prezentovala výchovná poradkyňa PaedDr. Regina 

Adamcová spolu so študentkami školy. Bliţšie 

informácie ohľadne štúdia na našej škole môţete 

adresovať priamo na email výchovnej poradkyne: 

regina@centrum.sk 

Pripravujeme ZBORNÍK POÉZIE A PRÓZY 

študentov našej školy– svoje práce posielajte na e-

mail:r.bockayova@gmail.com, zároveň oslovujeme 

aj našich šikovných študentov výtvarníkov, ktorí ho 

budú ilustrovať  Ku kaţdej práci nezabudnite 

napísať svoje meno a priezvisko, triedu, vek. Bliţšie 

info v redakcii časopisu Uzlík. 

VIANOCE V ŠKOLE 

ŢŠR dáva do pozornosti súťaţ o najkrajšie 

vyzdobenú triedu. Trieda, ktorá najviac bude ţiť 

duchom Vianoc, bude odmenená.  

SÚŤAŢ VO FLORBALE 

Naši chlapci získali strieborný pohár! 

TRÁVIŠ ZMYSLUPLNE SVOJ VOĽNÝ ČAS? 

MÁŠ ZÁĽUBY, ktoré by si rád poradil aj 

ostatným? Príď k nám do redakcie Uzlík!!! 

 

Ţiacka školská rada 

Predseda: Dominika Ľubová (II.B) 
Podpredseda: Magdaléna Puňáková (II.A) 
Zapisovateľ:  Rastislav Záhradník (I.A) 
 
Členovia:  

MáriaGloneková (I.A) 
Adriana Kubuliaková (I.B) 
Róbert Meško (I.B) 
Ivana Jurovčíková (II.A) 
Darina Kresťanová (II.B) 
Veronika Vojtasová (III.A) 
Zuzana Holubčíková (III.A) 
Nikola Jurkovičová (III.B) 
Alexandra Lieskovská (III.B) 
Martina Juríková (IV.A) 
Jana Záhradníková (IV.A) 
Zuzana Košťálová (IV.B) 
Veronika Gužíková (IV.B) 
Koordinátorka: PhDr. Iveta Košarišťanová 

 
 Čo pre nás pripravuje ŢŠR ? 

 
„ Deň otvorených dverí“ -  október 2014, Veselý Mikuláš – 
Súťaţ talentov -december 2014, Vianočná besíedka - 
december 2014, Týţdeň farieb - január 2015, Valentínska 
pošta a Valentínske vysielanie študentského rozhlasu - 
február 2015, Týţdeň bielej stuţky - marec 2015, Deň učiteľov 
- marec 2015, Oslava „ 1. apríla“-apríl 2015, Deň Zeme - 22. 
apríl 2015, Májové prekvapenie - máj 2015, Školská súťaţ 
prvej pomoci - jún 2015. ŢŠR spolupracuje s redakčnou radou 
školského časopisu Uzlík, s DD v Istebnom, s výchovnou 
a kariérnou poradkyňou a s koordinátorkou drogovej 
prevencie a SPJ. 

 

 

 AKTUALITY  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                Súťaž talentov 2014  
Po predchádzajúcom nultom ročníku sa bude konať prvý 

ročník súťaže dňa 5.decembera 2014 v telocvični našej 

školy.Súťažiaci sa prihlásia písomne do 13. novembra 

2014.Čisté prihlášky si môžete vyzdvihnúť u PhDr. 

I.Košarišťanovej (kabinet,zborovňa). 

Vyhodnotená bude každá kategória osobitne, v každej 

kategórii bude odmenený víťaz. 
 

 
MMA – chcete vedieť viac? 

V budúcom čísle si prečítate 

rozhovor s Oliverom Zemenčíkom 

z 2.A, ktorý sa tomuto športu 

venuje uţ celý rok. 

Vysielanie študentského rozhlasu – 

kaţdý utorok po 2. vyučovacej hod. 

aktuality a po 4. hod. pesničky 

na ţelanie! 

Stretnutia ŢŠR 

kaţdý 

prvý 

utorok 

v mesiaci 

v spoločenskej 

miestnosti! 

mailto:regina@centrum.sk
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NAŠE AKCIE 

Táborák na vysielači 
24.6.2014  

Marek s Tomášom povedali, ţe oni ešte nikdy nespali „pod 

širákom“,  t.j. ţe ešte nikdy nespali vonku pod šírim 

nebom, tak sme si povedali, ţe to musíme napraviť. Bol uţ 

skoro koniec školského roka, beţal posledný týţdeň, 

v škole sa uţ neučilo, učitelia finišovali s prípravou 

vysvedčení a boli radi, keď ich ţiaci veľmi neotravovali. 

Ţiaci sa  len tak motali po budove  a statočne sa nudili. Čo 

robiť ? 

Návrh prespať na Choči bol zamietnutý, pretoţe na prvý 

raz by to mohlo byť nebezpečné, tak  sme sa dohodli, ţe 

prvú noc strávime  na vysielači nad Dolným Kubínom. 

Bolo to dosť vysoko, blízko bola hora, miesto malo dobrý 

výhľad na celé mesto aţ po Veličnú a hlavne bolo to blízko 

školy, keby niečo, veď malo pršať ! 

Triedny učiteľ Matúš veľmi neveril, ţe to počasie vyjde 

a myslel si, ţe to vzdáme . Bol utorok ráno,  slnko vyšlo a  

hrialo uţ od rána. Bol to malý zázrak, pretoţe deň pred aj po 

pršalo. Akcia sa rozbehla a o piatej popoludní uţ 10 

odváţlivcov šliapalo hore strmým grúňom. A ako to uţ na 

takejto akcii býva, bolo im veľmi veselo. 

Predstavím vám celú druţinu, na blízky vysielač šliapali  3 

chlapci - Marek, Tomáš a Filip a 5 mladých krásnych ţien -  

Aďa, Adriana, Andrea, Lucia a Monika. Na chrbte mali 

spacáky, v rukách poţiveň a teplé doplnky. Jediný stan 

doniesla Monika, bolo to trošku proti plánovanému zámeru, 

pretoţe sa tým zniţovala  športová hodnota výkonu druţstva, 

ale  pre istotu dobré. 

Celú akciu absolvovala aj jediná inţinierka medzi školníčkami na 

Orave Janka, pretoţe sa jej tento nápad zdal dostatočne bláznivý na  

to, aby sa jej aj  zapáčil.  Po zotmení sa k nám pridal aj Matúš, 

kopec, ktorý sme zdolávali pol hodinu, svojím telocvikárskym 

poklusom zdolal za pár minút. Nálada bola dobrá, ale jeho 

príchodom sa ešte zlepšila, darmo, je to pán Triedny, vie byť  

svojim ţiakom nablízku, keď ho potrebujú.  

Keď zhasínali posledné lúče slnka nad Malou Fatrou, oheň uţ 

veselo praskal. Posadali sme si čo najbliţšie okolo neho a čakali, čo 

sa bude diať. Do duší sa nám vkradol mäkký pocit slobody 

a kamarátstva. Nad krajinou sa rozprestrela noc a zobrala nás do 

svojej náruče. 

Na nebo 

postupne 

povyskakovali 

hviezdy, 

zaspievali 

a pokecali si s 

nami.Chlad 

nás pomaly 

zahnal do 

teplých svetrov a spacákov,  Monikin stan sa začal napĺňať. 

Keď som zistil, ţe tam sa uţ nezmestím, tak ma napadlo, ţe 

najlepšie bude tesne pri ohni a tak sme sa tam nadránom 

viacerí zišli. 

Bol to krásny deň a noc s II.B, nič iné sme ani nečakali. Štefan Jány a odváţlivci z minuloročnej 2.B  
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PROJEKTY 

Environmentálna stránka našej školy 

Od februára 2011 je naša škola zapojená do školského recyklačného programu Recyklohry. Program 

riadi spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu vyradených elektrozariadení. Projekt s 

názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorého cieľom je systematické zapájanie 

témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do 

výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou ţivotného 

štýlu nastupujúcej generácie. Školy zapojené do tohto projektu sú za splnenie úloh, napr. zábavných 

hier a súťaţí, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré 

organizátor projektu zadáva, odmeňované bodmi, ktoré v špeciálnom internetovom obchode môţu 

vymieňať za zaujímavé odmeny z pripraveného katalógu. V ponuke katalógu odmien sú školské 

pomôcky, športové a výtvarné potreby, spoločenské hry, encyklopédie, ale tieţ drobná elektronika. 

Kaţdý ţiak môţe do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče. Ţiaci vďaka umiestneniu 

špeciálnych nádob priamo na školách získavajú praktickú skúsenosť so správnym zatriedením 

vyradeného elektrospotrebiča. 

V máji 2012 naša škola za 8440 bodov získaných za vyzbieranie 2813 kg malých a veľkých 

elektrozariadení a splnenie 8 vyhlásených úloh získala notebook, ktorý sa vyuţíva vo 

výchovnovzdelávacom procese. V roku 2012 sa umiestnila na 17. mieste za  aktívnu účasť v tomto 

projekte zo všetkých 1091 zaregistrovaných stredných, základných a materských škôl. 

V školskom roku 2013/2014  sa zapojila do plnenia 17. úlohy v poradí v realizácii projektu - kreatívnej, 

ktorá spočívala vo vymyslení a 

v nakrútení reklamy pre potreby 

spoločnosti ASEKOL, za čo 

bola odmenená sumou 200 

bodov. 

 Za celý školský rok sa škole 

podarilo nazbierať spolu 3931 

kg malých aj veľkých 

elektrozariadení a 24 kg 

vyradených batérií, za čo bola 

odmenená sumou 8020 

bodov.Zároveň sa od apríla 

2013 ţiaci aj zamestnanci školy  

zapojili formou súťaţe aj do 

zberu obnoseného šatstva pre 

neziskovú organizáciu 

Pomocný anjel, n.o. a uţ sa 

podarilo vyzbierať a odviezť spolu 1600 kg šatstva, ktoré môţe poslúţiť ľuďom, ktorí ho potrebujú.  

Počas celého školského roka všetci učitelia, ţiaci i personál školy naďalej pokračovali v triedení 

odpadov  - papiera, plastov, elektrozariadení, batérií,  pouţitého šatstva s uverejnením  informácií o 

význame triedenia a recyklácie odpadov. 

Separované odpadové materiály vyuţívali vyučujúce v rámci vyučovania predmetu psychológia, 

pedagogika a komunikácia na zhotovenie učebných pomôcok, hračiek, sviatočných pozdravov a  

výzdobu priestorov školy. Zároveň vyrobili karnevalové masky v rámci krúţku „Mosty k deťom a 

rodine“, vďaka čomu  sa  ako škola umiestnila  na 3. mieste v súťaţi „Najlepšia karnevalová maska.“ 

Pri príleţitosti „Svetového dňa vody“ 22. marca a „Dňa Zeme“ 22. apríla na škole pripravili aktuálne 

nástenky a školské relácie. 

Veľké poďakovanie patrí našej profesorke PhDr.A.Jarabákovej, ktorá riadi a organizuje tento 

environmentálny projekt. 

4.r.
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 EXKURZIA 

Šrobárov ústav 
Dňa 28. októbra 2014 sme sa 

my tretiaci z našej školy 

zúčastnili exkurzie do 

Šrobárovho ústavu detskej 

tuberkulózy a respiračných 

chorôb v Starom Smokovci. 

Šrobárov dom nám ponúkol 

nahliadnuť do liečebného 

reţimu a starostlivosti o deti 

choré na alergiu, astmu, 

alergické ochorenia koţe a iné, 

hlavne dýchacie choroby. Bolo 

to pre nás veľmi poučné a sme 

vďační aj pracovníkom 

Šrobárovho ústavu, ţe nám 

budúcim zdravotníkom 

umoţnili spoznať prácu 

a problematiku v tomto 

zdravotníckom zariadení. Našu 

exkurziu umocnilo ešte aj 

nádherné počasie, výborná 

viditeľnosť a čaro 

impozantných Vysokých 

Tatier, ktoré  sme si doslova 

vychutnávali. Keďţe sa nám 

zvýšil čas a počasie nám 

skutočne prialo, vyviezli sme sa aj pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca na Hrebienok a 

odtiaľ sme kráčali turistickou trasou ku krásnym zurčiacim  vodopádom Studeného potoka a 

k Rainerovej chate.Táto exkurzia nás obohatila nielen o nové skúsenosti, poznatky a záţitky, ale 

odnášali sme si so sebou aj nádherné dojmy z našich majestátnych veľhôr, do ktorých sa určite radi 

znova vrátime. Veľké poďakovanie patrí našim profesorkám PhDr. S. Rovnej a Mgr. K. Ruţičkovej, 

ktoré pre nás túto exkurziu pripravili a spolu s nami  ju absolvovali. Ďakujeme!!! 

 

Za všetkých tretiakov 

Klaudia Brandysová, 3.A   
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 AKCIA DRUHÁKOV 

Imatrikulačný večierok 
 

Dňa 28.10.2014 sa u nás na škole konal imatrikulačný 

večierok. Druháci si pripravili bohatý program pre prvákov - 

našich baţantov. Program sa začal o 13. hodine privítaním 

prvákov ako definitívnych ţiakov našej školy. Na začiatku 

prváci museli prekonať prekáţky, cez ktoré ich viedli naši 

zabávači. Niektorí to mali jednoduché, no niektorí to museli 

zvládnuť so šatkou na očiach. Potom nasledoval bohatý 

program, ktorý museli naši prváci absolvovať. Súťaţe boli 

zábavné a nenáročné. Štyri dievčatá a jeden chlapec nám 

zaspievali pieseň na našu tematiku farmy „Starý Donald 

farmu mal“. Potom si uvarili praţenicu, na ktorej si aj 

pochutili. Ochutnávali rôzne jedlá, pri ktorých museli 

uhádnuť, čo jedia. Ţiaci pili mlieka a ich úlohou bolo zistiť, 

aké mlieko pijú. V rukách mali buď kyslé mlieko, kravské 

mlieko, kozie mlieko alebo acidko. Ďalej dievča strúhalo 

mrkvu, ktorú drţal chlapec, dve dievčatá miešali bielko a ich 

úlohou bolo vymiešať bielko na penu. Keď domiešali, mali 

misku otočiť nad hlavou chlapca, ale keďţe sa im nepodarilo 

poriadne vymiešať bielko, tak sa všetko vylialo na hlavy 

chlapcov. Za týmito úlohami, ktoré baţanti úspešne splnili, 

ich čakalo milé prekvapenie. Druháci si pre nich pripravili 

malé občerstvenie, ktoré všetkým chutilo. Po programe 

a občerstvení nasledovala diskotéka, na ktorej  sa všetci 

účastníci zabavili a zatancovali si. S dobrou náladou a mnoţstvom nových záţitkov sa napokon rozišli  domov. 

Veronika Štefaňáková, 2.B  

 

Imatrikulácia z pohľadu našich prvákov  

 
Dňa 28. októbra 2014  sa na našej škole uskutočnil imatrikulačný večierok pre triedy 1.A a 1.B. My prváci 

tento večierok hodnotíme veľmi pozitívne. Naše prvé dojmy, keď sme po jednom vchádzali do telocvične 

neboli zo začiatku pozitívne, skôr plné strachu a veľkého očakávania, ktoré sa nakoniec naplnilo. Začiatok  

imatrikulácie niektorým jednotlivcom skôr pripomínal hodinu telesnej výchovy.  Neskôr prišli súťaţné 

disciplíny, ktoré pripomínali ţivot na farme. Niektorí z nás prišli aj k menším úrazom, ktoré však nemajú veľké 

následky. Po súťaţných disciplínach prišlo občerstvenie, ktoré všetkým chutilo. Po ňom hudba, pri ktorej sme 

sa všetci dobre zabavili a napokon sladká cesta domov.  

     Týmto článkom 

by sme sa chceli 

poďakovať našim 

druhákom, ktorí 

nás týmto vtipným 

„baţantským“ 

privítali na tejto 

škole. Dúfame, ţe 

postupne pôjdeme 

v ich šľapajach.   

 

 

S pozdravom 

prváci!  

  



 7 
 

INTERVIEW 

Rozhovor s novou profesorkou Mgr. Petrou Karcolovou/ SJL – DEJ / 
- Prečo ste si zvolili toto povolanie? 

- Nikdy som nepatrila medzi ľudí, ktorí 

od malička vedeli, čím v budúcnosti 

budú. Aţ počas štúdia na gymnáziu 

som sa rozhodla, ţe budem učiteľkou. 

Vţdy som mala rada prácu s ľuďmi, 

rada som s nimi komunikovala. Pri 

výbere predmetov, ktoré budem učiť, 

to bolo veľmi jednoduché. Mojím 

najobľúbenejším predmetom bol 

dejepis a vţdy som mala blízko ku 

knihám a literatúre. 

- Čo hovoríte na svojich kolegov? 

- S kolegami vychádzam veľmi dobre. 

Mnohí mi ako začínajúcej učiteľke 

veľmi pomáhajú a vţdy mi vedia 

poradiť. 

- Aké to bolo, keď ste úplne prvýkrát 

prišli učiť. 

- Prvýkrát som učila uţ počas vysokoškolského štúdia. Keď som stála pred katedrou, mala som trému, 

ale nakoniec všetko dobre dopadlo.  

- Ako dlho túto prácu vykonávate? 

- Tri mesiace. 

- Akú školu ste študovali? 

- Magisterské štúdium som ukončila na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre.  

- Ako náročná je vaša práca? 

- Som začínajúci učiteľ, takţe je to veľmi náročné. Kaţdý 

deň sa musím pripravovať a keďţe chcem, aby moje hodiny 

boli vţdy zaujímavé, plné prezentácií a hier, zaberie mi to 

veľa času.  

- Ako ste vy prospievali na základnej škole. 

- Na základnej škole som patrila medzi najlepších ţiakov 

v ročníku :D 

- Ako ťaţké je komunikovať so ţiakmi? 

- Niekedy je to veľmi náročné, ale vţdy sa dohodneme :D 

- Máte z niečoho strach? 

- Zo zubára :D :D :D  

- Akého spisovateľa alebo básnika máte najradšej? 

- Mojou najobľúbenejšou spisovateľkou je Jane Austenová. 

Najradšej mám jej knihu Pýcha a predsudok.  

- Aký máte názor na našu školu? 

- V škole sa cítim veľmi dobre, spoznala som tu mnoho šikovných ţiakov. 

- Aké ste znamenie vo zverokruhu? 

- Blíţenec.  

- Aké máte záľuby? 

- Mám rada kreatívne práce, vyrábam šperky z fimo hmoty, rada trávim čas s priateľmi. Keď je pekné 

počasie prevetrám kolieskové korčule a v zime snowboardujem. V televízii často sledujem športové 

prenosy a dokumenty a samozrejme rada čítam knihy. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov! Michaela Pilarčíková, 3. B
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 ŠPORT 

FLORBAL 
Všetko to začalo na začiatku školského roka. Začali 

sme chodiť na naše školské „tréningy“,  ktoré sme 

mali v telocvični. Najprv to bolo len tak, hrali sme 

len dvaja na dvoch, niekedy aj viacerí, keď sa 

podarilo.Snaţili sme zaloţiť nejaký tím, aby sme 

mohli ísť na turnaj, ukázať talent, čo v nás drieme. 

Spočiatku sme si mysleli, ţe tím nezloţíme, lebo 

nás bolo málo, ale potom sa ku nám pridali prváci, 

a tak sme vytvorili tím. Tri týţdne pred turnajom 

sme začali poriadne drieť. Vymýšľali sme taktiku, 

ktorú pouţijeme na turnaji, hľadali sme 

najvhodnejšie kombinácie, aby sme mali zohratých 

hráčov v útoku aj v obrane, aby sme si všetci 

rozumeli, aby sme vedeli, kde má kto stáť a aby 

všetko klapalo ako hodinky. Potom sa nám podarilo 

dať dokopy formácie, tak sme ešte trénovali 

a dolaďovali ostatok. Týţdeň pred turnajom sme sa 

snaţili namotivovať, nech z toho turnaja odídeme 

ako hviezdy a umiestnime sa na prvých troch 

miestach. Nechceli sme byť poslední, pretoţe sme 

boli rozhodnutí, ukázať všetkým školám, čo budú 

na turnaji, ţe aj my zdravotníci dokáţeme 

poskladať kvalitný tím a aj my vieme hrať florbal, 

ţe nie sme len dievčenská škola. Deň pred turnajom 

sme si dali ešte taký ľahký tréning - taktické veci 

a dohodli sme sa, kedy a kde sa stretneme. Ráno 

sme sa stretli na stanici, ale Ladislav neprišiel, lebo 

musel ísť pomôcť s vecami na obchodnú, tak 

sme išli na Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne, 

kde sa konal turnaj. Pri škole sme počkali ešte pána 

profesora Takáča, ktorý bol náš tréner. V telocvični 

sme sa poobzerali, čo nás čaká. Prišli sme do šatne, 

prezliekli sa, ale tu nastala chyba. Ladislava sme 

nikde nevedeli nájsť. Potrebovali sme ho, lebo 

vravel, ţe donesie pre mňa brankársku výstroj. 

Chcel som sa obliecť a trocha sa rozchytať, aby 

som nebol v tej bránke ako drevený. Hľadal som 

ho, ale nenašiel. Pán profesor Takáč povedal, ţe 

nech si oblečiem tepláky, aby som sa aspoň trocha 

rozchytal. Tak som išiel späť do šatne. Našťastie  

som stretol Laca, ktorý mal pre mňa sľubovanú 

výstroj. Kým sme čakali na rozlosovanie, trocha 

som sa rozchytal. Profesor nám oznámil, ţe ideme 

hrať ako prví s gymnáziom. Pred bránou nám 

profesor povedal: „Na výsledku nezáleţí, prišli sme 

si zahrať florbal.“ Zakričali sme si náš pokrik 

„ŠÍPKY“ a dali sme sa do formácie. Ja som bol 

v bráne a mal som strach, či budem dobre chytať, 

ale prišiel Laco a potom aj ostatní a upokojili ma. 

Dodali mi odvahu, ţe to zvládnem a nemusím sa 

báť. Môj stres poklesol. Začalo sa hrať a pustil som 

gól. Bol som sklamaný, lebo som chcel podrţať 

tím, ale zase ma upokojili, a tak som chytal, aj keď 

sme prehrali prvý zápas. Keď zápas s gymnáziom 

skončil, prišli sme do stredu telocvične a podali 

sme si ruky. Mali sme jeden zápas voľno, tak sme 

išli do šatne, a tam sme si povedali chyby, ktoré 

sme robili, aby sa uţ neopakovali. Končil zápas 

a my sme sa pripravovali na ďalšieho súpera, 

ktorým bola obchodná. Nastúpili sme proti nim 

a naša stratégia a taktika vyšla. Vyhrali sme proti 

nim 9:2, čo nám dodalo istotu a naštartovalo nás na 

ďalší zápas. Novým súperom bola hotelová 

akadémia. Aj proti nej sme vyhrali so stavom 9:4. 

Potom prišla na rad Stredná polytechnická škola 

Kňaţia, s ktorou sme remizovali 3:3. Keď sme 

dohrali turnaj, boli sme šťastní, ţe sa nám podarilo 

získať druhé miesto a dokázať tak, ţe aj 

Zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne vie hrať 

florbal.   Náš elitný tím: Milan Jašica, Dušan 

Ištván, Ján Tomáň, Ladislav Perutka, Tomáš 

Kurtulík, Filip Rechtorík, Róbert Meško, Adam 

Zavoďančík, Ján Chovanec, a samozrejme náš 

elitný tréner: PaedDr. Matúš Takáč. 

 

Filip 

Rechtorík, 

3.B 
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VLASTNÁ TVORBA 

Klaudia Brandysová, 3. A 
 

Zajatí sebou 
 

Ţijem ţivot mladej ţeny. 

Čo túţi po láske, čo svet zmení. 

Mám muţa svojich snov. 

Čo kypí láskou, pokorou. 

Napĺňa prázdno v duši, 

hreje, keď vonku mrazí. 

Pomáha bez slov z lásky. 

Miluje to, čo mne vadí. 

Vţdy správne slová vysloví. 

Poteší ubolené srdce. 

V správne muţskom postoji, 

chráni to ţieňa krehké. 

Vţdy bude stáť a milovať. 

Nezradí svoju lásku.  

Aţ do konca bojovať 

pre malú, neţnú krásku. 

Hrdina, čo bojuje za svoju ţenu. 

Jedine jeho, vytúţenú. 

Len čistá láska môţe byť večná. 

Ţivot je krátky, láska nekonečná. 

Milovaná do poslednej slzy 
 

Nad priepasťou sa vznáša duša. 

Volá o pomoc v priezračnom tichu. 

Tlačí ju zlo, čo pokúša, 

čo zrádza jej ľudskú pýchu. 

Cíti len trápenie, ktoré bolí. 

A pre tú bolesť nekonečnú. 

nad priepasťou stojí. 

A volí cestu nebezpečnú.  

Srdce krvácajúce pre lásku 

bolí stokrát viac. 

Do hlbín bliţšie kúsok po kúsku 

s posledným zbohom na perách. 

Avšak cíti sa milovaná do poslednej slzy. 

Anjel privinie dušu do lona. 

Ţiadny človek nezlomí, nezabráni. 

Láske,  ktorá je od Boha. 

Čo nebom bolo spojené  

Nech trvá navţdy.  

 

 

Kde je ten lepší svet? 
 

Kde je ten lepší svet?  

Uţ ho dávno niet!  

Zmietli ho záplavy krutosti 

a hrozné súboje zlosti.  

Ukrutná to bolesť, 

pre ľudstvo hrozná zvesť, 

pre svetlo dobra strašná to zvesť.  

Toto všetko dáva sa svetom niesť.  

 

To, čo bolo kedysi krásne,  

je uţ dnes iba vzácne.  

Chaos postavil sa do čela, 

kvôli nemu strhla sa taká mela.  

Zbohom všetci dávali,  

na rozlúčku krásnemu svetlu mávali.  

Zlí démoni sa len smiali, 

to, čo chceli, dostali.  

 

Tam pri rieke Rio Grande 
 

Tam pri rieke Rio Grande  

som sľúbil svojej bande, 

ţe slávu im dám 

aj to všetko, čo zatiaľ mám.  

Tam pri rieke Rio Grande 

som svojej milej zriadil rande. 

Vyznal som jej lásku  

a cez toto tajomstvo som prelepil pásku.  

Tam pri rieke Rio Grande 

som spravil jednej panej garde. 

K všeličomu sa mi priznala 

a na konci mi aj lásku vyznala. 

Tam pri rieke Rio Grande 

som dal slovo svojej parte, 

ţe aj ţivotom za nich zaplatím 

a ani jedného z nich nezmlátim.  

Tam pri rieke Rio Grande 

som sa priznal svojej matke, 

ţe len dobre som jej chcel, 

no ona vedela, ţe klamstvá melem.  

Tam pri rieke Rio Grande 

som ľahol do náruče svojej bande. 

Oni vernosť mi sľúbili, 

všetkých, čo zabiť ma chceli, ubili.  

Tam pri rieke Rio Grande 

dnes stojím pri svojej bande 

a so slzami v očiach spomínam,  

akú minulosť mám. 

 

 

Katarína Baleková, 1.B
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Z IMATRIKULÁCIE novej profesorky Mgr. P. Karcolovej – mala za úlohu z určených slov napísať 

básničku s rýmami. Ako sa jej to podarilo? Posúďte sami! 

Slová: farma, krava, seno, tráva, kosenie, dojenie, slnko, teplo, traktor, farmár, sekera, gumáky.  

 

Zdravotka to nie je žiadna farma, 

ale sme tu jedna veľká banda. 

Neučia nás dojenie a ani kosenie, 

ale ľudí ošetrovanie. 

Farmármi my nebudeme, 

ale zdravoťákmi sa staneme. 

Nebudeme seno sušiť, kravy dojiť, trávu 

sekať, 

ale injekcie ľuďom pichať. 

Na sanitke sa chceme vyvážať 

a nie na traktore hnoj rozvážať. 

Na nohách chceme ortopedické topánky 

a nie žiadne gumáky. 

Sekery my v rukách nemáme, 

len infekcie ľuďom picháme. 

Neláka nás slnko, teplo, dobrá voda, 

len učenie nás vždy volá. 

A na kravu neviem rým, 

a tak končím tým. 
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