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Príhovor   

Po slnečnej Veľkej noci a zadaždenom máji sa k nám konečne 

priblížilo leto. Rodičia plánujú dovolenky, v škole rastie napätie 

z koncoročného zaokrúhľovania, ale vládne tu aj veľké nadšenie 

a radosť z blížiacich sa prázdnin. Od veľkonočného obdobia ubehlo 

niekoľko týždňov a my sme počas nich zažili zase niekoľko 

vydarených aktivít, o ktorých vás chceme v tomto čísle časopisu 

informovať. Tiež pridáme niekoľko praktických rád na leto 

a samozrejme nechýba ani náš tradičný recept – tento krát 

s nádychom letnej sviežosti. Veríme, že sa vám aj toto číslo bude 

páčiť. 

Chceme sa vám zároveň poďakovať za váš čas, ktorý ste nám 

venovali pri čítaní nášho časopisu. Snáď vás zaujal a priniesol vám 

zaujímavé informácie. 

 

 

 

Zároveň vám spoločne prajeme žiarivé a slnečné leto 

a šťastné návraty zo všetkých vašich prázdninových ciest. 

 

Redakčná rada 
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Naše aktivity 

Deň matiek na našej škole 

 Deň matiek sa na našej škole uskutočnil 23.5.2019 o 15.30. Po tomto 

programe nasledovalo rodičovské združenie - pre niektorých dopadlo 

dobre no pre niektorých ani nie (:. 

Program sme moderovali dve – ja 

a Tánička. Keď sme úvodom otvorili toto 

milé popoludnie, nasledovali jednotlivé 

vystúpenia. 

Ako prvé nám zatancovali dievčatá triedy 

6.A až 8.A so svojou zumbou.  

Ako druhí nám zatancovali škôlkari svoj stoličkový tanec . 

Ako tretia  nám zahrala na keyborde 

Paulinka Pionteková 

Ako štvrtá bola Paťka Černeková, ktorá 

nám zahrala na husličkách,  a potom 

nán zarecitovala so svojou triedou. 

Ďalej nám Janka Kotková zahrala na 

keyborde dve pesničky. 

Potom sa predviedli dvaja gitaristi - Peťko Kobolka a Vaneska 

Dedičová. 

Ďalší boli tretiaci, ktorí nám  opäť zarecitovali. 

Ako predposlední boli prváčikovia, ktorí mamičkám spievali a pani 

učiteľka Ditka Vancelová ich sprevádzala hrou na husliach  a potom 

každý zarecitoval ešte básničky, ktoré určite chytili ich mamy za srdce.  

A ako poslední nám zaspievali štvrtáci krásnu pieseň pre maminy. 

Tým sa náš program skončil a nasledovalo rodičovské združenie. 
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Krst knihy 

...alebo lepšie povedané – uvedenie knihy do života 

 

 

Táto akcia sa uskutočnila 12. 06.2019 

v Kysuckej knižnici v Čadci. Sama som 

sa jej zúčastnila a bolo to nielen 

zaujímavé, ale aj pekné. A prečo ju 

spomíname v našom časopise? Túto 

knihu totiž krstila naša žiačka Nikolka 

Halásová. A aká je to knižka? Volá sa 

Mariolka a napísala ju pani 

spisovateľka Soňa Behúňová. 

  

Súčasťou uvedenia knihy bol aj 

kultúrny program. Deti zo 

Základnej umeleckej školy z Čadce si 

pripravili básničky a pesničky. 

Jedna pani učiteľka z tejto 

novonarodenej knihy aj čítala a 

básničky deti recitovali väčšinou 

z knižky. Bolo to zaujímavé nielen 

pre deti, ich rodičov, ale aj pre 

starých rodičov. Som rada, že som sa 

tam mohla zúčastniť a verím že aj 

ostatní. 
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Olympijský deň 

Olympijský deň sa uskutočnil 07.06.2019 a privítali sme na ňom 

športovcov zo škôl z Podvysokej, Staškova a Dlhej nad Kysucou. 

  

Začínali sme pod zadaždenou oblohou a ani sme netušili, čo nám ešte 

tento deň prinesie. Po slávnostnom otvorení hier, počas ktorého sme si 

vychutnali olympijskú a národné hymny, sľub športovcov, štafetu 

s olympijskou pochodňou a zapálenie olympijského ohňa, sme sa už 

vrhli do rôznych športových disciplín. Škôlkari zbierali svoje prvé 

športové skúsenosti pri prekážkových behoch či chytaní rybičiek. 

Prvostupniari súťažili v behu, skoku a hode na cieľ. 

  

Skúsení športovci z druhého stupňa si zmerali sily v náročnom päťboji, 

ktorý si vyžadoval veľa síl. Kráľovskou disciplínou celého dňa bol 

futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy. Našimi protihráčmi boli 

žiaci zo Staškova a Podvysokej.  
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V našom reprezentačnom týme bojovali: Patrik Kurfurst, Sebastian 

Penxa, Adam Bocko, Matej Perďoch, Jakub Krišťak, Radoslav Kubiš, 

Dávid Streďanský, Jakub Škulavik, Lukáš Zajac a kapitánom bol Jakub 

Zajac. Družstvo žiakov z Podvysokej si s veľkou radosťou prevzalo z rúk 

pani riaditeľky víťazný pohár. Aj keď sme získali len druhú priečku, 

mali sme veľmi šikovných futbalistov, ktorým patrí klobúk dole za ich 

výkon a snahu(: 

  

   

Pre tých, ktorí sú skôr umelecky 

zdatní, boli pripravené aj tvorivé 

dielne a posilniť svoje jazykové 

zručnosti si mohli žiaci aj 

rozhovormi s lektormi z Kericu – 

Nikom z Francúzska a Annou zo 

Španielska.  
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A na záver, keďže sa obloha umúdrila a nastala poriadna horúčava, 

nesmela chýbať oblievačka vodou, ktorej sa zúčastnila aj naša skvelá 

lektorka Anna .. aj ja som sa jej zúčastnila a bolo to veľmi osviežujúce. 

Dúfam, že si to všetci užili tak ako ja (: (: (:!!! 

 

Školský výlet – Kremnica, Zvolen 

 

Blíži sa koniec školského roka. Každý školský 

rok sa koná koncoročný výlet, na ktorý sa 

rozhodli ísť aj ôsmaci a deviataci. 

Navštívili Zvolen, kde si poobzerali mesto 

a neobišli ani Zvolenský zámok. V Kremnici 

navštívili mincovňu, štôlňu, baňu a 

múzeum. Poobzerali morový stĺp ,opevnenie 

a hrad s kostolom. Výlet  si všetci naplno 

užili a vrátili sa živí, zdraví a šťastní. 

Vypracovala: Deniska 
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Rady na leto 

 

Ako sa opáliť ale nie spáliť...  

 

 

Vyzerá to tak, že leto by už naozaj mohlo prísť. A s ním sa blížia aj dovolenky pri mori, výlety do 

prírody a leňošenie na kúpalisku. 

Aj v tieni sa opálite 
Cítite sa v tieni v bezpečí? Tak to sa teda mýlite... Aj v tieni by ste sa mali natrieť opaľovacím 
krémom. 

Aj jedno spálenie je zlé 
Už jediné spálenie môže byt nebezpečné – pod vplyvom UV lúčov môžu začať bunky mutovať a 
nakoniec spôsobiť zhubnú rakovinu kože. Nebezpečné je spálenie najmä v detstve a dospievaní, 
lebo zvyšuje riziko rakoviny v dospelosti. 

Slnko je aj zdravé 
Pri všetkých nebezpečenstvách netreba zabúdať na to, že slnko je zdrojom života a vitality. Slnečné 
svetlo zlepšuje náladu a upravuje pochody v našom tele. A iba pomocou slnečného žiarenia sa 
vytvára vitamín D, ktorý zabezpečuje správne vstrebávanie vápnika - a teda aj zdravý rast kostí, čo 
je dôležité najmä v detstve a dospievaní. 

Jeden náter nestačí 
Veľa ľudí si myslí, že vode odolný krém je nezničiteľný a stačí sa ním natrieť iba raz - ráno, na 
začiatku opaľovania. Lenže aj tento krém sa kúpaním a utieraním tela do uteráku zmýva. 
Odborníci odporúčajú obnovovať náter každé 2-3 hodiny. 

A čo je však hlavné? Nezabúdajte na pitný režim. 

 Vypracovala: Deniska 
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Letný recept 

Broskyňová limonáda 

 
 

INGREDIENCIE 
 

4 ks broskyne 

3 cl broskyňovej šťavy 

2 cl šťavy z citróna5 dl 

5 dcl minerálky 

 

POSTUP 
Broskyne nakrájame na kolieska a vložíme do džbánu.  

Pridáme broskyňovú a citrónovú šťavu.  

Všetko dolejeme minerálkou. 

 

 

Vypracovala: Deniska 

https://dobruchut.aktuality.sk/recept/fotogaleria/65246/broskynova-limonada/1/
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Letné omaľovanky 

Pre deti 

 

 

 

 

 

 

Niečo pre 

odvážnejších 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nech aj vy máte spomienok na leto plnú hlavu! 

Dovidenia v novom školskom roku! 
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