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Leto 
 

Konečne prikvitlo leto. 
Čo nám nesie? Náruč kvetov. 

Obilie aj poľné maky, 
modré nebo, lienky, vtáky. 

 
Keď ti slnko pošle božtek, 
pehy ozdobia tvoj noštek. 
Nehnevaj sa, to sa stáva, 

Keď sa slnko s letom hráva. 
 

Jana Pavlíková  



 Milí žiaci, určite ste všetci nešťastní z toho, že sa začali prázdniny. Môžete 

zabudnúť na krásne školské dni plné písomiek, skúšania, písania poznámok, 

počítania, dodržiavania školského poriadku..., ale aj našepkávania, 

ohadzovania sa mokrou špongiou, hrania papučového futbalu, vykrikovania 

z okna, sedenia na parapete, tajného jedenia cez hodiny... 

Pred vami sú dva dlhé mesiace, počas ktorých si budete musieť vymyslieť 

vlastný program. Nebude to také ľahké, ako keď ste ráno vstali, šli do školy, 

po vyučovaní sa vrátili, robili úlohy a učili sa. Už vás vidíme, ako roníte slzy.  

Ale nič vám nepomôže, prázdniny sú tu. Iba poniektorí špekulanti so 

systémom vybabrali a rozhodli sa, že budú mať na vysvedčení prasiatko, len 

aby mohli prísť na reparát a stráviť aj v lete pár chvíľ vo svojej milovanej 

škole.  

No ako hovorí spisovateľ Daniel Hevier, prázdniny sa volajú prázdninami 

preto, lebo sú vtedy prázdne aktovky, prázdne lavice, prázdne triedy. 

Ale vaše hlavy by prázdne byť nemali. Snáď budú plné nápadov, ako sa bez 

školy nenudiť. Takže... Hurá na prázdniny! 



 Žiaci 5. ročníka sa počas pobytu v prírode opäť zahrali na malých 
spisovateľov, tak sa pohodlne usaďte a prečítajte si ich básne. 

Báseň o Helenke 
 

Letí vtáčik ponad hory 
a v chalúpke zrazu horí. 
A v ňom býva starenka,  

stará teta Helenka. 
Helenka je staručká, 
má pri sebe deduška. 
Deduško ju zachráni 
a vždycky jej poradí. 

 
Maťka, Miška, Sabi 

Leto 
 

Konečne tu leto máme, 
v bazéne si plávame. 
Za tento deň slnečný, 

sme všetci veľmi vďační. 
Slniečko nám dá energie dosť, 

budeme v záhradke pracovať môcť. 
Kufre šup-šup pobalíme 

a na dovolenku poletíme. 
Slenko, teplo, veľa vody, 

v lete máme hody.  
Simonka 

Krásny júl 
 
Slniečko svieti, usmeva sa. 
Lienky lietajú, včielky pracujú. 
Vtáčiky spievajú, kukučka kuká. 
Slniečko zájde, mesiačik výjde. 
Hviezdy sa usmievajú. 
Aha, padá hviezda. 
Niečo si praj. 

Katka 



 

Futbalové leto 
 

Slnko svieti ako zvon, 
na oblohe buchol hrom, 

tráva, listy zelené, 
Leto už je zmenené. 
na lúke kvety rastú, 
žiaci idú do dorastu. 

Futbal sa nám začína, 
vyhrávame, čo sa dá. 
Veľké Rovné silné je 
a Dlhé pole slabé je. 

V Rosine zápas hráme, 
6:0 vyhrávame. 

 
Vladko, Peťo, Tomáš 

Jar 
Vetrík fúka, krásne veje, 
Slniečko sa zhora smeje, 
Jar už víta. 
Aj keď horko býva, 
Slniečku sa už len zíva, 
Mesiačik sa rozvíja, 
Na noc je už pripravený, 
svietiť na všetky dediny. 
 

Erika 

Jar je tu 
 

Stromy vejú, jar vítajú. 
Kvety rozvitajú.  
Jar je tu. 
Deti jasajú, dobre sa majú. 
Teplo je, smiech tu je, 
vtáci lietajú, prírodu zobúdzajú. 
 

Laura 

Prázdniny 
 
Prázdniny sú krásne teplo, 
naháňame sa s letným vetrom. 
Čaká na mňa záplava slnka, 
vodička, čo chladí, žblnká. 
V mori plávavať, behať, hrať, 
nemusíš sa vody báť. 
Postaviť si z piesku hrad, 
už sa teším, to mám rád. 
 

Samko 



 
 „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ (John Ruskin) 

 
Na ich krídlach sa môžeme preniesť do sveta fantázie, predstavovať 
si príbehy knižných hrdinov. Práve v mesiaci marec sa knižnice snažia 
získať čo najviac nových čitateľov rôznymi čitateľskými aktivitami. 
Preto aj obecná knižnica, ktorá má priestory v našej škole v tomto 
čase privítala všetkých žiakov našej školy - od najmenších škôlkarov 
až po najstarších deviatakov. Pani knihovníčka sa im snažila ukázať 
čaro kníh, aby sa stali ich spoločníkmi. Besedy oživili krásne 
divadielka detí z divadelného krúžku o Bete Analfabete, ktorá 
nevedela čítať a o zvieratkách, ktoré našli farbičky. Verím, že knižnica 
získala nových čitateľov, ktorí ju budú navštevovať nielen v mesiaci 
marec. 



 
“Keď mám málo peňazí, kupujem si knihy. Keď mi z toho niečo ostane, 
kúpim si jedlo a šaty.”    Erasmus 
 
Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z nás ich nepochybne majú 
odložené nielen v poličke, ale i v srdci.  
Preto členovia školského parlamentu na chvíľu unikli školskému zhonu a 
pripravili si príjemné popoludnie strávené čítaním obľúbenej knihy pri 
šálke čaju a chutnom koláči. 



 

Výstava kníh zo školskej knižnice 
 
Najmä v  mesiaci marec sa školská knižnica snaží robiť 
aktivity, ktoré privádzajú deti k čítaniu a ku 
knihám. S množstvom nových kníh v školskej knižnici sa 
mohli žiaci stretnúť na výstavke kníh. Mnohé z nich 
žiakov zaujali a po skončení výstavky si ich prišli do 
knižnice požičať. 

Súťaže pre čitateľov knižnice 
 
Počas marca boli pre deti 1. stupňa pripravené úlohy spojené s čítaním 
a knihami. Žiaci 1. a 2. ročníka museli poupratovať v popletených 
rozprávkach, rozprávkové bytosti, ktoré zablúdili do iných rozprávok, 
museli vrátiť späť, kam patria. Niektorí k rozprávkam nakreslili aj pekné 
obrázky. 
Tretiaci a štvrtáci mali ťažšiu úlohu.  
Mali zistiť troch hlavných hrdinov rozprávok.  
K tomu museli prečítať tri rozprávky  
od Pavla Dobšinského a odpovedať  
na tri otázky z každej rozprávky.  



 

Ani druhostupniari nelenili a počas mesiaca kníh navštívili 
knižnicu, z prezentácie sa dozvedeli o histórii tohto mesiaca, 
mali pripravené  aktivity a súťaže týkajúce sa kníh.  



 



 



V škole sme si uctili tento deň hneď ráno 
zaujímavou reláciou, ktorej významné 
myšlienky sa s nami v duchu niesli celý deň. 
Do praktickej podoby sme ich rôznymi 
aktivitami preniesli priamo vo vyučovaní 
s tematikou voda. O tom, aká je pre nás voda 
vzácna, vieme všetci, a preto je úžasné, že jej 
významu venujeme aspoň jeden deň. Pozrite 
si ako sme si spoločne pripomenuli úlohu 
vody v našich životoch. 







 Ľudia už poškodili alebo zničili asi tretinu prírodného bohatstva 

Zeme – život v divočine, lesy, rieky a moria. Poškodzovanie 

planéty nastáva i preto, lebo prírodné zdroje sú ťažené veľmi 

intenzívne. Inými slovami – sme príliš nenásytní a príliš 

márnotratní. Kupujeme množstvo vecí, ktoré v skutočnosti 

nepotrebujeme. Do jám vyhĺbených v zemi zahrabávame miliardy 

ton odpadkov. Do atmosféry vypúšťame obrovské množstvo 

nebezpečných plynov, do riek a morí odpadové vody a toxické 

chemikálie. Niektorí vedci hovoria, že ak sa teraz neurobí nič na 

zmiernenie klimatických zmien, o desať rokov už bude na 

záchranu planéty neskoro.  

Keďže aj my, v našej škole, vnímame zodpovednosť za budúcnosť 

našej planéty, rozhodli sme sa urobiť niečo na zlepšenie životného 

prostredia a pri príležitosti Dňa Zeme sme spoločnou prácou 

prispeli k zveľadovaniu okolia našej školy. 



 Viete, že mnohí ľudia v Európe každý rok vyhodia šesťkrát viac 

odpadkov, ako sami vážia? Všetok ten odpad sa musí niekam 

uložiť. Z toho plynie vážna hrozba, že sa naša planéta premení 

na jedno veľké smetisko. Znie to možno čudne, ale na odpad 

treba myslieť už pri nakupovaní. Kupovať menej tovaru 

znamená menej zbytočných odpadkov a menej odpadu na 

vyhodenie. 

Zberom papiera zachraňujeme lesy. Viete, čo vyhadzujeme 

najviac? Papier a kartón. Keď sa to spriemeruje, každý človek 

zlikviduje sedem stromov ročne. Šialená predstava, pretože 

opätovné použitie a recyklovanie papiera je niečo, čo môžeme 

robiť veľmi jednoducho – a funguje to. Tak sme aj tento rok 

zorganizovali zber papiera. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom 

a priateľom školy, ktorí obetovali čas a fyzické sily a priniesli 

papier do školy. 



 
Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. 

apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, ovplyvnení 

fotografickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a 

zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému 

úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. 

Zem je naozaj najvzácnejšou perlou medzi vesmírnymi telesami, často 

omnoho väčšími, je výnimočná darom života.  

Preto sme v tento deň pracovali na zveľaďovaní areálu školy. Vyhrnuli 

sme si rukávy, natiahli rukavice a pustili sme sa do zbierania odpadkov, 

okopávania či sadenia kvetín. 

Tým sme vzbudili záujem detí o ochranu nášho okolia, a tak prispeli 

malými činmi k záchrane planéty a všetkých živých organizmov. 



 



 Na hodinách biológie deviataci hľadali na internete environmentálne hoaxy a 
neskôr vyrábali projekty. V súčasnosti totiž koluje na sociálnych sieťach 
množstvo dezinformácií. My sme sa na biológii zamerali na prírodovednú 
tému a hľadali sme nepravdivé informácie o rastlinách, živočíchoch, klíme a 
pod. Pod každý hoax žiaci uviedli aj pravdivú informáciu – ako to v skutočnosti 
je. Aj takáto aktivita, pomôže žiakom otvoriť oči a uvedomiť si, že nie všetko, 
čo sa píše na internete je v skutočnosti aj pravda. 





 
Moja malá záhradka 
 
Viete, ako sa starať o malé semienka tak, aby ste mohli v lete zberať úrodu? My 
to už všetko vieme a mali sme možnosť si to aj prakticky vyskúšať. Žiaci 
druhého a tretieho ročníka sa zapojili do projektu "Moja malá záhradka". 
Vyrábali, sadili, polievali a s láskou sa starali o maličké semienka. Ich snaha bola 
veľká a úspešná. V každom vlastnoručne vyrobenom kvetináči sa zelenala mladá 
rastlinka, ktorá prinesie úžitok. 



Výstava ,,Remeslo má zlaté dno" 
 
Dňa 6. 4. 2022 sa uskutočnila exkurzia s názvom ,,Remeslo má zlaté dno" v 
Sobášnom paláci v Bytči. Žiaci 6. a 7. ročníka mali prednášku o histórii 
modrotlače a mohli si aj sami vyskúšať nejaké vzory vytlačiť na papier. Musíme 
povedať, že sa bolo na čo pozerať a žiaci si odniesli veľa informácií o histórii 
tohto krásneho remesla.    





 
Učenie v prírode 
 
Dňa 10. 5. 2022 bola v škole prerušená dodávka elektriny a my sme tento deň 
využili na zážitkové učenie v prírode. Jar je spojená s prebúdzaním života 
v prírode, a tak nám ponúka príťažlivý a zaujímavý spôsob vzdelávania. 
Zdokonaľovali sme sa v poznávaní rastlín, živočíchov, využívali sme 
prepojenie vedomostí z rôznych vedných oblastí. Kreativita detí v prírode 
nemá hraníc a keďže hra je pre ne prirodzenou formou učenia sa, využili sme 
na vzdelávanie aj rôzne hry, ktoré nás zároveň viedli k aktivite a pohybu. 
Druhostupniarom sa v prírode veľmi dobre pracovalo a páčila sa im aj 
matematika a slovenský jazyk v prírode. 



 
Kým sa piataci pri Testovaní potili,  
my sme si výlet na Strečno užili. 

Hrad Strečno, 18. 5. 2022 



 Náučný chodník piatakov 
 
Tak ako každoročne, aj v tomto školskom roku sme sa vybrali overiť si 
vedomosti z biológie do prírody. Rezkou chôdzou sme vykročili k nášmu cieľu, 
ktorým bol Dlhopoľský chotár. Po ceste sme si zopakovali názvy rastlín, ktoré 
sme sa v priebehu roka naučili a ďalekohľadom sme pozorovali zvieratká. V cieli 
našej cesty mali pre piatakov pripravené rôzne súťaže naši deviataci. Dievčatá 
pripravili rôzne otázky, na ktoré bolo treba ale správne odpovedať, lebo potom 
nasledoval trest ako napr. drepy alebo beh. Veru si dievčatá dobre rozmysleli 
správne odpovede. Chlapci zase hľadali rôzne veci, ukryté v malom lesíku. Bolo 
to ale zábavy a súťaživosti. Na záver sme sa nezabudli aj posilniť. Opekačka bola 
skvelá. Deviataci pripravili pre piatakov ešte veľa iných hier, takže domov sa 
vrátili poriadne unavení. 



 
Ako sa darilo deviatakom na programovaní?  
 

To nám ukázali 27. 6. 2022 na dolnej chodbe našej školy. Predstavili ostatným 

žiakom školy 5 robotov, ktoré postavili zo stavebnice Lego Mindstorms – 

EV3STORMS, SPIK3R, TR3CKER, GRIP3R, R3PTOR. Funkcie a programy 

jednotlivých robotov si mohli žiaci aj vyskúšať. A to sa všetkým veru páčilo. 

Dokonca aj malým škôlkarom, ktorí si prezentáciu robotov pozreli 28. 6. 

2022. Rovnako im aj naše štvrtáčky (Silvia Korbášová, Nina Mikolášiková 

a Kristína Ráztočná) ukázali nového robota QOBO, slimáčika, ktorého 

programujú na  1. stupni a je vhodný aj pre deti z MŠ. 



 
Naše elegantné šatstvo dlho ležalo v skrini, a tak sme sa ho rozhodli trochu 
oprášiť. Vybrali sme sa do divadla, presnejšie do Mestského divadla v Žiline. 
Pekne vyfintení sme sa najprv pomotali po obchodnom centre, čo sa, 
samozrejme, nezaobišlo bez zaujatých pohľadov okoloidúcich. Tých sme, 
samozrejme, nechceli ďalej rozptyľovať a presunuli sme sa do sály divadla.  
 
"Divadlá majú svoje osudy, ako ľudia." (Honoré De Balzac) 
  
Jedno také divadelné predstavenie, o osudovej láske Petra a Magdalény z diela 
Tri gaštanové kone od Margiti Figuli, si dňa 7. júna 2022 pozreli žiaci 9.A. Na záver 
predstavenia nasledovala beseda s hercami a režisérom. Žiaci si nielen zopakovali 
povinné čítanie, ale taktiež prežili zaujímavý umelecký zážitok. 



 

Medzinárodný deň detí je sviatok, na ktorý sa žiaci našej školy veľmi tešia. Preto si 
učitelia na jeho príprave dávajú obzvlášť záležať, aby mali deti rok čo rok 
postarané o prekvapenie i zábavu. Tento rok si prvostupniari vybrali športový 
areál, kde sa deti vyšantili a čakalo ich tam prekvapenie. Vypukol „požiar“, ktorý 
spoločne s hasičmi uhasili, poprezerali si hasičskú techniku, odviezli sa na 
hasičskom aute. Po dobrej zábave zachutila sponzorská čapovaná kofola od pána 
Korčeka a deťmi obľúbená pizza a sladké balíčky od pána starostu. 

Žiaci druhého stupňa mali veľkú športovú olympiádu. Súťažili v šprinte, 
vytrvalostnom behu, šplhu na tyči, hode medicimbalom a skoku do diaľky. Všetci 
podali skvelé výkony. Výlet do Aquaparku Bešeňová od sponzora pána Korčeka 
pre víťazný ročník bol skvelou motiváciou. O víťazstve rozhodlo až porovnanie 
disciplín, kde SIEDMACI zvíťazili vďaka vynikajúcemu šprintu pred deviatakmi, 
ktorým sa ušla strieborná priečka. Za čapovanú kofolu pre druhostupniarov a 
škôlku ďakujeme firme DREVOPAL. Za pizzu a sladké balíčky pánovi starostovi, 
ktorý Aquapark Bešeňová doprial aj žiakom, ktorí úspešne reprezentovali školu 
na okresných, krajských a medzinárodných súťažiach. 
 
VŠETKÝM PATRÍ VEĽKÁ VĎAKA ZA POMOC A PODPORU! 



 Dňa 9. 6. 2022 sme sa vybrali autobusom na výlet do termálneho kúpaliska 
Bešeňová. Čakali tam na nás vodné atrakcie a kopa zábavy. Zažili sme 
najrýchlejšie jazdy na tobogánoch a vyšantili sme sa v morských vlnách. 
Ďakujeme za úžasný deň, ktorý sme dostali za odmenu. Ostávajú nám naň 
príjemné a veselé spomienky.                          
  



 Počas predposledného júnového týždňa sa uskutočnil už 13. ročník 
celoslovenského čitateľského maratónu Čítajme si, ktorý každoročne 
organizuje Linka detskej istoty. Do čítania sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa, ktorí 
si spoločne prečítali rôzne zaujímavé knižky a prežili tak nové príbehy, 
prípadne sa dozvedeli rôzne nové informácie. Čitateľského maratónu sa 
zúčastnilo 248 žiakov našej školy. 



 



 



 AKO SME SPOZNÁVALI SLOVENSKO  
 
Počas koncoročných výletov sme navštívili rôzne kúty našej krajiny a čo všetko sme 
zažili, si teraz môžete prečítať.  

Naši prvostupniari si užili svoj koncoročný výlet. Čakal ich krásny slnečný deň, preto 
nasadli do autobusov a vybrali sa do obľúbenej lokality, do Bojníc.  
V miestnej  ZOO  si pozreli mnohé exotické zvieratká a dozvedeli sa čo to o ich 
živote. Aktuálne tu žije viac ako 3 500 zvieratiek, nechýbajú napríklad ani slony 
africké. Zaujali ich aj levy, medvede či opičky. Domov odchádzali plní nových 
zážitkov i s plnými rukami suvenírov, ktorých nikdy nie je dosť.  



 

Koncoročný výlet piatakov a šiestakov 
 
Po nechcenej dlhšej pauze sme sa konečne mohli ako kolektív vybrať spoznávať naše 
Slovensko a získavať nové zážitky. Na začiatku nášho putovania sme sa zastavili v 
Slávnici, kde boli na veľkej ploche vystavené historické lietadlá. Do jedného z nich sme 
mohli nakuknúť aj bližšie a skúsiť si, ako sa sedí v samotnom kokpite. Potom naše cesty 
pokračovali do Piešťan, kde sme si pozreli kúpeľné mesto, nádherný park so 
zvieratkami a pokračovali sme na vyhliadkovú plavbu loďou. Bol to naozaj veľký zážitok. 
Svoju cestu sme zakončili ako vždy nákupom drobností, aby sme na tento skvelý 
výlet tak ľahko nezabudli. 

Koncoročný výlet siedmakov a ôsmakov 
 
Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka si naplánovali koncoročný výlet do Nitry. Čakala 
ich síce dlhšia cesta, ale stálo to zato. Na Nitrianskom hrade navštívili Katedrálu sv. 
Emeráma, kde zahliadli aj nitrianskeho biskupa. Prešli sa po nádvorí, vyšli po 133 
schodoch na vežu, z ktorej bol úžasný výhľad na celú Nitru. Prehliadku hradu 
zakončili v diecéznom múzeu. Druhú časť výletu boli v botanickej záhrade. Tam sa 
schladili v tieni cudzokrajných stromov a ochutnali kvety a plody, ktoré im pani 
sprievodkyňa odporučila. Veľký zážitok mali aj vo viváriu, kde mohli pohladkať 
potkany aj hady. To sa niektorým páčilo najviac! Výlet v Nitre zakončili nákupom 
suvenírov a už ich čakala len cesta domov. Bol to super deň! 



 

Čo všetko sa deje na hodinách okrem učenia? 
Nahliadnite s nami do tajnej komnaty, kde sa nie vždy len učí a píšu písomky... 

Kvíz zo slovenského jazyka a literatúry 
 
Na poslednej hodine slovenského jazyka si žiaci šiesteho ročníka zmerali sily vo 
vedomostiach nadobudnutých počas školského roka. Sami si pripravili pre 
spolužiakov ťažké otázky. Súťažili v štyroch skupinách. A ako to dopadlo? Vyhrala 4. 
skupina v zložení: Miška Čapkovičová, Vaneska Chromíková, Rebeka Ninisová, 

Adriánka Labajová, Filip Lukáč a Ľubko Sapieta. Srdečne blahoželáme! 



 
Piataci si vyrobili krásne bábky, s ktorými si potom zahrali 
improvizované divadielko. 



 



 



 



Človeče, nehnevaj sa ...  
... že sa nám nechcelo na hodine telesnej výchovy cvičiť. 





VŠETKY CESTY VEDÚ DO RÍMA...“  
 
...tvrdí jedno staré príslovie ako dôkaz o veľkoleposti a dôležitosti každého miesta 
na Zemi. Nech už bádateľa privedie na miesto akákoľvek cesta, mal by vedieť, že 
práve tam sa pred ním otvára príležitosť obdivovať a študovať prírodné i umelecké 
dedičstvo našich predkov.  
A práve tohtoročný bádateľský krúžok sa niesol v znamení tohto príslovia. Nebolo 
dôležité kam a akou cestou sme sa do cieľa dostali. Dôležité bolo spoznávať našu 
krajinu, krásy prírody a historické pamiatky, rozvíjať pozitívny vzťah k okolitej 
prírode a chrániť ju. V neposlednom rade sa tiež dobre zabaviť a stráviť príjemné 
chvíle so svojimi kamarátmi.  
Ako sa na pravých bádateľov patrí, preskúmali sme rôzne zaujímavé lokality, 
navštívili rôzne zábavné miesta. Už teraz sa tešíme, na aké zaujímavé miesta nás 
chodníčky zavedú budúci školský rok.  



 
UČITELIA PLAČTE, HRDINOVIA ODCHÁDZAJÚ!  
 
„Ak chcete vidieť ZOO, nemusíte chodiť do Bojníc. Stačí prísť k nám do triedy.“ 
(neznámy autor) 
Myslím, že našu triedu vám vlastne ani predstavovať nemusím. Každý z vás určite pozná 
tohtoročnú 9.A, ktorej žiaci povyhrávali veľa športových cien a vedomostných olympiád, 
boli ocenení v speváckych či výtvarných súťažiach. Všetci sme sa zmenili. Zmenila sa 
hlavne naša psychická časť – vyspeli sme (aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá). 
Odnášame si veľa zážitkov. Zo školy si odnášame nielen dobrý pocit z toho, že máme 
priateľov, ale aj veľa zážitkov s nimi. Bolo toho veľa. Našich deväť rokov pôsobenia na 
tejto škole sme prežili živí a zdraví, hlavne vďaka našim učiteľom, ktorí sa nám vždy 
snažili výjsť v ústrety, pomohli nám, keď sme ich o to požiadali... Jednoducho im za to 
veľmi ďakujeme a ceníme si to. 
Tento posledný rok bol pre nás veľmi náročný kvôli monitoru a ďalším prekážkam, ktoré 
nás delili od našej vysnívanej strednej školy. Všetci sme boli úspešne prijatí, za čo 
môžeme byť najviac vďační pani učiteľkách, ktoré nás na tento významný krok 
pripravovali celých deväť rokov. 
                    9.A 



 
Počas posledných školských dní, si deviataci  pre mladších žiakov pripravili 
prezentáciu svojho pôsobenia na škole a na záver školského roka nechýbal 
príhovor, pripravili si pre učiteľov vlastnú pieseň sprevádzanú hrou na 
akordeóne. Na záver sa so všetkými žiakmi a učiteľmi rozlúčli piesňou a 
častokrát aj vrúcnym objatím. 
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 1/ Príbehy nám rozprávala 
a vždycky nás podporila 
Dejepis, výtvarná, občina 
Janička nás toto všetko učila 
2/ Vždy si z nás troch vyvolala, 
aby známky rozdávala 
Minerály, horniny, rastliny 
Boli srandy na hodine Andrejky 
3/ Angličtinu si učila,  
gramatiku vysvetlila 
Aktivity na tabuľu robila 
S pluskom nás naša Ľubka podporila 
4/ Vždy si na nás milá bola, 
poznámky si odpustila 
Slovíčka, preklady, previerky 
Aj pluská sme dostávali od Katky 
5/ Na matike ukázala, ako čísla ovládala 
Zlomky, percentá a rovnice 
Chcela vidieť naša Katka v zošite 
6/ Vždy sa s nami pobavila, 
niekdy sa vytočila 
Epitetón, matafora, básnička 
Tieto muky robila nám Zuzička 
7/ Atómová energia, bola naša teória 
Pokusy, filmy a poznámky 
Toto boli Evičkine znalosti 
8/ Je to ľahké povedala,  
aj tak päťky rozdávala 
Škulavík, Lizoň hneď k tabuli 
Naša Janka na chémii zavelí 

9/ Počítač by postavila, 
aj notebook by opravila 
Počítače, notebooku, tablety 
Naša Mariannka nám káble zapojí 
10/ Nemčinu nám vysvetlila, 
otázky z nej hneď nám dala 
Číslovky, spojky a predložky 
Katka nás ich naporiadok naučí 
11/ Na hodinu nastúpme sa, 
do pozoru zaraďme sa 
Kliky, angličáky, brušáky 
Náš Matejko na telesenej zavelí 
12/ Abecedu naučili, násobilku vysvetlili 
Písmenká, číselká, notičky 
Milkine a Magduškine srandičky 
13/ O trávu sa stále staral, 
aj kvety nám zaobstaral 
Zametanie, hrabanie, kosenie 
Janíček nám vybavil vždy robenie 
14/ Triedy máme upratané, 
preto vďačíme vám za ne 
Výborné obedy bývali 
Za to môžu naše pani kuchárky 
15/ Každý problém vyriešila, 
v škole všetko vybavila 
Všetky školské zážitky vybaví 
Naša riaditeľka deti zabaví 
16/ S vami sa my už lúčime, 
odchádzame, už musíme 
Vedomosti, zážitky, priateľstvo 
Už nám našej rozprávke odzvonilo. 

Rozlúčková pieseň 9.A 

http://www.zssutvrovne.sk/
http://www.zssutvrovne.sk/
http://www.zssutvrovne.sk/
http://www.zssutvrovne.sk/
http://www.zssutvrovne.sk/

