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Šk. rok 2013/2014  



Úvod 

Milí žiaci a učitelia, 

Aj tento školský rok sme si my - žiaci z Detskej rady a pani učiteľka – pripravili 

časopis Kľúčik. ☺ 

 

Vďaka tomuto časopisu si môžeme pripomenúť udalosti, ktoré sa udiali 

v druhom polroku šk. roka 2012/2013. Tento časopis Vám má slúžiť na zábavu, 

získanie nových informácií o škole či Vašich spolužiakoch. Veríme, že v tomto 

časopise nájdete veľa zaujímavosti a utvrdíte sa v tom, že v škole sa dá zažiť aj 

veľa príjemných a zábavných chvíľ. ☺ 

 

Dúfame, že si tento časopis vám spríjemní prestávky a namiesto „ blbnutia “   si 

prelistujete jeho stránky. ☺ 

  

                        Alena Štoffová, predsedkyňa Detskej rady 

 

 

                                    Kľúčik       
- časopis vypracovali členovia Detskej rady a pani učiteľka Kovalčíková 

 

Členovia: Tamarka Blaščíková (1.roč.), Martinko Kovalčík (1.roč.), Martinko 

Veselovský (2.roč.), Tomáško Kossut (2.roč.), Emka Kánová (3.roč.), Katka 

Štásová (3.roč.), Miška Mrvová (4.roč.), Adam Berki (5.roč.), Majka Kuruczová 

(6.roč.), Veronika Mlynčeková (7.roč.), Kristína Pavláková (7.roč.), Andrea 

Rázgová (7.roč.), Alena Štoffová (8.roč.), Barbora Šimčeková (8.roč.), Anna 

Brisudová (9.roč.), Dávid Gregocký (9.roč.) 

 

              Na obálke spolupracovali: B. Šimčeková, D. Gregocký, A. Brisudová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUCHOVNÁ   OBNOVA   ŽIAKOV   
 

Duchovná obnova žiakov 7.- 9. ročníka prebiehala v dňoch 11. 12. - 13. 12. 
2012. Duchovná obnova začala svätou omšou v kaplnke sv. Jána Bosca. Po nej 
nasledovali motivačné hry a aktivity na lepšie spoznanie sa, stíšenie 
a uvedenie do témy. Prednášku na tému O sviatosti zmierenia žiakom 
predniesol pán kaplán z Okoličného Ján Obšitoš a pán kaplán Martin Pasiar. 
Po zaujímavej diskusii mali žiaci možnosť osobného stretnutia s Pánom vo 
sviatosti zmierenia a pri Eucharistickej adorácii. Duchovnú obnovu zakončili 
hodnotným filmom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vypracovala: A. Brisudová  



Karneval 
Dňa  7.2.2013 sa  naši žiaci 1.,2.,3. a 4. ročníka 

zúčastnili karnevalu , ktorý sa konal v jedálni našej 

školy. Pani učiteľky a pani vychovávateľky pre nás 

pripravili veľa zaujímavých aktivít a súťaží, napr. 

praskanie balónov, stoličkový tanec, balónový tanec. 

Na karnevale sa nám veľmi páčilo, už teraz sa tešíme 

na ten ďalší.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: A. Berki, T. Kossuth, M. Kovalčík, T. Blaščíková 



Korčuľko 

 

V mesiacoch december až február sa žiaci 1.stupňa chodili každý druhý pondelok 

korčuľovať na zimný štadión. Na ľade bolo vždy veselo, skúšali sme rôzne 

piruety, hral sa hokej, súťažili  

sme o najrýchlejšieho korčuliara... 

Proste 

krásna 

zimná 

pohoda! 

 

 

 

Vypracovali: T. Kossuth, M. Veselovský 



Sv. Cyril a Metod 
 

Tento školský rok 2012/2013 sa na  našej škole uskutočnilo predstavenie pri 

príležitosti jubilejného roku príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. 

Vystúpili v ňom najmä žiaci 2. stupňa. Bolo to predstavenie, ktoré nám 

prezradilo čo to o  ich živote a diele.  Dozvedeli sme sa  niečo o tom, kto boli, 

ako sa stali svätými a čím sa zapísali nielen do dejín histórie ale aj do dejín 

svetského života.                                                                                

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  A. Štoffová, B. Šimčeková  



          Lyžiarsky výcvik  
Lyžiarsky výcvik prebiehal  od 18.2. do 

22.2.2013.                                            

Zúčastnili sa ho žiaci 7. ročníka,    p. u. 

Huntošová a   p. u. Lešťanová. 

Lyžiarsky bol  v lokalite Žiar – Dolinky.                                            

Bola to obrovská zábava☺. Nášmu 

spolužiakovi Jurovi sa dokonca roztrhli 

otepľovačky. Ihlu a niť, aby si to mohol 

zašiť, dostal za výpomoc 

v bufete ☺.     

 

 

Vypracovali:  

A. Rázgová,    

V. Mlynčeková 

K. Pavláková 



Beseda s misionármi 
Dňa 5.3. 2013 sa u nás v škole uskutočnila beseda s misionármi. ☺ 

Rozprávali nám o tom, ako žijú ľudia v krajinách tretieho sveta. 

Dobrovoľníci, ktorí sa tam dostali, pracovali v rôznych nadáciách. Jedna 

z tých nadácií sa starala o chlapcov, ktorí boli bez domova alebo utiekli 

z domu, pretože ich rodičia nedokázali uživiť. Táto nadácia im vlastne 

pomohla prežiť, nemuseli drogovať a ani sa zaradzovať do rôznych 

gangov, zarábali si zbieraním plastových fliaš ( za 1 kg fliaš dostali okolo 20 

centov). Druhá nadácia sa starala o to, aby si deti svoj voľný čas mohli 

zaplniť v láske, viere, radosti a spoločenstve s priateľmi a hrami. Preto by 

sme si mali uvedomiť, že deti, ktoré tam žijú, by dali všetko za to, aby boli 

na našom mieste, aby mohli chodiť do školy, mať mamku a ocka, ktorí ich 

k sebe pritúlia a pohladia. Preto si vážte všetko, čo máte. ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: A. Štoffová, T. Hrmo  



 

My - žiaci 7. ročníka -  sme sa zapojili do projektu od EkoFond- u:  Energia v našom 

meste. V rámci projektu zorganizovali kampaň s názvom Energiou šetríme my, skús to aj ty! 

Súčasťou kampane bola výroba modelov bytov, v ktorých sa energiou šetrí, prípadne 

rozumne hospodári. Spomínané modely sme vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy. Ďalšími 

našimi aktivitami bolo šírenie myšlienky šetrenia energiou ďalším ľuďom – známym, žiakom 

a zamestnancom školy. Azda najakčnejšou časťou našej kampane bol pochod centrom 

Liptovského Mikuláša (23. 4. 2013), kedy sme sa snažili šíriť túto skvelú myšlienku aj 

náhodne okoloidúcim ľuďom prostredníctvom letákov, plagátov, skandovaním hesiel. Dostali 

sme sa medzi 9 najlepších škôl z celého Slovenska. Päť žiakov z našej triedy išlo spolu s pani 

učiteľkou do Bratislavy na vyhodnotenie celého projektu. Vyhrali sme super ceny a boli sme 

radi, že sme sa zapojili do súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vypracovala: 

Veronika Mlynčeková 

 

 



 Škola v prírode 
Pobyt v Škole v prírode prebiehal od  15.4.2013 do  19. 4. 2013  

v Tatranskej Lesnej. 

Okrem iného sa udialo aj toto:  

16.4.2013 –  Kone a jazdci – súťaž zmiešaných družstiev   

             Škola má talent – talentová súťaž našich žiakov  

  Sv. omša v spoločenskej miestnosti Detského raja 

17.4.2013 – Celodenná turistická vychádzka Popradské pleso – Štrb. pleso – Symbolický 
cintorín 

  Zábavný večer s deviatakmi  

18.4.2012 –  Poldenná turistická vychádzka Starý Smokovec – Hrebienok  

Futbalový turnaj, pri príležitosti akcie „Neber drogy, zober loptu“ (1. stupeň) 

  „ Funny večer“ – karneval, rozlúčkový večer a vyhodnocovanie súťaží. 

 

 



                                                          

 

                                        

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

                      

 

Zo školy v prírode 
sme prišli všetci 
zdraví , vysmiatí, 
šťastní, oddýchnutí, 
plní dojmov a .... 
Veď viete, proste 

bolo super.  ☺ 

Vypracovali: A. Štoffová, B. Šimčeková, A. Brisudová, A. Hruška, E. Kánová                                    



SKANZEN 
Keďže žiaci  4. ročníka sa učili na hodine 

Vlastivedy o skanzenoch, rozhodli sa, že 

jeden – ten ktorý je najbližšie – navštívia.  

Dna 6.5.2013 sa teda vybrali na výlet do 

Pribyliny, kde videli kus našej národnej 

histórie a dozvedeli sa veľa zaujímavosti. 

Múzeum 

liptovskej 

dediny v 

Pribyline 

je 

najmladším prírodným  múzeom  na Slovensku . Toto 

múzeum bolo založené pred dvanástimi rokmi, aby sa 

zachránil pamätný, historický, hnuteľný i nehnuteľný 

majetok. Žiakom  sa najviac páčilo v depe starej 

železnice a v škole☺. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: A. Berki 

 p. u. K. Kovalčíková 



Bambiriáda 
 

 V týždni od 13. do 19. mája 2013 sa uskutočnil v Liptovskom  Mikuláši už 10. ročník 

Bambiriády. Festivalu práce s deťmi a mládežou sa zúčastnilo množstvo organizácií 

pracujúcich s deťmi a mládežou vo voľnom čase v  Liptovskom Mikuláši a blízkom okolí.  

Jednou  z nich sme boli aj my -  Základná škola Apoštola Pavla. Okrem tradičného 

prezentačného stánku sa tento rok naša škola zúčastnila aj pódiového vystúpenia. Naši 

mladší žiaci sa prezentovali ľudovým tancom a spevom a všetkých nás milo prekvapili ☺.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: T. Hrmo, T. Kossuth, B. Šimčeková 



 

 

Dňa 18. 5. 2013 o 14.00 sa uskutočnila  "MÁJovÁ posiedka bez LESa" v 
areáli ZŠ Apoštola Pavla. Akcia sa mimoriadne vydarila - súťaže pobavili, 

jedlo chutilo, počasie prialo. Všetci sa zabávali, súťažili, tancovali... Žiaci si 
počas „vyučovacích hodín“ vyskúšali rôzne veci ako:                                                         

výbuch sopky, vytváranie obrovských bublín, naučili sa nové tance, 
a pochutnali si na dobrom obede. Nepáčilo by sa aj Vám vyučovanie, keby 

ste mali takýto rozvrh?                                                                                                       
14:00 – usadnutie do lavíc                                                                                                                 

14:15 – bublavá chémia                                                                                                                  
15:00 – švihnutá matika                                                                                                                

15:45 – veľká prestávka 
posedenie pri paličke                                                                                   

16:00 – vypenená fyzika                                                                                                                        
17:00 – popletené jazyky                                                                                                               

18:00 – telák                                                                            

19:00 – zber papiera                                                                    

19:15 – posledné zvonenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: V. Mlynčeková, E. Kánová 

 

 

MAJÁLES 



 

 

 

 

 

 

 

Dňa 4.6.2013 sa žiaci 1.stupňa zúčastnili koncoročného výletu do Rajeckej Lesnej. 

Našou prvou zastávkou bol skanzen v Čičmanoch, kde sme videli chalúpky ako 

z rozprávky o Jankovi a Marienke. Zlatým klincom celého výletu bol úžasný drevený 

pohyblivý betlehem! 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: M. Kovalčík, T. Blaščíková  



  

 

 

A takto sa na koncoročnom výlete zabávali siedmaci :-)))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: V. Mlynčeková 



SÚŤAŽE  

šk.rok 2012/2013 ☺  
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

Cezpoľný beh žiakov a žiačok (21.9.) 

- Gregocký, Lisý, Rusnáková (9.roč.), Šimčeková, Gettová, Lisý (8.roč.) – žiačky 3.miesto 

Atletický štvorboj žiakov 5.ročníkov (4.10.) 

- vybraní žiaci 5. ročníka 

Mestská športová olympiáda – Volejbal (5.10.)  

- Brisudová, Lisý (9.roč.), Kováčik, Račková, Gettová (8.roč.), Brisuda, Král, Jurkuliaková 

(7.roč.) – 4. miesto 

Mestská športová olympiáda – Futbal (5.10.) 

- Krišpin, Smolák, Ratulovský, Gregocký, Dúbrava (9.roč.), Fogaš, Ondris, Galica, Karaska 

(8.roč.), Hladký (6.roč.)  

Mestská športová olympiáda – Atletika (5.10.) 

- Lopatovská, Debnárová, Baranovičová, Sálus (8.roč.), Karászová, Krivulčík (7.roč.), Lisý, 

Jelenák (6.roč.) 

Viacbojárska súťaž „O pohár riaditeľky školy“ (11.10.)  

- Stromko, Mlynček, Jasič, Veteška, Rypák, Rusnáková, Mrvová, Bohunská (4.roč.), 

Gonšenicová, Kánová (3.roč.)  

Stolný tenis – chlapci (19.11.) 

- Lisý, Dúbrava (9.roč.), Brisuda, Král (7.roč.) 

Volejbal – Mikimix (7.12.) 

- Brisudová, Lisý, Rusnáková, Gregocký, Dyrčíková (9.roč.), Kováčik, Račková (8.roč.), Brisuda, 

Král, Jurkuliaková (7.roč.) – 5.miesto 

Basketbal chlapci – obvodné kolo (5.2.) 

- Lisý, Smolák, Gregocký (9.roč.), Lisý, Karaska, Kováčik (8.roč.), Krivulčík, Brisuda (7.roč.), 

Belluš (6.roč.) 



Orionflorbal cup – chlapci (15.3.) 

- Lisý, Smolák, Gregocký, Ratulovský, Dúbrava (9.roč.), Lisý, Karaska, Labaj, Fogaš (8.roč.) 

Vybíjaná – obvodné kolo dievčatá (20.3.) 

- Jurkuliaková, Kováčová, Chrapčiaková, Chomová, Zaťková (7.roč.), Uramová, Mešárová, 

Lisá, Kuruczová, Fertoová (6.roč.), Hladká, Berkiová (5.roč.) – 2.miesto 

Na bicykli bezpečne – okresné kolo (16.5.) 

- Rázga, Benikovský, Veselovská, Peniašková (5.roč.) – 7.miesto 

Volejbal MIX – Bambiriáda (17.5.) 

- Lisý, Gregocký, Dyrčíková (9.roč.), Kováčik, Račková, Gettová, Baranovičová (8.roč.), 

Brisuda, Král, Jurkuliaková (7.roč.) – 7.miesto 

Kinderiáda – atletika mladších žiakov (21.5.) 

- Mlynček, Rypáková (2.roč.), Gonšenicová, Gregor (3.roč.), Krivulčík, Bohunská (4.roč.), 

Benikovský, Peniašková (5.roč.)   

Malý futbal Jednota Coop – obvodné kolo starší žiaci (21.5.) 

- Smolák, Ratulovský, Lisý (9.roč.), Galica, Karaska, Kováčik (8.roč.), Krivulčík, Brisuda (7.roč.), 

Hladký (6.roč.)  

Turnaj ŠKD v halovom  futbale (7.6.) 

- Mlynček, Rypák, Karim (4.roč.), Gregor, Kašák, Sivák (3.roč.) – 3.miesto 

 

UMELECKÉ SÚŤAŽE 

Literárne súťaže 

Šaliansky Maťko – školské kolo (30.10.) 

- I.kategória: Sivák – 1.miesto, Martiniaková – 2.miesto, Gonšenicová – 3.miesto (3.roč.)  

- II.kategória: Veselovská (5.roč.) – 1.miesto 

- III.kategória: Zaťková (7.roč.) – 1.miesto   

Šaliansky Maťko – obvodné kolo (14.11.) 

- Sivák (3.roč) – 2.miesto, Veselovská (5.roč.) – 3.miesto, Zaťková (7.roč.)  



Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – poézia (19.3.-26.3.) 

- I.kategória:   Gregor (3.roč.)– 1.miesto 

 Gonšenicová (3.roč.)– 2.miesto 

  Karim (4.roč.) – 3.miesto  

- II.kategória:  Veselovská (5.roč.) – 1.miesto 

 Dyrčík (5.roč.) – 2.miesto 

 Mlynčeková (5.roč.) – 3.miesto   

- III.kategória: Dyrčíková (9.roč.), Štoffová (8.roč.) – 1.miesto 

  Chrapčiaková (9.roč.), Gettová (8.roč.) – 2.miesto 

  Hazuchová (9.roč.), Račková (8.roč.) – 3.miesto 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – próza (19.3.-20.3.) 

- I.kategória:  Kogelová (3.roč.) – 1.miesto 

 Červeň (4.roč.) – 2.miesto 

 Kossuth (2.roč.)– 3.miesto  

- II.kategória: Zaťková (7.roč.) – 1.miesto 

  Chrapčiaková (7.roč.) – 2.miesto 

  Brisuda (7.roč.) – 3.miesto 

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo  (17.4.) 

- Dyrčíková (9.roč.) – 3.miesto 

Štúrov Zvolen – školské kolo (23.4.) 

- II.kategória: Červeň (4.roč.) – 1.miesto 

  Mlynček (4.roč.) – 2.miesto 

  Veselovská (5.roč.) – 3.miesto 

- III.kategória: Brisudová (9.roč.) – 1.miesto 

  Dyrčíková (9.roč.) – 2.miesto 

  Brisuda (7.roč.), Štoffová (8.roč.) – 3.miesto 



Štúrov Zvolen – regionálne kolo  (17.5.) 

- Červeň (4.roč.) – 3.miesto 

Rázusovie Vrbica – regionálne kolo (7.6.) 

- Hrmo (3.roč.), Belluš (6.roč.) – 2.miesto 

Ľudské práva očami detí – literárna súťaž (20.6.) 

- Baranovičová, Ondris (8.roč.) 

 

Výtvarné súťaže 

Veda a technika z minulosti do budúcnosti (28.9.) 

- Rusnáková (9.roč.), Gettová, Baranovičová (8.roč.), Jurkuliaková (7.roč.) 

Vianočná pohľadnica  (14.11.) 

- Belluš, Matia, Rypák, Karim (4.roč.), Mlynček (2.roč.), Blaščíková (1.roč.) 

- Pavláková, Fertoová, Jalovecká, Karásková (6.roč.), Rusnáková (9.roč.) 

Vesmír očami detí (5.2.) 

-Kuruczová, Blaščíková, Štefanicová, Fúzia (1.roč.), Chvalovská, Hruška (2.roč.), Martiniaková, 

Sivák (3.roč.) – Kuruczová 2.miesto 

- Majstráková, Knišová, Berkiová, Chvalovská (5.roč.), Kováčová, Jurkuliaková, Pavláková, 

Kelušák (7.roč.) 

Lesné požiare (29.4.) 

- Blaščíková, Kovalčík, Kuruczová (1.roč.), Kogelová, Baláž, Martiniaková (3.roč.) – 1.miesto 

- Rusnáková (9.roč.) – 1.miesto, Gettová (8.roč.) – 1.miesto, Baranovičová (8.roč.) 

Záleží nám na tom (10.5.) 

- Blaščíková, Kovalčík, Kuruczová (1.roč.), Belluš (4.roč.) 

- Chvalovská (5.roč.), Gettová, Baranovičová (8.roč.), Brisudová, Hazuchová (9.roč.) 

Ľudské práva očami detí (20.6.) 

- Martiniaková (3.roč.) 

 



  

  

Príde chlapík do reštaurácie  a hovorí: 

-Pane, čo by som tu mohol dostať najrýchlejšie? 

-Jednu medzi oči. 

 

Šéf hovorí blondínke na pohovore. 

-Váš nástupný plat bude 230 eur. Neskôr môžete mať plat 400 eur. 

-Tak ja teda prídem neskôr. 

 

Na hodine zemepisu je 20 blondínok a učiteľ. Učiteľ vyzve jednu z nich: 

- Nikol, ukážte mi na mape Ameriku. 

Nikol ide k mape a ukáže Ameriku. Učiteľ hovorí: 

- Výborne! Ďalšia otázka, kto objavil Ameriku? 

19 blondínok zborovo odvetí:                                                      

- Nikol! 

 

Skúšky v autoškole. Komisár sa pýta blondínky: 

- Opíšte nám funkciu motora. 

- Môžem vlastnými slovami? 

- Samozrejme. 

- Brmmmmm brmm brm 

 

Traja Slováci stoja na kopci a dole sa valí státisícová turecká armáda. Ten 

prvý hovorí : 

-Hej, tých je ale veľa ! 

Druhý hovorí : 

-Ej bisťu veru že máš pravdu.                    

A tretí hovorí : 

-Kam ich len šeckých pochováme ! 

 

Ide Šibnutí, Opľul a Nikto. Opľul opľul Šibnutého, ale našťastie tam bol 

Nikto a videl to. Šibnutí sa išiel sťažovať na políciu: 

- Opľul ma opľul. 

- A kto vám to dosvedčí? 

- Nikto. 

- Vy ste hádam šibnutí. 

- Áno, odkiaľ ma poznáte. 

                                                                                 Vypracovala: A. Štoffová 

zábavný kútik 

Vtipy 



 

 


