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Milí naši čitatelia!

A je to tu! Pomaly, ale isto sa blíži
vytúžený čas všetkých žiakov a
študentov. Už len pár dní a budú tu.
Huráááá, prázdniny! Čas plný
oddychu, poznávania, putovania.
Pred odchodom na prázdniny sa
vám ešte hlásime s druhým číslom
nášho časopisu v tomto školskom
roku. Veríme, že si aj v tomto
období nájdete čas na prečítanie
tohto čísla časopisu Hybáčik.

Opäť vám ponúkame zaujímavé
príspevky, ktoré pripravovali naši
usilovní redaktori. Chceme sa tiež
poďakovať všetkým ostatným,
ktorí chceli prispieť svojou tvorbou
a obohatili tak rubriky nášho
časopisu. Už teraz sa tešíme na
ďalšie vaše zaujímavé príspevky.

V závere všetkým čitateľom želáme,
aby letné prázdniny boli pre vás
príjemným obdobím. Oddýchnite si
a načerpajte nové sily do ďalšieho
školského roka.

A samozrejme na záver - príjemné
čítanie!

V tomto čísle nájdete:
...Karneval...

...Noc v škole...
...Lyžiarsky výcvik...

...Naša mama je
bosorka...

...Bratia Grimmovci..
...Hviezdoslavov

Kubín...
...Bojník...

...Cirkus Jacko...
...V divadle a v kine...
...Slávik Slovenska...

...Na bicykli
bezpečne...

...Deň matiek...
...Literárne Hybe...
...Sviatok Šlabikára

...Hybský trhák...
...Rázusovie Vrbica...

...Dve metropoly...
...Rozlúčka s
deviatakmi...

...Čas na oddych...

 

Hybáčik č.2 
2015/2016 



Druhý polrok školského roka
už tradične odštartoval
fašiangový karneval pre deti
1.-4.ročníka a  škôlkárov,
ktorý sa uskutočnil 3.februára.
Naše deti si už tradične
pripravili masky, ktorými nás
opäť prekvapili. Ani tento rok
sa hranice fantázii nekládli.
Žiaci sa nám vo svojich
maskách predviedli v
telocvični, kde ich prísnym
okom pozorovala naša
porota. Tú tvorili pani učiteľky,
ktoré mali v rozhodovaní
naozaj ťažkú úlohu. Tak ako
každý rok, aj teraz boli tie
najkreatívnejšie masky
odmené sladkými i vecnými
cenami.
Po prezentácii masiek
nasledovala diskotéka, na
ktorej sa mohli všetci veselo
vytancovať a vyblázniť.
Žiakom sa takto strávený deň
veľmi páčil. Už teraz sa všetci
tešíme na budúci rok a sme
zvedaví, akými zaujímavými
maskami nás prekvapia naši
žiaci.



Nebýva často zvykom, aby sa žiaci
zdržiavali v škole aj v noci. Väčšina sa po
vyučovaní ponáhľa domov, ale nájdu sa aj
takí žiaci, ktorí svoju školu obľubujú
natoľko, že sa v nej rozhodli zotrvať aj
počas noci. A práve naši žiaci 5.-9.ročníka
prežili noc 12.februára v škole. Deviataci si
pre všetkých pripravili bohatý program,
ktorým nás sprevádzali počas celého
večera.

Žiaci rozdelení do jednotlivých družstiev
museli zvládnuť disciplíny ako:
vedomostný kvíz, po hmate a po pamäti,
kto hľadá nájde, som šikovný či tajomná
trieda. V poslednej disciplíne pod
názvom Karaoke nám žiaci predviedli
svoje spevácke schopnosti. Družstvá,
ktoré sa umiestnili na prvých troch
miestach si z tejto súťaže odniesli vecné
ceny. Všetci ostatní si zaslúžili sladkú
odmenu. Po krátkom oddychu a chutnej
večeri sa konečne všetci prezliekli do
masiek a nasledovala karnevalová disko-



téka s filmovou a rozprávkovou tematikou. V tanečných kolách
sa nám predstavili masky ako Shrek, Simpson, Tri prasiatka,
Červená čiapočka, Pat a Mat, Betmen, Mimoň či Kung Fu Panda
a ďalšie kreatívne masky. Zahanbiť sa nenechali ani naši učitelia,
ktorí sa nám so svojimi triedami taktiež predstavili v najrôznejších
filmových maskách. Našim tanečníkom sa  veľmi spať nechcelo
a tak v tanečnom duchu diskotéka pokračovala dlho do noci.
Musíme uznať, že táto akcia sa skutočne vydarila a už teraz sa
tešíme na jej budúcoročné pokračovanie.



V dňoch od 7.-11.marca 2016
sa uskutočnil lyžiarsky výcvik
pre žiakov našej školy. Žiak 7.A
triedy (Radko Žiška) nám
priblížil, ako tenzto týždeň
prebiehal.

Už dlhší čas sa šiestaci,
siedmaci a ôsmaci tešili na
lyžiarsky výcvik v krásnom
lyžiarskom stredisku Donovaly.
S napätím sme sledovali
počasie, aby sme náhodou
nemali upršaný a teplý lyžiarsky
výcvik. Takýto výcvik predsa
potrebuje riadnu zimu. Nadišiel
deň, kedy sme sa mali pobaliť
a nasadnúť do autobusu, ktorý
smeroval na Donovaly. Po
príchode do komfortného
penziónu ,,U Marsa” sme si
vybalili všetky veci vrátane
lyžiarskeho výstroja a navláčili
to všetko do svojich izieb. Tam
nám učitelia dali pár pokynov
o pravidlách a rozdelení do
izieb. Po zabývaní sa sme
konečne vyrazili na svah.
Najprv sme lyžovali iba ležérne,
aby nás mohli učitelia podeliť
podľa výkonnostných tried.



Mimochodom, zabudol som
spomenúť, že z penziónu na svah
to bol poriadny kus cesty.  Večer
po lyžovačke sme absolvovali
niekoľko súťaží a hneď po nich
sme všetci zadriemali. Na druhý
deň ráno sme pri raňajkách sedeli
celí nedočkaví, kedy zas
vyrazíme na lyže. Na svahu sme
si deň poriadne užili, lebo
zjazdovka bola veľmi pekne
upravená a udržiavaná. Večer
sme absolvovali geocaching,
dokonca aj večerné lyžovanie.
Dvakrát sme dokonca boli aj na
dlhšom svahu, nazývanom Nová
Hoľa. Spomínal som už, že ten
náš kratší svah sa volal
Záhradište? Takýmto spôsobom
nám uplynuli aj ďalšie dni nášho
výcviku. Stravovanie v penzióne
si všetci chválili, pretože tam
veľmi chutne varili. Obsluhoval
nás čašník, z ktorého sme si aj
občas pouťahovali - siedmaci
vedia, o čom je reč :-). V piatok
ráno sme sa išli ešte
poprechádzať. Z lyží sme boli už
aj tak unavení. So skvelými
zážitkami  sme sa v piatok
unavení, ale štastní vrátili domov.



Nejdem a basta!, Brata musíš poslúchať, Poškoláci, Hľadám
lepšiu mamu, Naša mama je bosorka. Toto je len pár kníh
obľúbenej autorky skvelých príbehov pre deti a mládež Gabriely
Futovej. A práve príbehmi z knihy Naša mama je bosorka sa
11.marca  začala milá udalosť pre žiakov I.stupňa - Rozprávková
noc. Naši deviataci sa zahrali na hercov a zrealizovali dramatizáciu
tejto knihy.
,,V rodine druháka Dominika je mnoho tajomstiev. Má sestru
Natáliu. Keď nechtiac spôsobila požiar v ich dome, zistil o svojej
mame niečo, čo doteraz počul len v rozprávkach. Ich mama je
čarodejnica žijúca v ľudskom svete, čo sa deťom nevysvetľuje
veľmi ľahko. Súrodenci sú touto správou nadšení a chcú, aby
ich mama naučila čarovať. Mama to odmieta, ale deti sú šikovné
a nájdu maminu Knihu kúziel. Živý Tom a Jerry v izbe, premena
Dominika na rybu či upratovanie izby jedným šmahom ruky. To
všetko je možné s touto čarovnou knihou. Kniha plná mágie,
malých i veľkých zázrakov, prekvapení a porušovania zákazov.”
Aj tieto príbehy si mohli naši žiaci pozrieť vo výborne nacvičenom
a zvdládnutom divadielku našich deviatakov.

Po krátkom rozprávkovom príbehu sa žiaci rozdelení do
družstviev vybrali zdolávať úlohy v rôznych komnatách. Svoju
rýchlosť a spoluprácu tímu si otestovali pri plnení úloh:
všetkovedko, soľná jaskyňa, bludisko, športová pantomíma,
otestuj si pamäť. Poslednou úlohou, ktorú muselo každé družstvo
splniť bolo vymaľovať obrazy kníh od autorky G.Futovej a
poskladať z neho puzzle. Deti tieto úlohy zvládli na jednotku.
Obrazy, ktoré si vymaľovali nielenže im zdobia ich triedy, ale
určite im aj túto skvelú a vydarenú akciu pripomínajú aj teraz.





Príbehy bratov Grimmovcov pozná
azda každý žiak. Naši žiaci si však
mali možnosť tento príbeh pozrieť
naživo a dokonca v anglickom
jazyku. Herci boli výborní a zaujali
aj tých najmenších. Angličtina bola
pre žiakov zrozumiteľná. Naše pani
učiteľky angličtiny sa ešte pred
predstavením na vyučovacích
hodinách s deťmi predpripravili na
toto predstavenie. Určite ho odpo-

Tak ako každoročne, aj tohto roku sa 29.marca uskutočnilo
školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.
Žiaci boli rozdelení do troch kategórii v časti poézia i próza.
Umiestnení na prvých miestach postúpili do okresného kola v
Liptovskom Mikuláši, ktoré sa konalo 7.-8.apríla.

rúčame aj ostatným školám a už teraz očakávame ďalšie roz-
právkové predstavenia v anglickom jazyku.



I.kategória poézia: I.kategória próza:
1.Adam Melich 2.A 1.Timotej Šuchtár 4.A
2.Ester Šuchtárová 2.A 2.Matej Melich 4.A
3.Laura Rusinová 4.A 3.Martin Dunajský 3.A

II.kategória próza:
1.Vanda Ballonová 6.A
2.Alica Gundová 6.A
3.Tatiana Dunajská 5.A

III.kategória poézia: III.kategória próza:
1.Andrea Lehotská 9.A 1.Radovan Žiška 7.A
2.Tatiana Žišková 8.A 2. Lucia Lehotská  9.A
3. Jana Mičevová 8.A 3. Alexander Fodor 7.A

Naša žiačka Vanda Ballonová (6.A)
sa v okresnom kole v II.kategórii -
časť próza umiestnila na 3.mieste.
Blahoželáme a aj v ďalších ročníkoch
prajeme veľa úspechov.



V apríli na našu školu zavítala družina z historicko-umeleckej
spoločnosti Bojník. Našim žiakom prišla predstaviť hodinu
dejepisu naživo, konkrétne obdobie stredoveku prostredníctvom
rôznych ukážok. Žiaci mali možnosť vidieť stredoveké meče,
brnenie, oblečenie, zástavy. Tiež nám predviedli stredoveký
rytiersky šerm. Takáto hodina dejepisu žiakov zaujala o čom
svedčili rekacie žiakov po predstavení.

Počas tohto školského roka k nám zavítal aj ukrajinský cirkus
Jacko. Žiakom sa predstavili žongléri, artisti a klauni so zaujímavým
programom. Všetci sme so záujmom sledovali, čo sa bude diať.
Každé číslo sme odmenili potleskom. Na ich predstavení sme sa
veselo zabávali a smiali. Za príjemne strávené dopoludnie v škole
im ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.



Dňa 26. apríla 2016 sa naša trieda 8.A,
vrámci predmetu výchova umením,
zúčastnila divadelného predstavenia pod
názvom Vyskočiť z kože, ktoré sa
odohrávalo v divadle v Žiline. Nášmu
školskému časopisu sme sa teda
rozhodli poskytnúť recenziu danej
divadelnej hry.

,,Búrlivé časy puberty - kto by to nepoznal? Dievčatá sú
pojašené, vyzývavo sa obliekajú a nemožne sa maľujú, chlapci
rebelujú a dievčatám sa posmievajú. Toto však nemusí byť
pravidlom – že existujú aj výnimky, potvrdzuje aj hra Vyskočiť
z kože. Hlavná hrdinka hry, ktoré sa volá Dievča, je tehotná.
Ona sama je ešte dieťa a tak sa dostáva pred problém, ktorý
musí vyriešiť. Na jednej strane vie, že si to dieťa nemôže nechať,
ale na strane druhej ho nechce ani zabiť. A práve vtedy si začína
uvedomovať, aké ťažké je v živote urobiť dôležité a zásadné
rozhodnutia. Dievča je uzavretej povahy a cíti, že nikto v jej
blízkom okolí jej nerozumie. Postupne sa stretáva s Chlapcom,
ktorému prezradí svoje tajomstvo.”

Pokiaľ zhrnieme názory celého nášho triedneho kolektívu,
môžeme skonštatovať, že sa nám najviac páčila aktuálnosť témy
a to, že sa nám zdalo, akoby scenár napísal sám život. Aj herecké
obsadenie (Dievča - Ivana Kubačková, Chlapec - Michal Režný)
sa v našom diváckom triednom kolektíve stretlo s pochopením.
Niektorým z nás sa páčil aj záver, v ktorom ste si mohli vybrať
riešenie. Niektorí však práve túto časť hry považovali za
nedostatok, rovnako ako prerušovanie myšlienok/deja hudbou
alebo striedanie reality s vnútorným svetom hlavnej hrdinky.



Zaznamenali sme však aj pre nás najväčší nedostatok - dym z
cigariet účinkujúcich alebo i nedostatok v podstate malicherný -
nepohodlné sedačky v divadle. Ak to máme zhrnúť, každý z nás
si našiel svoje pozitíva, ale aj negatíva. Takže je už len na vás, milí
čitatelia, pozrieť si túto hru a zhodnotiť ju podľa seba.

Janka Mičevová 8.A
Barbora Halušková 8.A

Na film sme mali vcelku pozitívne názory. Páčilo sa nám, že to
bolo podané zábavnou formou – smiali sme sa na celé kino.
Nedávno sme sa totiž na dejepise s pánom učiteľom Orosom
učili o Hitlerovi, čiže sme si zopakovali svoje dejepisné vedomosti,
ale sa aj niečo nové o tejto historickej osobnosti dozvedeli.
Pozitívom tiež bola skutočnosť, že film mal aktuálne posolstvo –
varovanie pre súčasnosť i budúcnosť vzhľadom na momentálne
problémy s imigrantmi, ktorí sa azda najmasovejšie zgrupujú práve
v Nemecku. A teda varovanie, čo sa môže znova prihodiť, ak
nastane v krajine chaos a momentálni politici nebudú schopní
situáciu vhodne riešiť. Všetko však má aj svoje negatíva. Niektorí
z nás za ne považovali niektoré nezáživné časti (napríklad politické
diskusie) alebo drastické scény (zabitie psa pištoľou).
U niektorých sme sa stretli aj s takým negatívom ako nutnosť
sledovať české titulky. V závere možno zhodnotiť, že náš
dejepisný minivýlet nebol stratou času a motivoval nás k ďalšej
návšteve filmového predstavenia s historickou tematikou.

                                                          Lucia Lehotská 9.A

Dňa 6. apríla 2016 sme sa my – deviataci pod
vedením nášho triedneho pána učiteľa vybrali
do kina na film s názvom „A je tu zas.” Bol to film
s hitlerovskou tematikou, preto sme túto ponuku
prijali ako fajn dejepisný výletík po náročnom
dni, kedže sme v ten istý deň písali Testovanie 9.



21. apríla 2016 sa konalo školské kolo celoštátnej súťaže
v interpretácii slovenských  ľudových  piesní - Slávik Slovenska.
Z triednych kôl postúpilo do školského kola 20 žiakov vo
všetkých kategóriách. I. kategóriu tvorili žiaci 1.- 3. ročníka,
II. kategóriu žiaci 4. - 6. ročníka a III. kategóriu žiaci 7. - 9.
ročníka.
Víťazi z jednotlivých kategórií postúpili do okresného kola, ktoré
sa konalo v LiptovskomMikuláši.

I.kategória: Emma Šuchtárová 1.A
II. kategória: Timotej Šuchtár 4.A

Petra Michalidesová 5.A (náhradníčka)
III. kategória:Martina Žišková 8.A

V okresnom kole, dňa 6.5.2016 v CVČ v Liptovskom Mikuláši,
sa žiačka Emma Šuchtárová v I.kategórii umiestnila na 1.mieste
a tak našu školu bude reprezentovať v krajskom kole v Žiline
16.6.2016.
Speváčkam ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a Emke
prajeme veľa úspechov.



Dňa 6.mája 2016 sa na našej škole
uskutočnila dopravná súťaž s
názvom Na bicykli bezpečne. Naši
žiaci boli rozdelení do súťažných
družstiev a spolu museli prejsť
niekoľko stanovíšť,  ktoré
pozostávali z teoretickej i praktickej
časti. Na prvom stanovišti si žiaci
preverili jazdu zručnosti na bicykli.
Ich úlohou bolo prejsť danú trasu na
bicykli s niekoľkými prekážkami. Za
každú zhodenú prekážku alebo
padnutie z bicykla dostali trestné
body. Úlohou druhého stanovišťa
bolo preveriť, či žiaci vedia, čo
všetko bicykel musí mať, aby jazda
na ňom bola bezpečná. Aj jazda na
bicykli môže nečakane priniesť
rôzne zranenia. Na treťom stanovišti
si žiaci vyskúšali podať zdravotnú
pomoc pri rôznych poraneniach.
V poslednej časti ich čakal test,
ktorý preveril ich vedmosti z cestnej
premávky a pravidiel bezpečnej
jazdy. Keďže počasie nám prialo,
deti si tento deň skutočne užili
naplno. Prostredníctvom tejto akcie
si žiaci precvičili, zdokonalili a rozšírili
poznatky aj v tejto oblasti.





8.deň v máji tohto roku už
tradične patril našim mamám. Je
to špeciálny čas, kedy máme
možnosť všetkým našim
mamičkám povedaťako ich
máme radi a čo pre nás
znamenajú. Vyjadrujeme im
preto vďačnosť za všetko, čo pre
nás každý deň robia.
Pri tejto príležitosti si aj naši žiaci
pripravili milé kultúrne podujatie,
ktorým spestrili deň našich
mamičiek. Program bol skutočne
pestrý, vytvorený z básničiek,
pesničiek, tančekov či
divadelných scénok. Dúfame, že
aj takýmto spôsobom sme mohli
potešiť naše mamy či staré
mamy. Prajeme im všetko dobré,
ale hlavne, aby si užívali radosť
zo svojich detí.



Dňa 13. mája 2016 sa v priestoroch hybskej obecnej knižnice
uskutočnil druhý ročník literárno-čitateľskej súťaže
„LITERÁRNE HYBE“. Podujatie bolo zamerané na čitateľskú
prezentáciu vlastných prozaických prác žiakov druhého stupňa
našej školy. V tomto roku bola prozaickou témou „A vtom sa
stal zázrak“. V porovnaní s minulým rokom sa v tomto ročníku
súťažilo i v poetickej časti – teda v prezentácií vlastných žiackych
básní rôzneho tematického zamerania. Porotu tvorili: p.uč. Marián
Oros, p.uč. Ivana Orosová a pani Vierka Rajniaková. Ako hosť
bola prítomná naša pani riaditeľka Helena Dudová a pán starosta
Martin Piovarči. O priebehu tejto našej literárnej akcie sa možno
vyjadriť, že prozaicko-poetická realizácia našich žiakov má po
kvalitatívnej stránke stúpajúcu tendenciu! Táto skutočnosť je
veľmi potešujúca a je dôkazom toho, že naša škola je zdrojom
aj literárne nadaných žiakov! V závere uvádzame výsledky
súťaže a na ďalších stranách si môžete prečítať aj víťazné práce.

I.kategória próza (6.a7.roč.)        II.kategória próza (8.a9.roč.)
1. Radovan Žiška 7.A                  1.Lucia Lehotská 9.A
2.Vanda Ballonová 6.A                2.Andrea Lehotská 9.A
3.Petra Piovarčiová 7.A               3. Jana Mičevová 8.A
cena sympatie:                            cena sympatie:
Simona Žiaková 7.A                   Matej Švorc 8.A

kategória poézia (6.,7.,8.a9.roč.)
1.Jana Mičevová 8.A
2.Štefan Drozd 8.A
3.Miriam Lehotská 9.A
cena sympatie:
Filip Lofaj 9.A



V myšlienkach (Janka Mičevová)

Ako zakryť prázdno?
Prázdno v srdciach bláznov?

Keďže každé ráno
stojím pred pekelnou bránou?

Pred bránou života a smrti,
čakám, kým sa moje srdce nerozštvrtí.

Na štyri časti zo štyroch citov,
lásky so šťastím, smútok s nenávisťou.

Zarazím sa pri tom,
veď cit by nebol citom,
keby nebol opozitom.

Bol by prázdnom v tieni skrytom!
Hlúpym slovom,
nič, len štítom!

Šťastie v tieni smútku,
v každom dni svetlom.

Nenávisť by zatienila lásku,
v každom srdci tmavom.
V každom pekle, nebi,

byť či nebyť?

V myšlienkach túlať sa,
či je tento svet vôbec svetom.

Keď cit je len pozlátkom,
blyštivým papierom, ústupkom!

No, kedy viem, či náhodou
nemám búrať predsudky svojich snov?

Či mám ich ničiť klamstvom,
či pravdou povedanou srdcom?

Každou myšlienkou stávam sa zmätenou.



A vtom sa stal zázrak - Výstup na Baníkov

(Radovan Žíška)

V jedno pekné sobotňajšie ráno sa oco rozhodol, že sa
vydáme na vysokohorskú túru. Brnkli sme kamarátom, či by nešli
s nami. Z väčšieho množstva priateľov nakoniec šiel len Filip a Ivo.

Vyviezli sme sa čo najvyššie, ako náš džíp dokázal výjsť.
Odtiaľ sme už museli ísť peši. Do Žiarskeho sedla viedol strmý,
úzky a náročný chodník. Po hodine stúpania sme sa doň konečne
dostali. Tam sme si posadali do trávy a oddychovali, lebo nás ešte
čakal dlhý výstup na vrch. Po chvíli sme už začali stúpať po strmých
bralách a skaliskách Baníkova. Šli sme úzkym hrebeňom. Jeden
chybný krok a... už sme mohli byť za Pochvankou. Tam na tom
hrebeni sa vietor opieral tak silno, že sa nám pred očami zahmlievalo
a nepočuli sme sa ani keby ako kričíme. Zašli sme za skalnú
vypuklinu, kde vietor nebol taký silný. Dohodli sme sa, že bude
bezpečnejšie, keď budeme istení lanami. Išli sme ďalej a čoskoro
sme v hmle zazreli obrysy pútača. Pridali sme do kroku. Ale tam
hore fúkalo tak silno, že sme sa ledva hýbali. Už sme boli takmer pri
pútači, ale vtom môjmu bratovi skĺzla noha zo strmého hrebeňa.
Všetci sme sa chytro hodili na zem a pozapichovali naše čakany do
tvrdej skaly. Marek visel nad dvesto metrovou priepasťou a lano
povoľovalo. Ani štyria sme ho nevedeli udržať. Mne, čo som bol
naviazaný priamo naňho, sa začalo kĺzať na pevnej zemi. Šuchs!
A už jedna noha visela zo strmého zrázu. Vedel som, že ak povolím
aj ja, letíme všetci. Lýtko mi horelo, a tak som nahlas povedal: „Oci,
ja to už neudržím!“ Už som povoľoval,  už som nevládal držať  môjho
brata na jednej nohe, a tak som si sadol a pomaly sa kĺzal  zo zrázu.
Už sa mi zdalo, že niet nádeje na  záchranu.  A vtom sa stal zázrak!!!
V poslednej chvíli pribehol niekto na pomoc. Bol  to ocov kolega.
Volal sa Igor Žiak. On nie je veru žiadny sucháň! Vytiahol môjho
brata aj mňa sponad priepasti. Bolo veľké šťastie, že práve v ten
deň a v tú minútu šiel na Baníkov. „Ci  vera, vy  ste  mali  riadne
šťastie, že  som  šiel práve okolo!“ povedal ujo a hrdo sa usmial.



Išli sme spolu dole, dokonca sme ho zaviezli domov. Od tohto dňa
sa z môjho otca a uja Igora stali nerozluční kamaráti.

A vtom sa stal zázrak - Tank a mravce

(Lucia Lehotská)

     Môj zázrak sa udial minulý týždeň, keď som sa prechádzala po
našej malebnej dedinke spolu s priateľmi.

     Bol to obyčajný deň. Kráčali sme v dobrej nálade, smiali sa
a rozmýšľali, kam pôjdeme ďalej. „Teraz by sme mohli ísť na kopec,
nie?“ povedala Aďa. „A čo keby sme šli na ihrislo?“ navrhol Marek,
„môžeme si zahrať niečo s loptou.“ „No výborne môže byť!“ súhlasili
sme. „Prihraj, tu som, gól... vyhrali sme!“ kričala som spolu so
spoluhráčmi. „Mohli by sme si oddýchnuť,“ navrhla Evka. Ľahli sme
si na mikiny do trávy a rozprávali sa o všeličom. „Počujete to?“
ozvala som sa. „Čo? Ja nič nepočujem,“ povedali všetci ostatní naraz.
Vtom sa z cesty ozvali divné zvuky. „Poďme to rýchlo pozrieť!“
dodal Marek. „To čo je?“ zhíkli sme. Bolo to veľmi obrovské.
Podobalo sa to na loď alebo vzducholoď, ale nebolo to ani jedno.
„Veď to je tank!“ povedala Dorka prekvapene. „Ale Dorka, netáraj!“
odpovedala jej Aďa. „Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri,“ navrhol
Filip. Otvorili sme opatrne dvere a boli tam..., vlastne tam nebolo
nič. Bolo to prázdne. „To je čudné... čudné, čudné, čudné!“ bolo
počuť moju ozvenu. Vstúpili sme ďalej do toho tajuplného stroja.
„Čo to praská?” spýtal sa Lukáš, môj sused. „To šteklí!” povedal
Marek. Niečo nám chodilo po nohách, ale bolo to strašne maličké.
Keďže bolo leto a mali sme obuté letné topánky, tak to neuveriteľne
šteklilo. „Vyzerá to ako mravce,” povedala Dorka. „Ten bol dobrý,
že mravce!” smiala sa Aďa. No vtom sme si všetci uvedomili, že sú
to naozaj mravce. „Sú čoraz väčšie a väčšie,” prekvapene dodal
Lukáš. „Invázia, pomóc! Toto je napadnutie! Napadnutie mravcami!”
panikárila som. Všetci sme behali sem a tam.



„To vybavenie, tie zbrane” žasol Marek. „Utekajme!” zahrala som
sa na veliteľa. „Prečo kričí?“ spýtala sa Evka. „Lucka, vstávaj!“
budili ma kamaráti. „Čo, čo sa deje?“ ospalo som sa spýtala.
Kamaráti mi porozprávali, že som na tráve zaspala a kričala niečo
o mravcoch a invázii. Všetci sme sa spoločne smiali na mojom
zázračnom sne.

   To bol teda fakt divný sen. Na tento deň nezabudneme,budeme
naň so smiechom spomínať.

Dňa 24. mája 2016 sa v I.A triede konala každoročná slávnosť
prvákov – SVIATOK ŠLABIKÁRA.
Pozvanie prijali rodičia, p.riaditeľka Dudová, p.zástupca Gonda.
Na prváčikov sa prišiel pozrieť aj p.starosta M.Piovarči. Naši
prváci sa predviedli nielen svojím spevom a tančekom, ale hlavne
tým, čo sa naučili na hodine slovenského jazyka. Žiaci boli aktívni,
pracovali s radosťou a darilo sa im aj v čítaní. Nakoniec deti dostali
pamätný list, malú sladkosť od p.starostu a pochutnali si na
prekrásnej a chutnej torte v tvare otvoreného šlabikára.



27.máj bol dňom, kedy sme aj v našej škole
oslávili Medzinárodný deň detí. Pre deti bol
pripravený deň plný športu, zábavy a
prekvapení. Všetci účastníci tohto dňa
dostali ešte ped súťažením nové tričká s
logom tohto dňa - Hybský trhák. A tak
pekne vyobliekaný poďme súťažiť. Žiaci
boli rozdelení do niekoľkých súťažných
družstiev. V každej disciplíne sa udeľovali



trestné body a tak cieľom každého
družstva bola spolupráca a hlavne
získať čo najmenej trestných
bodov. Disciplíny, ktoré museli
prekonať boli: skákanie cez
pneumatiky, zapamätanie si hesla,
udržanie rovnováhy, prenesenie
bremená, hod bagandžou na kôš,
lanová dráha, streľba z luku,
streľba zo vzduchovky a test.
Posledná prekážka pred cieľom
bola pre všetkých super
prekvapením- súťažiaci museli
prejsť penovou prekážkou.  Do
cieľa šťastne prišli všetci súťažiaci,
ktorí si ,,penovú show” naozaj užili.
V cieli boli všetci odmenení
medailou, ktorá im pripomenie
tento super deň plný zážitkov.
Víťazné družstvo si okrem toho
odnieslo aj titul Hybský trhák a
sladkú odmenu. S takto
plnohodnotne stráveným dňom
boli všetci spokojní a už teraz
očakávame druhý ročník
Hybského trháka.





,,Mikulášski rodáci Martin Rázus a Mária Rázusová-Martáková
sú ústrednými postavami regionálnej prehliadky recitačného umenia
a literárnej tvorby deti a mládeže, ktorá nesie názov Rázusovie
Vrbica.” Slávnostného vyhodnotenia a prehliadky literárnej tvorby
sa zúčastnili aj dvaja žiaci našej školy. Janka Mičevová 8.A, ktorá
sa stala víťazkou kategórie poézia a Radko Žiška 7.A, ktorý sa
tiež stal víťazom v kategórii próza. Ich víťazné práce si môžete
prečítať v časti Literárne Hybe. Okrem veľkého úspechu a
nadšenia z víťazstva si obaja odniesli knižné dary a pamätné listy.
Obom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých
myšlienok pri písaní literárnych textov.



Druhý a tretí júnový deň sa uskutočnil školský výlet našich
deviatakov do dvoch metropol susediacich štátov - Bratislava a
Viedeň.
Prvou zastávkou bola Bratislava, v ktorej sme navštívili národný
hrad Devín. Po viac ako hodinovej ceste bratislavskou MHD sme
k hradu vyšli za 10 minút. Príjemne nás prekvapili historické
workshopy zamerané na pravek a stredovek, pri ktorých nás privítali
dobovo oblečení prezentátori. Videli sme rôzne historické nástroje
od kameňa na prípravu ohňa až po stredovekú výstroj. Na
zrúcaninách hradu sme si pripomenuli štúrovcov tým, že sme si dali
štúrovské mená a prečítali Štúrovu reč a zopár vlasteneckých básní.
Z hradu sme mali krásny výhľad na Dunaj a Moravu. Druhý deň
nášho výletu bola cieľom Viedeň. Toto Mozartovo mesto nás
zaujalo hneď v začiatkoch a to modernou a absolútne čistou
železničnou stanicou s veľkým množstvom všelijakých obchodíkov.
Ešte zaujímavejšia pre nás bola jazda metrom. Prehľadné smerové
tabuľky nás zaviedli presne k cieľu nášho výletu - zámok
Schonbronn, letné sídlo Habsburgovcov a slávnej Sissi a jej manžela
Františka Jozefa. Zámok, v ktorom sa nachádza 1441 izieb, bol
skutočne rozľahlý. Verejnosti je sprístupnených 41 izieb.
Prepychovo zariadené izby, všade samé obrazy, tapety či historický
nábytok - áno, aj toto všetko sme videli v tomto zámku. Súčasťou
zámku bola aj prenádherná rozkvitnutá záhrada, ktorá nás skutočne
očarila. Po romantickej prechádzke touto záhradou sme vedľa
zámku navštívili aj Schonbronnsku ZOO, vraj najkrajšiu v Európe.
Internet neklamal. Naozaj bola veľmi pekná a zaujímavá. Veď
poniektorí z nás nikdy doteraz nemali možnosť vidieť naživo
ľadové medvede, pandy či tučniaky. Zaujali nás aj slony a ich
mláďatá, levy, hroch či tigre. Prehliadku viedenskej metropoly sme
ukončili prechádzkou historickým centrom mesta. Keď sme sa však
túlali centrom mesta, ktoré bolo preplnené ľuďmi, spomenuli sme



si na malebný Liptov, kde život plynie predsa len pomalšie, ale o to
pokojnešie. Celá cesta z Viedne cez Bratislavu až na Liptov sa
niesla v duchu doznievania dojmov z tohto výletu. Spomienky nás
neopustili ani v škole, kde si v podobe fotografii či videi
pripomíname tento náš posledný, ale vydarený výlet v tejto škole.



Milí deviataci!
Určite si všetci spomínate na deň, keď ste ako nesmelí
prváčikovia prekročili prah tejto školy. Plní očakávania, čo vás
po ďalšie roky čaká, ste zasadli do školských lavíc. Roky sa
pomaličky míňali a z ustráchaných, maličkých prváčikov vyrástli
mladí a múdri ľudia. Sú z vás deviataci a tak nastal čas, kedy
poslednýkrát zasadnete do lavíc a začujete zvonenie zvončeka,
ktorý vás sprevádzal po celých 9 rokov pôsobenia na tejto škole.
Odchádzate tam, kde budete môcť využiť vedomosti, ktoré ste
tu nadobudli. Prajeme Vám, aby sa vo vašich srdciach zachovali
len tie najkrajšie spomienky z tohto obdobia. A aj keď potečie
aj nejaká tá slzička, pamätajte:,,Toto nie je koniec. Toto je
začiatok niečoho nového.”
Deviataci: triedny učiteľ Mgr. Marián Oros; žiaci zľava: Mojmír
Gulaša, Dominik Gulaši, Karol Ondruš, Filip Lofaj, Filip Haluška,
Miriam Lehotská, Zuzana Drozdová, Veronika Droppová,
Andrea Lehotská, Dorota Húsková, Lucia Lehotská, Lukáš
Pavelka (na fotke chýba).



SLOVNÉ RÉBUSY

+  nička + veď + ník

čí + + a + lička

+ ica + ár + ovka

ZASMEJME SA
Dve babky sa rozprávajú na ulici:
,,Tá naša mládež je na tom zdravotne ešte horšie než my. Vnúčik
spomínal, že už skoro polovica triedy má tablety.”

Príde matematik do fotolabu a hovorí: ,,Chcel by som dať vyvolať
fotky z dovolenky.”
Predavač sa ho pýta: ,,9x13?”
A matematik: ,,117. Prečo?”

,,Miško, prečo chodíš každý deň neskoro do školy?”
,,Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: Znížte rýchlosť, škola!”



Vieš, ktoré potraviny nás dostanú do formy?

                           banán - zázrak proti depresii

                                čokoláda - utešuje dušu

                               ríbezľa - dodáva odvahu

                                   syr - rozveseľuje a rozpúšťa látky, ktoré sa podieľajú
 na tvorbe zubného kazu.

                               orechy - posilňujú nervovú sústavu


