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Rozprávková noc

A

ni sme sa nenazdali a pomaly sa blížil jún. To je aj
čas, kedy naši tretiaci strávia noc v knižnici.
Tohto roku bola táto akcia trochu ohrozená,
nakoľko sa začalo s prestavbou v kultúrnom dome. Ale ako
sa vraví: "Keď sa chce, všetko sa dá." A tak prišiel vytúžený
14. júl 2019.
To by bolo, keby sa táto zabehnutá akcia zrušila práve
v roku, keď knižnica oslavuje svoju storočnicu od samotného vzniku.
Už okolo 19. hod. začali prichádzať prvé deti, nesmelo
a v očakávaní, čo ich dnes čaká.
Po privítaní detí a zoznámení sa nám čo to o knihách a
rozprávkach porozprávala naša milá pani knihovníčka
Anna Kustrová. Pani Anna Olšovská deťom prečítala
pútavú rozprávku.
Ako to už v rozprávkovej krajine býva, aj my sme si deti
rozdelili do kráľovstiev - skupín. Takto rozdelené deti
v skupinkách plnili rôzne úlohy. Chceli sme vedieť ako
poznajú naše rozprávky, hádanky, ale či aj pozorne
počúvajú, keď niekto iný číta. Spoločne si prečítali
rozprávku - Starý Bodrík a vlk.
Vo veľkej sále KD sme pre deti pripravili niečo na
pohyb. Najskôr medzi sebou hľadali rozprávkové dvojice,
potom mali spoločný tanec a trochu súťaženia. Ale aké by

to bolo kráľovstvo bez princov a princezien? Preto si deti
začali vyrábať kráľovské korunky, ktoré boli naozaj
nádherné.
Pomaly sa blížila polnoc a to bol čas, kedy sa deti
vybrali hľadať poklad. Ale nájsť poklad, ako všetci dobre
vieme, nie je také jednoduché. Deti cestou za pokladom
museli nájsť skryté indície, správne odpovedať a za každú
správnu odpoveď dostali písmenko. Aj tohto roku naše
šikovné deti všetko zvládli a v hornom parku pri zvonici sa
im podarilo nájsť a pomocou správnej odpovede odhaliť
poklad - krásnu tortu, ktorú strážil samotný kráľ Miroslav.
Tortu sme potom spoločne odniesli na kráľovskú hostinu.
V závere boli deti kráľom Miroslavom pasované za
princezné a princov našej rozprávkovej noci. Potom už
nasledovalo spomínané polnočné hodovanie.
Unavené, ale spokojné a šťastné deti sa išli poumývať
a políhali v knižnici medzi regály. Tam si už každý sám
sníval svoj sen o rozprávkovom kráľovstve.
Ráno po raňajkách opušťali priestory knižnice plné
dojmov a zážitkov.
Srdečná vďaka patrí super žienkam z kultúrnej
komisie a aj dvom mladým pomocníčkam Aničke V.
a Paulínke T. Poďakovanie patrí aj deťom, ktoré sa tohto
podujatia zúčastnili.
Z. V.
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100 rokov Milana Rastislava Štefánika

V

tomto kalendárnom roku si slovenská verejnosť
spolu s českou pripomína výročia ako sú 100
rokov od vzniku Československa (28. 10. 1918)
a 100 rokov od tragickej smrti generála M. R. Štefánika
(4. 5. 1919). O význame historických udalostí, o ich
dôsledkoch súvisiacich s ich vznikom a ďalším vývojom
sme sa mali možnosť oboznámiť z tlače, rozhlasu, televízie
a zo súvisiacich sprievodných podujatí.
Z nich chcem poukázať na význam a výsledok celonárodnej ankety ,,Najväčší Slovák“, ktorej výsledkom bolo,
že tento titul jednoznačne a zaslúžene národ udelil z desiatich kandidátov generálovi M.R. Štefánikovi.
Podľa môjho úsudku mu patrí aj titul ,,Najväčší Čechoslovák“, lebo Štefánik z trojice zakladateľov Československa bol ten, ktorý v úsilí o vznik spoločného štátu
a slobodu jeho národov vyoral najširšiu a najhlbšiu brázdu.
Nie Masaryk a tobôž nie Beneš.
Kto vlastne bol M. R. Štefánik a aký je jeho odkaz
dnešku ? Vynikajúci astronóm, uznaný vedec, odvážny
pilot, nositeľ myšlienky československých légií a ich

organizátor, generál francúzskej armády, skvelý diplomat,
zakladateľ československej
diplomacie, spoluzakladateľ
Česko-Slovenskej republiky.
Takto ho vníma široká verejnosť a celý svet.
Aký je vnútorný obraz M. R.
Štefánika ako človeka?
Jeho životné krédo bolo:
,,Veriť - milovať - pracovať“. Veril v slobodnú vôľu
človeka, ktorá by sa mala riadiť pravdou a láskou. Jeho
viera nikdy nepoznala nerozhodnosť, pravda a čestnosť
boli jeho alfou a omegou. Za jediného sudcu svojich
činov a myšlienok považoval Boha a Jeho hlas vo svojom
svedomí. Štefánikov život ostáva pre nás trvalým vzorom
a inšpiráciou.
Pokračovanie nabudúce....
M. Kornalský

Základná škola Bobrovec
Hurá! Letné prázdniny. Dva mesiace oddychu.
Žiadna škola, domáce úlohy a písomky. Toto si povedia
všetci žiaci školy v posledný deň školského roka.
V nasledujúcich riadkoch sa obzrieme za doterajšími úspechmi našich žiakov v rámci súťaží, olympiád,
priblížime si život školy počas akcií, exkurzií a prednášok.
Súťaže
Matematické
30. januára sa Kristínka Kyzeková a Filip Močiliak
zúčastnili OK Matematickej olympiády. Súťažilo 46
piatakov z okresu. Filip sa umiestnil na krásnom 2.
mieste.
Školský turnaj v Sudoku sa uskutočnil 22. februára.
Zúčastnilo sa ho 33 žiakov. Najúspešnejší riešitelia:
Michaela Harmanová 269 bodov, Veronika Mliečková
239 b., Anna Škorupová 234 b., Denis Piovarči 230 b.,
Sabina Chudobová 217 b., Zuzana Buntová 204 b.,
Zuzana Hamráková 201 b., Alexandra Kozicová 181 b.,
Daniela Pikalová 140 b., Jakub Jedlička 135 b. a Lea
Tekeliaková 134 bodov.
26. a 27. marca sa konalo OK Pytagoriády. V utorok
súťažili úspešní riešitelia školských kôl 3. až 5. roč. u nás v
škole a v stredu prebehlo okresné kolo v Lipt. Mikuláši pre
žiakov 6. až 8. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali
Viktória Spišiaková a Ľuboš Kubeš, Filip Močiliak a
Daniela Pikalová.

21. marca si 47 našich žiakov vyskúšalo svoje
matematické schopnosti v celoslovenskej súťaži
Matematický klokan. Šampiónom školy sa stala Dorota
Blaščíková, ktorá porazila 95,1% súťažiacich druhákov z
celého Slovenska. Medzi úspešných riešiteľov patria:
Viktória Spišiaková (94,2%), Gabriel Zich (90,2%),
René Rusina (87,6%), Andrej Vrabec (85%), Anna
Hriadelová (84%), Ľuboš Kubeš (83,8%), Filip
Močiliak (80,9%), Jakub Kuna a Denis Piovarči (obaja
80,6%).
Tento rok sa do IQ olympiády (on-line súťaže), ktorá
preverila logické myslenie súťažiacich, zapojilo 19 žiakov
našej školy. Na Slovensku celkovo súťažilo 11 309 žiakov
II. stupňa. Toto sú naši najlepší: Lenka Tekeliaková
porazila až 89,10% všetkých súťažiacich na Slovensku a
Filip Močiliak 82,87%. V prvej polovici výsledkovej
listiny sa ešte umiestnil Matej Rusina, Veronika Spišiaková, Zuzana Buntová, Zuzana Hamráková, Miroslav
Daubner, Dávid Fáber a Kristína Kyzeková.
Jazykové a literárne
16. januára sa v priestoroch CVČ v Lipt. Mikuláši
uskutočnilo OK Olympiády v anglickom jazyku.
Z našich žiakov sa olympiády zúčastnili 2 žiaci Denis
Piovarči a Anna Škorupová. Vo svojej kategórii sa
umiestnili na popredných miestach: Denis na 2. mieste a
Anička 8. mieste.
V ZŠ v Kvačanoch sa 14. marca konala regionálna
súťaž Stretnutie s literatúrou. Pod vedením p. učiteľky B.
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Tothovej zo SUZŠ Ružomberok žiaci Daniel Jurkovič,
Daniela Pikalová, Grace Winata a Alexandra Kozicová
získali 1. miesto.
Dňa 15. apríla sa na škole konalo školské kolo rétoriky
Štúrov Zvolen. Súťaž má 2 kategórie. V prvej si žiaci
vyžrebujú krátky text (bájka/krátka poviedka) a po 10
minútach prípravy ho zreprodukujú a dotvoria záver. V
druhej už musia vyjadriť vlastný názor (úvahu) na
ľubovoľnú doma vopred pripravenú tému. V druhej časti
súťaže si tému žrebujú a po 15 minútach prípravy opäť
predstupujú pred porotu, aby zaujali svojím rečníckym
výkonom. Víťazkou súťaže sa stala Paulína Tomková.
Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú recitačnej súťaže
Rázusovie Vrbica. V tomto škol. roku sa konala 24. mája.
Našu školu reprezentovala Nelka Frianová z 5.A triedy s
prózou od Jany Bodnárovej Barborkino kino.
4. - 5. apríla sa uskutočnilo OK súťaže Hviezdoslavov
Kubín. Našu školu reprezentovali žiačky Simona Kunová
a Alica Jurkovičová a Emka Bartánusová.
Predmetové
OK geografickej olympiády sa uskutočnilo 7.
februára na MÚ v Lipt. Mikuláši. Súťažilo sa v troch
kategóriách z praktickej, teoretickej a regionálnej časti.
Školu reprezentovali Damián Rak, Katarína Mikulová,
Ján Beťko, Viktória Matloňová a Simona Sálusová. Z
piatakov, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili prvýkrát, to boli
René Rusina, Simona Kunová a hlavný víťaz Filip
Močiliak, ktorý obsadil vynikajúce 2. miesto.
OK dejepisnej olympiády sa konalo 14. februára. Z
našej školy sa súťaže zúčastnili: Ján Beťko, Alžbeta
Balážová, Daniel Jurkovič, Viktória Matloňová, Dávid
Šušel, Daniela Pikalová a Lukáš Haluška.
V apríli sa konalo ŠK súťaže v speve ľudových piesní
Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 32 spevákov. V 1.
kategórii zvíťazila Sofia Rusinová, v 2. kategórii Alžbeta
Balážová a v 3. kategórii si 1. miesto vyspievala Barbora
Jurášová. Všetky postúpili na okresné kolo, na ktorom sa
Barborka Jurášová umiestnila na 1. mieste, čím
postúpila na krajské kolo, kde získala čestné uznanie.
Športové
28. februára sa v Čadci v športovej hale konalo KK v
stolnom tenise. Zúčastnili sa ho víťazi OK Žilinského
kraja. Boli rozdelení do troch skupín. Nad Dolným
Kubínom zvíťazili 4:1 a s Turčianskymi Teplicami
prehrali 0:4. Potom dostali za súpera žiakov z Ľubochne.
V tomto zápase prehrali tesne 4:3 a nakoniec sa umiestnili
na delenom 5. - 6. mieste. Našu školu reprezentovali
Matej Rusina, Matej Poproč, Tomáš Kuna a Denis
Majerčík.
V našej telocvični sa 26. apríla uskutočnilo kvalifikačné
kolo vo vybíjanej dievčat. Zúčastnili sa len dve družstvá
dievčat (ZŠ Bobrovec, ZŠ M. Janošku LM), keďže ZŠ
M.R.M. LM sa na poslednú chvíľu odhlásila z dôvodu
choroby žiačok. Hoci sme prehrali 3:17, ale dievčatá si
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zahrali s kvalitným súperom, takže to bola výborná
skúsenosť do ďalších rokov.

ZŠ J. Kráľa zorganizovala 3. mája 5. ročník
Liptovskej Kinderiády. Táto atletická súťaž je určená
pre žiakov 2. – 5. ročníka. Tento rok organizátorom
počasie neprialo, museli disciplíny upraviť: bežalo sa na
37 m, skok do diaľky bol nahradený skokom z miesta,
hádzalo sa len plnou loptou a rovnako aj štafeta bola
skrátená. Našu školu reprezentovalo 6 žiačok a žiakov.
Štvrtáci sa súťaže nezúčastnili, pretože mali v rovnakom
termíne plavecký výcvik. Aj tento rok sme získali pekné
miesta v individuálnych disciplínach: Dorotka
Blaščíková získala 2. miesto v skoku z miesta a 3.
miesto v behu, Emmka Kmeč zvíťazila v oboch svojich
disciplínach – v behu aj skoku z miesta, rovnako aj
Miško Hamrák, ktorý obsadil dve 1. miesta za beh a
hod plnou loptou. No ani ostatní nesklamali (Jakub
Kuna, Nelka Fáberová, Martin Sekan), pretože vydali zo
seba všetko, aby dosiahli čo najlepší výkon. Ako škola
sme obsadili pekné 6. miesto aj napriek tomu, že sme mali
pripísané body za neúčasť na štvrtáckych disciplínach.
Dňa 31. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí v našej škole uskutočnila športová olympiáda.
Súťažilo sa v 4. kategóriách. Do súťaží sa zapojili všetky
deti a deviataci získali rolu organizátorov/porotcov.
Všetky deti, malé i veľké, si deň užili a domov odchádzali
s úsmevom na tvári, medailami na krku a diplomami
v ruke.
OK v atletike sa konalo 4. júna na atletickom štadióne
pri GMMH v LM. V súťaži družstiev sa chlapci
umiestnili na 7. mieste a dievčatá tiež na 7. mieste.
Na stupni víťazov bola len jedna disciplína, a to vo vrhu
guľou - 1. miesto získal Jonathan Winata (vrhol
11,65 m).
V štafete chlapcov 4x60m v zložení Filip Kmeť,
Jonathan Winata, Sebastián Lisý, Tomáš Kuna sme
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skončili na 4. mieste s časom 32,9 s. V behu na 60 m
dievčat sa umiestnila Lenka Gazdová na peknom 4.
mieste s časom 8,6 s. Pekné umiestnenie sa podarilo
Emke Kmeč v behu na 300 m, ktorá sa umiestnila na 5.
mieste s časom 49,5 s.
V kvalifikačnom kole futbalového turnaja sa
zúčastnilo päť družstiev. Naši žiaci odohrali štyri zápasy s
výsledkami 7:1 víťazstvo nad Lipt. Jánom, 5:3 víťazstvo
nad Náb. Dr Aurela Stodolu, 2:0 víťazstvo s Demänovskou
ulicou a posledný zápas sme prehrali tesne so ZŠ
Okoličianska, a tak nám tesne ušiel postup na okresné
kolo. Našu školu reprezentovali: Samuel Greško, Ján
Halík, Nicolas Koky, Marek Kulaša, Tomáš Kuna,
Denis Majerčík, Samuel Polomčák, Damián Rak,
Matej Rusina a Jonathan Winata.
Ostatné súťaže
Dňa 30. mája sa v Liptovskom múzeu Čierny orol
konala súťaž Poľovníctvo a príroda. Body sa získavali v
disciplínach: chodúle a poznávanie zvierat, rastlín, húb,
psov, drevín. Žiaľ kvôli nepriazni počasia sa streľba zo
vzduchovky neuskutočnila.
Súťažili dve družstvá zložené z chlapcov 5. ročníka:
Filip Močiliak, Patrik Poproč a René Rusina, ktorí sa
ako družstvo umiestnili na veľmi peknom 2. mieste. Ako
jednotlivci obsadil René 4.miesto a Filip 6.miesto.
Víťazstvo medzi družstvami dosiahli chlapci Marek
Brziak, Samuel Greško a Matej Rusina, pričom medzi
jednotlivcami získal Samko 4. miesto a Matej
medailové 3. miesto.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru LM 10. mája
zorganizovalo dopravnú súťaž Na bicykli bezpečne.
Zúčastnilo sa ho 12 škôl. Naše družstvo tvorili žiaci 5.A
triedy René Rusina, Patrik Poproč, Simona Kunová a
Kristína Kyzeková. Súťažné disciplíny tvorila praktická
časť - jazda zručnosti cez rôzne prekážky, poskytnutie
prvej pomoci, technická zručnosť a povinná výbava bicykla. Teoretická časť spočívala vo vypracovaní testu z
dopravnej výchovy. Družstvo sa umiestnilo na 4. mieste a
od 3. miesta ich delil len jediný bod.
Dňa 20. marca sa na Gymnáziu sv. Andreja v
Ružomberku konali dekanátne kolá biblickej olympiády.
Našu farnosť i základnú školu pod vedením pána farára M.
Marlengu reprezentovali Daniela Pikalová, Zuzana
Buntová a Zuzana Hamráková. Ako družstvo nášho
dekanátu sa umiestnili na 2. mieste.
Výchovné koncerty
Dobrú náladu, rytmické pesničky popretkávané
zimnými riekankami a príbehom o pani Meluzíne nám 31.
januára priniesla p. Iveta Valaštiaková. Inštrumentálnym
doprovodom, hrou na tradičné, ale aj na netradičné
hudobné nástroje vtiahla do svojho príbehu aj deti I.
stupňa. Takto Veselo a s gitarou sme oslávili koniec
prvého polroka.
V marci opäť navštívila p. Iveta Valaštiaková žiakov 1.,
2. a 3. ročníka s hudobno-pohybovým interaktívnym
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pásmom piesní a riekaniek. Deti sa zapojili do rozprávkového jarného príbehu hrou na telo, tancom i spevom
a nechýbala ani známa gitara.
Ako správne triediť odpad si žiaci I. stupňa zopakovali počas zábavno edukatívneho predstavenia 15.
apríla v školskej telocvični. Deti zažili zábavu s rozprávkovými postavičkami Tárajkom a Popletajkou, ujom
Fúzikom a veľkým medveďom, ktorí im zatancovali
i zaspievali piesne. Popritom ich veverička, profesionálna
triedička odpadu, sprevádzala veselými hrami. Niektorí
žiaci sa mohli zapojiť aj do súťaže v triedení odpadu a boli
odmenení farebnými diplomami.

Beseda a prednášky
Keď nám pod nohami vŕzga sneh a šmýkame sa na ľade,
často hľadáme odpoveď na otázku: „Čo robia zvieratá
v zime?“. Odpovedať na túto otázku, ale aj iné, prišiel zodpovedať žiakom I. stupňa p. Pavol Hriadel z Liptovského
múzea NKP Čierny orol.
Žiaci 9.A triedy 26. februára na hodine slovenského jazyka besedovali so spisovateľom a pedagógom Antonom
Laučekom. Jeho knihy majú väčšinou názov „Iba tak“. Sú
to bežné príbehy so života, poučné a humorne ladené.
Svojím rozprávačským umením žiakov zaujal, niektorí si aj
jeho knihy kúpili.
12. marca žiaci 3. a 4. i 5. a 6. ročníka pri príležitosti
Mesiaca knihy absolvovali v múzeu Čierny orol prednášku
Stretnutie s knihou. Žiaci si vypočuli rozprávky a povesti
z Liptova z obdobia tureckých nájazdov, pozreli si ukážky
zo sfilmovaných diel. Ukážky kníh boli zamerané na
ilustrácie Jána Hálu, pretože v tomto roku si pripomíname
60. výročie jeho úmrtia. Deťom sa najviac páčila možnosť
obliecť sa do dobových kostýmov a zahrať si divadlo.
Dňa 13. marca pracovníčka CPPPaP mala prednášku
s následnou diskusiou na tému „Prevencia ohrozenia detí
vo virtuálnom svete a sociálne siete“. Tejto aktivity sa
zúčastni žiaci 4.A, 5.A, 6.A a 7.A triedy. Pani Glutová
zaujímavou a hravou formou vysvetlila štvrtákom úskalia
používania internetu. Pomocou krátkych animovaných
filmov z projektu ovce.sk im prijateľnou formou priblížila
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nevhodné správanie na internete a zároveň ich poučila, aké
stránky a hry sú pre nich vhodné, nakoľko mnohí žiaci sa
stretávajú so stránkami, ktoré sú nevhodné pre ich vek.
Starším žiakom vysvetlila výhody a nevýhody
používania internetu a sociálnych sietí. Vysvetlia im, čo
znamená internetová etiketa, čo je možné zverejňovať na
sociálnych sieťach a naopak, čo je nevhodné a
neprípustné, aby zverejňovali. Spoločne si vysvetlili
pojem kyberšikana a ako sa majú správať, ak k takejto
forme šikanovania dôjde.
Z vyhodnotenia prednášok p. Glutovej vyplýva, že
rodič hrá veľmi významnú úlohu v usmerňovaní svojho
dieťaťa pri používaní internetu a sociálnych sietí. Vaše
deti by mali mať presne nastavené pravidlá týkajúce sa
času, ktoré strávia na PC, stránok, ktoré navštevujú, hier,
ktoré hrajú. Ak má Vaše dieťa vytvorené konto na
sociálnej sieti, je potrebné ho kontrolovať, aby sa predišlo
úniku osobných údajov, zverejňovania nevhodných fotiek,
statusov, ako aj prevencia pred kyberšikanou a ochrana
Vášho dieťaťa pred stretávaním sa s nevhodnými ľuďmi.
V rámci Eko dní a Dňa Zeme sa 7. mája konali
prednášky o lesoch, ktoré viedol p. Pavol Hriadel. Žiaci
II. stupňa sa dozvedeli o kategóriách a funkciách lesov, o
ich rozdelení , škodlivých činiteľoch pôsobiacich v nich a
o kalamite v Tatrách.
Exkurzie
Naši ôsmaci sa počas dvoch májových utorkov zúčastnili literárnej exkurzie v Lipt. Mikuláši, na ktorej si
prezreli expozíciu Tatrín na Námestí Žiadostí slovenského národa v jedinečnom komplexe budov napojených
na mikulášsky evanjelický kostol z roku 1785. Stará
evanjelická fara (Hodžova fara) im priblížila búrlivé 40.
roky 19. storočia, vznik a priekopnícku činnosť spolku
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Tatrín – predchodcu Matice slovenskej, prípravu a
vyhlásenie prvého národno-politického programu
Slovákov – Žiadostí slovenského národa. Fara bola
svedkom pôsobenia takých osobností, akými boli kňazi
Matúš Blaho či Michal Miloslav Hodža.
V rámci Dňa vody sa žiaci 7.A triedy v apríli zúčastnili
exkurzie v LVS v Lipt. Ondrašovej. Na začiatku exkurzie
si žiaci vypočuli prednášku p. Petranovej. Žiaci tu získali
základné teoretické poznatky o vode v našom regióne, o jej
získavaní, čistení a distribúcii do našich domácností.
Potom sa pod vedením p. Petranovej presunuli do
vonkajšieho areálu ČOV, kde mali možnosť oboznámiť sa
so zariadeniami a konkrétnymi spôsobmi mechanického a
biologického čistenia vody. Na záver si žiaci prezreli aj
priestory laboratória a dozvedeli sa od p. Burgera
zaujímavé informácie o spôsoboch analýzy vody.
V tomto roku si pripomíname 100 rokov od založenia
obecnej knižnice v Bobrovci. Žiaci 1. stupňa navštívili
2. apríla výstavu spolu so sprievodným slovom pani
knihovníčky Anny Kustrovej. Dozvedeli sa, v ktorých
budovách sa miestna knižnica postupne nachádzala a ako
sa rokmi budoval žánrovo bohatý fond knižnice. Žiaci na
dobových fotografiách spoznávali časti Bobrovca z
minulosti i svojich blízkych, ktorí boli v tom čase ešte
deťmi a zúčastňovali sa na kultúrnom živote obce. Pani
knihovníčka našim malým čitateľom pripomenula
historické pravidlá pri zaobchádzaní s požičanými
knihami, ktoré však platia i dnes. Povzbudila deti k
návštevám knižnice a pripomenula súťaž o čitateľa s
najväčším počtom prečítaných kníh z knižnice.
5. júna sa naši traja ôsmaci Matej Rusina, Jozef Kuna
a Marek Kulaša zúčastnili Dňa zručnosti vo firme
ESOX v Uhorskej Vsi. V úvode chlapci odprezentovali
svoj komiks na tému recyklovania plastov, ktorý vytvorili
ešte v škole a výrazne im pri jeho tvorbe pomáhal aj
spolužiak Samuel Greško. Potom organizátori otestovali
ich zručnosti pri ponkoch stavbou tzv. „vedrovej steny“
a pri stavaní diferenciálu autíčka. Určite najlepšou
odmenou bola jazda s pretekárskymi HT modelmi áut.
V rámci exkurzie po firme, kde si mohli prezrieť
nástrojáreň a lisovňu, rôzne stroje a princíp, ako niektoré
ich výrobky vznikajú, bola zaujímavá aj prezentácia nášho
bývalého žiaka, ktorý už ako študent 3. ročníka v tejto
firme absolvuje duálne vzdelávanie.
Akcie
V rámci inkluzívneho vzdelávania si naša škola dňa
31. januára pripravila deň venovaný národnostným
menšinám. Žiaci sa venovali preverovaniu svojich
vedomostí z rôznych národnostným menším. Úlohou
každej triedy bolo pripraviť si 10 otázok o pridelenej
národnostnej menšine, iná trieda si ju mohla vyžrebovať a
súťažiť. Najlepšie vedomosti mali žiaci 6. ročníka, ktorí
získali 1. miesto.
Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v termíne 4. - 8. februára v lyžiarskom stredisku Ski - Centrum - Žiar Dolinky
formou každodenného dochádzania v čase od 7:45 do
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svojim rodičom, v ktorom im vyjadrili vďaku za ich
starostlivosť a výchovu. Písali na listový papier, aby
pochopili rozdiel v písaní listu, ktorý je osobnejší ako
písaním emailu. Svoje listy vložili do obálok, napísali
adresu, nalepili známku a spoločne listy vložili do
schránky na pošte v Bobrovci.

15:00 hod. Využili sme možnosť každodenného stravovania (obed, Hotel Spojár) v čase od 13:30 do 14:00
hod. Na lyžiarskom kurze sa zúčastnilo 29 žiakov ôsmeho
ročníka, 2 učitelia a 1 inštruktor lyžovania. Z celkového
počtu 29 žiakov sme mali až 20 nelyžiarov. Už z týchto
čísel je čitateľné, že práca bola náročná, hlavne prvé dva
dni, keď sme potrebovali naučiť základy lyžovania veľký
počet žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch skupín podľa
lyžiarskej zdatnosti. Takže v podstate bola jedna skupina
pokročilých a dve skupiny začiatočníkov, keďže niektorí
žiaci boli na lyžiach prvýkrát. Lyžiarsky výcvik
hodnotíme veľmi pozitívne, keďže z 20 začiatočníkov
zvládli požadované ciele všetci, a tak isto sme videli
zlepšenie aj u ostatných žiakov na základe stanovených
cieľov.
V dňoch 1. – 5. apríla sa trieda 4.A zúčastnila Školy v
prírode v Závažnej Porube na Chate Opalisko. Žiaci sa
počas pobytu nielen učili, ale aj spoznávali prírodu a
okolie. Navštívili rodný Dom Milana Rúfusa, vojenskú
poľnú zdravotnú nemocnicu a horskí záchranári ich prišli
oboznámiť, ako sa správať v horách a priblížili im ich
prácu. Poobedia im spríjemňovali animátori.
V dňoch 29. 4. – 7. 5. žiaci 4.A v rámci plaveckého
výcviku navštevovali krytú plaváreň v Liptovskom Mikuláši. Žiaci tak mali možnosť naučiť sa, prípadne
zdokonaliť sa v plávaní. Každý deň si naplno užívali. V
posledný deň prebehla súťaž v plávaní, čím aj ukončili
kurz plávania. Každý žiak si na pamiatku odniesol mokré
vysvedčenie.
Dňa 22. mája sme si v ŠJ pripomenuli, aké je dôležité
pre naše zdravie piť mlieko. Mlieko je bohatým zdrojom
bielkovín, minerálnych látok, vitamínov a iných
biologických zložiek, ktoré majú v celku nenahraditeľný
vplyv na rast a zdravý vývin detí. Pani kuchárky pripravili
nátierky, ktoré obsahovali maslo, tvaroh a aj zeleninu.
Žiačky 8. ročníka ich pomohli naservírovať. Počas obeda
mohli všetci stravníci ochutnať mlieko aj nátierky.
Žiaci 2. B triedy na hodine SJL s pani vychovávateľkami U. Červeňovou a M. Medlovou písali list

Dňa 3. júna nás navštívila pani policajtka A. Poljaková, ktorá si so žiakmi I. stupňa zopakovala pravidlá
správania v cestnej premávke. Prváci si hravou formou
precvičili, ako majú správne prechádzať cez cestu a na čo
si na cestách majú dávať pozor. Starší žiaci ukázali, ako
poznajú dopravné značky a ako sa bezpečne dostať do
školy a zo školy. Nechýbali ani informácie o správaní
malých cyklistov na cestách a ich výbave prilbami a
reflexnými prvkami, na čo mnohí cyklisti zabúdajú.
7. júna 2019 žiaci 2.B triedy navštívili včelára. V rámci
vyučovania Prvouky si vypočuli veľmi pútavé rozprávanie
o včelách, ich živote a úžitku z nich. Na vlastné oči videli
život včiel v plástoch, ich rôzne vývojové štádia a
zoznámili sa aj s predmetmi, ktoré včelárovi nesmú pri
jeho práci chýbať. Videli ako sa pracuje s medometom,
ako sa vyrába včelí vosk alebo ako sa získava propolis.
Pánovi Oginčukovi ďakujeme aj za sladké prekvapenie a
ochutnávku medu.
Na záver chceme poďakovať p. učiteľkám a p. učiteľom, p. vychovávateľkám, p. asistentkám za ich prácu
pri výchove a vzdelávaní žiakov našej školy, nepedagogickým pracovníkom – p. ekonómke, p. upratovačkám,
p. školníkovi, vedúcej ŠJ, p. kuchárkam, bez ktorých by
chod školy nebol možný a o to viac si ich prácu vážime.
Ďakujeme všetkým členom za prácu v Rade školy, v
Združení rodičov pri ZŠ i priateľom školy, ktorí
akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní škole. Prajeme
všetkým veľa slnečných dní, príjemné prežitie letných
prázdnin, aby sme sa všetci po ich skončení vrátili
oddýchnutí, plní síl a v zdraví do školy ku kamarátom a
školským povinnostiam.
M. Volajová
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LETO V BOBRUŠKE

J

ar vystriedalo horúce leto, pod
stromami sa zazelenela trávička, z ktorej vykúkajú drobné
kvietky. Kde tu pristúpia kvietok na
záhrade malé nôžky našich škôlkarov. Letný vánok im rozfúkava
vlásky do ich červených tváričiek,
ktoré sú už zafarbené od horúcich
lúčov slnka.
V Bobruške sme mali veľmi
pestrú jar, napriek tomu môžeme
povedať, že leto je ešte pestrejšie.
Ako iste viete, naša materská škola
sa začala rozrastať o nové krásne
priestory. Deň čo deň s deťmi
pozorujeme, čo nové na našej
prístavbe šikovné ruky murárov
vytvorili. Robota im ide naozaj od ruky. Koncom mája sme
s deťmi absolvovali výlet, počas ktorého sme navštívili
blízku obec Žiar. S deťmi sme sa poprechádzali po lese a na
konci výletu nám pani Kyzeková program obohatila lesnou
pedagogikou. Jún sme začali oslavou MDD. Pre deti sme
pripravili „Týždeň detskej radosti“. Bol to týždeň priam
nabitý množstvom rôznych aktivít. Pondelok sme začali
Bobruškinou olympiádou, počas ktorej si deti rozvíjali
svoje pohybové schopnosti. Za svoju zdravú súťaživosť,
šikovnosť a vytrvalosť boli všetci odmenení skutočnými
medailami. V utorok sa naše deti zúčastnili interaktívnej
prednášky s chlapcami z organizácie KuUl. Obohatili si
svoje poznatky o nové vedomosti z oblasti prírody
a živočíšnej ríše. Okrem nich navštívil našu materskú školu
aj medveď, ale milí čitatelia - nebojte sa, nebol živý. Streda
nám priniesla animoterapiu s poníkmi. Predposledný deň

v týždni sme sa s našimi deťmi vybrali na Bobroveckú
nádrž, kde dorazili záchranári z Liptovskej Mary. Deťom
ukázali, ako zachraňujú topiaceho sa, oboznámili ich ako sa
majú správať na otvorených vodných plochách. Pre naše
deti to bolo veľmi poučné, najmä pred blížiacimi sa letnými
prázdninami. Záchranári na našej nádrži dokonca prevetrali
aj svoj motorový čln, ktorý mal u chlapcov najväčší úspech.
Bodku za týmto nádherným týždňom urobila cvičiteľka
psov, ktorá učila deti ako sa majú správať k najlepšiemu
priateľovi človeka.
Ale tomuto krásnemu týždňu stále nebol koniec. Hlavne
pre naše včielky. Tie sa v piatok večer vrátili do škôlky, aby
prežili Čarovnú noc. Pomáhali muške Svetluške hľadať jej
stratené dieťatko. A keď ho našli, Svetluška ich odmenila
pokladom, ktorý ukryla v školskej záhrade. Najväčšia
slávnosť pre naše včielky sa uskutočnila 27.6.2019 a tou
bola rozlúčka s materskou školou. Na obecnom úrade dostali svoje „prvé vysvedčenie“ - Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania.
Milí čitatelia, jún sa končí a blížia sa
prázdniny. Okolím sa budú šíriť hlasy
veselých, hrajúcich sa detí, štebot vtáčikov
a cvrlikanie cvrčkov. Vzduch je nasýtený
omamnou vôňou kvitnúcich kvetov. Máme
pred sebou dva krásne letné mesiace
prázdninového oddychu a príjemného
prežívania voľného času. Začínajú sa naše,
ale aj Vaše prázdniny.
Želáme Vám, aby ste dni dovolenky prežívali v kruhu svojich blízkych, zregenerovali svoje sily, naplnili sa pocitom šťastia.
Tak teda dovidenia, uvidíme sa v septembri
vo vynovenej Bobruške.
EG
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Sedem medailí

Znelo umelecké slovo

Číslo sedem je magické číslo a práve toľko medailí
priniesli členovia Jednoty dôchodcov z Bobrovca dňa
29. mája z okresných športových hier. Tri zlaté, tri
strieborné, jedna bronzová a tiež 5. 6. a 7. miesta v poradí,
spomedzi 126 súťažiacich. Boli to členovia z 19 klubov
okresu Liptovský Mikuláš. Tým pádom bolo aj 19
bodovaných miest. Naši z Bobrovca sa umiestnili na
piatom mieste.
Minulý rok o podobnej akcii mal článok v Ozvene
názov: Sedem statočných. Toľko ich na súťaži bolo.
Siedmy nám toho roku chýbal, bol to Milan Mertoš, ktorý
už dobojoval svoje súťaže o život. Nech je svojou
húževnatosťou príkladom pre dlhý rad dôchodcov, ktorí sú
na tom zdravotne lepšie ako bol on. Chýbal nám.
Kto boli tí šiesti: Rudolf Pikala – 2 zlaté, Alexander
Kusý – 1 strieborná + 1 bronzová, Milan Hitka – 1 zlatá,
Mária Hiková – 1 strieborná, Oľga Brziaková – 1
strieborná a Otka Konfráterová sa umiestnila na
nemedailových miestach. Ďakujeme za reprezentáciu.

Deň pred okresnou prehliadkou speváckych skupín
Jednoty dôchodcov na Slovensku bola aj súťažná prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby.
Súťažiacich, porotu aj divákov privítala knižnica Múzea
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Prišlo viac ľudí ako
mali stoličiek. Je to dobrý zjav, že seniori majú záujem
aj o tento druh kultúry.
Na krajskú súťažnú prehliadku, ktorá bude 21. augusta
v Malom Čepčíne, budú náš okres reprezentovať: Zdenka
Matejková a Milan Stromko v prednese poézie a Anna
Olšovská v prednese vlastnej tvorby. Prajeme úspešný
postup na celoslovenskú prehliadku.
Anna Olšovská

Spievajúci dôchodcovia
Každé snaženie je raz korunované úspechom. To platí
aj pre spevácke skupiny seniorov, ktoré sa zúčastnili
16. mája okresnej prehliadky v Liptovskom Mikuláši.
Bobrovecká organizácia Jednoty dôchodcov má dve
spevácke skupiny. Jednu zmiešanú – muži, ženy a jednu
čisto mužskú. Vedie ich pán Vladimír Moravčík. Na prehliadke sa predstavili piesňami, ktoré sa spievali na svadbách a muži spievali piesne, v ktorých ,,šumela hora”.
Potešilo nás, keď sa k naším spevákom na javisku pridala
sála a naopak pri speve mužov stíchli a počúvali ich
nezvyčajný prejav.
13. augusta sa v Liptovskom Mikuláši konajú celoslovenské športové hry, ktoré otvorí svojim spevom naša
mužská spevácka skupina a za zmienku stojí, že tiež
postúpili na Ružomberskú líru. Je na mieste zopakovať si
prvú vetu: Každé snaženie je raz korunované úspechom.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
Anna Olšovská

Z Maďarska do Mikuláša
si opäť nesieme víťazstvá
Deti z tanečnej skupiny Freeze sa zo súťaže v Maďarsku - Showtime dance - Europe dance and song
championship 2019, ktorá sa konala od 20.6. - 25.6.2019,
vrátili domov ako víťazi v tanečných kategóriách open
a streetdance mix - detí a juniorov. Naše umiestnenia:
1. miesto juniori formácie streetdance LIPTOVSKÔ
1. miesto Deti sólo Streetdance Dominika Smitková
1. miesto deti duo Streetdance DOMINIKA SMITKOVÁ A MICHALLE MATOCHOVÁ
2. miesto Deti streetdance formácie Love music, love
dance
2. miesto Juniori duo streetdance Veronika Mliečková
a Jessica Brziaková
2. miesto Juniori open formácie - Kázeň
Ďakujem rodičom, ktorí sa s nami zúčastnili ME a celý
deň pomáhali s deťmi. Ďakujem aj mojím Freeze deťom,
ktoré aj po náročnej ceste podali krásne výkony a som na
nich opäť nesmierne hrdá. Taktiež ďakujem mestu LM a
všetkým sponzorom, ktorí nám znovu pomohli finančnýL.J.
mi prostriedkami vycestovať na súťaž.

Viete že...
...pred 130 rokmi (18.10.1889) sa v Bobrovci narodil
Jozef Kello, herec, spoluzakladateľ SND v Bratislave.
Odohral okolo 6000 divadelných predstavení.

Pranostiky:
- V deň Márie Magdalény (22. 7.) rado poprcháva,
pretože svojho pána oplakáva.
- Aký Bartolomej, taká celá jeseň. (24. 8.)
- Ak neprší na Narodenie Panny Márie (8. 9.), bude
suchá jeseň.

Zrnko múdrosti:
Tragédiou človeka je to, že ovládol prírodu skôr, ako ju
pochopil.
SCHWEITZER

9

Ozvena z Bobrovca 3/2019

Jánsky guláš - 2. ročník

P

o roku sme sa znovu stretli v Bobroveckej doline na
súťaži vo varení gulášu. Stretli sme sa tu už trertí
krát nakoľko prvý bol nultý. Do súťaže sa zapojilo
31 družstiev z okolitých dedín, ale aj z Oravy, Košíc,
Vranova nad Topľou, Rikšovciec, Rumanovej pri Nitre a
Komárna. Ohodnotiť toľko gulášov vôbec nie je jednoduché, ale napriek tomu sa na to podujali kuchári s dlhoročnými skúsenosťami Vladimír Kelovský, Miroslav Kovalčík aj Michal Uhrík, ako aj starostovia obcí Ing. Ladislav Sedlák, Ing. Ladislav Staroň a Ján Matloň.

Víťazmi 2.ročníka Jánskeho gulášu sa stali:
1. miesto – KOCÚRIKY z Oravy
2. miesto – GULÁŠ MAJSTRI – z Lipt. Mikuláša
3. miesto – BENEVYTA ml. – z Bobrovca
Víťazom srdečne gratulujeme a zároveň všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme, že sa zúčastnili a dúfame,
že o rok sa znovu stretneme v takomto hojnom počte súťažiacich.
O dobrú zábavu sa nám po celý deň až do neskorých
hodín staral Jarko Vozárik, ďalej nám zaspievali FS
Jalovčianka a FS Bančan. Touto cestou sa chceme
poďakovať Danke Grajkovej, Marianke Hriadelovej,
Marianke Lisej, Terezke Buntovej, Paulínke Tomkovej a
Katke Mikulovej za pripravenie súťaží pre deti.

Ďakujeme všetkým sponzorom a starostom obcí
Bobrovec, Bobrovček, Trstené, Lipt. Behárovce, Pavlova
Ves a Jalovec za finančnú a materiálnu pomoc.
Veľké ďakujem patrí celému tímu EL-MA GULÁŠ
TEAM, bez ktorých pomoci by sa toto podujatie nemohlo
uskutočniť.
Tešíme sa o rok na 3. ročník Jánskeho gulášu.
S pozdravom organizátori
Dana Matloňová
Marián Mliečko
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Divadelníci na výlete

V

sobotu 8. 6. 2019 sme sa s našim divadelným
súborom a našimi rodinami vybrali na výlet.
Chceli sme tak našim rodinám vrátiť kúsok
spoločného času, o ktorý prichádzame počas skúšok a
predstavení.
Ráno sme spred kostola vyrazili už o 7:00 hod., aby
sme všetko stihli. Prvá naša cesta viedla do Čičmian,
rázovitej slovenskej dediny, ktorá je známa maľovanými
drevenicami. Od pracovníčok považského múzea sme sa
dozvedeli historické fakty a prezreli sme si dobové vybavenie dvoch dreveníc, zakúpili si zopár suvenírov
a vydali sme sa na cestu smer Bojnice.
V Bojniciach sa naša skupina rozdelia na dvoje. Prvá
navštívila Bojnický zámok, kde nasávali históriu a
kochali sa v umení starých majstrov. Druhú skupinu

očarili zvieratá v ZOO záhrade. Krásnym počasím a dobrou náladou sprevádzaný výlet ubehol ako voda.
Na Salaši Vígľaš nám veľmi dobre padlo skvelé jedlo, no
nevľúdny personál nám po nejakom čase naznačil, že
máme priestor opustiť. Dobrú náladu sme si nedali
pokaziť. Cestu domov sme si krátili ,,klebetením“ a spevom rôznych pesničiek sprevádzaným gitarou a harmonikou. No jednoducho výborná nálada s výbornou
partiou.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať našim
režisérom za skvelú organizáciu výletu a obecnému
úradu za poskytnutie autobusu, bez ktorého by sa náš
výlet nemohol uskutočniť.
Ďakujeme
J.Z.
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Divadelné predstavenie ,,eRkárov” - Mrázik
Vystupovali sme. Dňa 26.6.2019 si mohli premiéru
divadelného predstavenia “Mrázik” vychutnať žiaci z 1.
stupňa ZŠ v Bobrovci a žiaci Spojenej školy v Liptovskom Mikuláši.
Organizácia, ktorá nás spája, eRko HKSD, nás
pozvala do projektu “Z malého zrnka strom”, ktorého
hlavnou myšlienkou je motivovať deti k nezištným
aktivitám pre miestnu komunitu. My sme sa rozhodli v
rámci projektu potešiť predovšetkým našich najmladších
kamarátov a spolužiakov, ktorým sa podľa ohlasov
divadlo veľmi páčilo.
Vzhľadom k tomu, že náš kultúrny dom sa prerába,
vystupovali sme v bábkovej sále KD v Liptovskom
Mikuláši. No keď bude naša kultúra hotová, určite by
sme chceli toto predstavenie zahrať opäť. Nie len pre
spolužiakov z druhého stupňa, rodičov a priateľov, ale aj
pre všetkých milovníkov divadla.
Za kolektív animátorov Timotej Blahunka
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Vydarený vstup do sezóny

Z MATRIKY
Narodili sa:
marec 2019
apríl 2019

- Matúš Jánoš
- Patrícia Kurcinová

Uzavreli manželstvo:
apríl 2019 - Ondřej Báča - Viera Gazdová
máj 2019 - Filip Volaj - Martina Kandrová
- Vladimír Oško - Nikola Hamerská

Opustili nás:
apríl 2019
máj 2019
jún 2019

19-ročná Gabika Gajanová, atlétka AC ZTS Martin
a slovenská reprezentantka na 800 m, začala po zimnom
tréningovom období pretekársku sezónu koncom mája,
keďže zimné halové preteky neabsolvuje.
18. 5. 2019 súťažila v Plzni na prvom kole Českej extraligy na 800 m a štafete 4x400 m. Prvá vážna medzinárodná previerka bola 3. 6. 2019 v Prahe na Juliske, kde sa
uskutočnil memoriál Jozefa Odložila a po výbornom výkone skončila na druhom mieste v behu na 800 m a časom
2:05:80 min. si vybojovala účasť v októbri v katarskej
Dauhe. 16. 6. 2019 potvrdila výbornú formu na PTS
v Šamoríne, kde opäť skončila na 2. mieste.
Vysoká výkonnosť ju vyniesla na štart v Diamantovej
lige, ktorú premiérovo absolvuje 5. 7. 2019 v Lozán.
O týždeň štartuje vo Švédsku na ME do 23 rokov
a 20. 7. 2019 opäť na Diamantovej lige v Londýne.
Gabike prajeme pevné zdravie a veľa úspechov.
M.G

-

Matej Luka
Emília Beťková
Anna Spilá
Milan Mertoš
Milan Beťko
Milan Matloň

Blahoželáme:
Blahoželáme všetkým spoluobčanom, ktorí sa
v 2. štvrťroku dožívajú vzácneho jubilea.
Matrika

Oznam
Obec Bobrovec oznamuje širokej verejnosti, že v obci
pribudli informačné tabule o histórii a súčasnosti Obce
Bobrovec. Nachádzajú sa v parku pri Kaplnke povýšenia svätého Kríža - muzikantského cechu a
v dolnom parku pri pomníku padlých bojovníkov.

Oznam
Milí naši občania, chcela by som na vás apelovať, zas a
znova, buďme citlivý k svojmu okoliu, k ľuďom a samotnej prírode. Povedzte, o čom svedčia tieto zábery?
Zamyslime sa nad sebou.
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Pozvánka

Pozvánka
Dňa 11. augusta 2019
o 14: 00 hod. pozývame
širokú verejnosť na Bobroveckú špacírku.

- slávnostné otvorenie pri Kaplnke povýšenia
sv. Kríža
- vystúpi Bobrovecká dychovka
- vystúpi bobrovecká mužská skupina
- vystúpi folklórny súbor z Jalovca
- burza kníh
- animácia s deťmi
- občerstvenie - káva, čaj , koláčiky

Deň chovateľov koní - XV. ročník
Klub priateľov koní Liptova usporiada
dňa 1. 9. 2019 furmanské preteky a hoby
preteky detí v parkúrovom skákaní.
Program začne o 10:00 hod.
Predpoludním budú 2 parkúrové preteky.
Furmani budú poobede súťažiť v 3 disciplínach.
Info: 0903 595 787, 0905 921 403

Pozvánka
V dňoch 27. - 29. septembra 2019
Základná organizácia záhradkárov v Bobrovci
pripravuje výstavu ovocia a zeleniny.

Pozvánka

Dňa 11. augusta 2019 o

14: 00 hod. pozývame širokú verejnosť na Bobroveckú špacírku

Program v

krátkosti:

-

slávnostné otvorenie

pri Kaplnke povýšenia sv. Kríža

-

vystúpi

-

vystúpi

bobrovecká mužská skupina

-

vystúpi

folk

-

burza kníh

-

animácia s

-

občerstvenie

Bobrovecká dychovka

lórny súbor z

Jalovca

deťmi

-

káva, čaj

, koláčiky

Prosíme všetkých občanov Bobrovca,
ktorí radi ukážu svoje výpestky na výstave,
aby ich priniesli dňa 27. 9. 2018 v piatok
od 13:00 - 18:00 hod.
do Kultúrneho domu v Bobrovci.
Za ochotu pomôcť už vopred ďakujem
ZO SZZ Bobrovec.
.
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