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Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka ZŠ s MŠ Likavka 

VÝHODNÉ 
PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 4 000 EUR 

MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 10 000 EUR 

PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS 
DO 20 000 EUR

HYPOPÔŽIČKA DO 100 000 EUR 

RUŽOMBEROK, 
Podhora 11, vedľa Badasu vo dvore,

 0918 709 035
 0944 488 322

ČERNOVÁ – 27. október, deň pri-
pomienky černovskej tragédie, rezo-
noval  v ZŠ Andreja Hlinku v spojení 
s  Dňom školských knižníc  prostred-
níctvom knihy Černovčania od auto-
ra, rodáka, Antona Laučeka. Kľúčo-
vým prvkom v dni realizovanom cez 
zážitkové vyučovanie bola postava 
Andrej a uchopenie obsahu knihy 
rôznorodým spôsobom. Kniha para-
lelne v rovnakom čase cestovala so 
žiakmi do bližšieho i vzdialenejšieho 
okolia, pričom za cieľ mala vyvolať 
vo všetkých zúčastnených i okolo-
idúcich pohnútky k tomu, aby sme 
ostali „pohnutí knihou“, zároveň 
byť živou pripomienkou pamätného 
dňa. Každá trieda putovala na svoju 
dobrodružnú výpravu s knihou na 
iné miesto, kde v spolupráci s neja-
kou inštitúciou snažila sa sprítomniť 
posolstvo a aspekty postavy Andreja 
Hlinku. Žiaci prvého ročníka sa spo-
jili s prvákmi v ZŠ Ľubochňa, druhá-
kov cesty zaviedli k spolupráci s gym-
nazistami sv. Andreja a do galérie Ľ. 
Fullu, tretiakom sa venovali budúce 
učiteľky z Katolíckej univerzity, štvr-
táci robili prieskum informovanosti 
v centre mesta a v mestskej knižnici. 
Piataci boli tí, ktorí špecifickým spô-
sobom podčiarkovali atmosféru dňa 
– čítacia štafeta spolu s rodákmi z 
obce ukončená v Hlinkovom dome s 
výkladom pani sprievodkyne; so zá-
verečnou bodkou školského dňa na 
cintoríne, kde si nielen v modliteb-
nej spomienke spomenuli na jednot-
livcov, ktorí v tragédii padli. Šiestaci 
išli „hlinkovskú“ atmosféru rozniesť 
v podobe upravenej divadelnej hry 
do domova dôchodcov, siedmaci na 
námestie Andreja Hlinku do Žiliny, 
kde už aj počas cesty vlakom rozná-
šali letáky s informáciami o černov-
skej tragédii. Materská škôlka čaka-
la návštevníkov z ôsmeho ročníka, 
ktorí aj prostredníctvom interaktív-
nej tabule škôlkarov zoznamovali 
s Andrejom. Deviaty ročník čítal a 
zoznamoval sa s novými informá-
ciami takmer vo všetkých kútoch 
budovy našej školy. Deň zameraný 
na rozvoj čitateľskej gramotnosti na 
základe reality a v regionálnom pod-
tóne priniesol tomuto dňu špecifický 
charakter. Černovčania s vďakou 
hrdo roznášali jeho myšlienky za 
brány svojej školy, aby tradície otcov 
zostali zachované a história živá aj v 
novom dnešku.

ZŠ Andreja Hlinku

Deň školských knižníc v hlinkovskej 
atmosfére 

Podobne ako po iné roky, aj štvr-
táci našej školy ZŠ s MŠ Likavka pod 
vedením p. učiteľky Čutkovej v me-
siaci október úspešne absolvovali 
,,Desaťdňový plavecký kurz.“ Veru, 
niektorí k vodnému svetu nemali 
veľkú dôveru, ale úžasní inštruktori 
a chuť zažiť zábavu i  niečo sa nau-
čiť, boli hnacou silou aj pre naše deti. 
Postupne sa oboznamovali s vodou, 
naučili sa splývať, všetci zvládli zá-
kladné plavecké štýly a s radosťou 
sa vyšantili pri skokoch do vody. De-
sať dní ubehlo ako voda a naše deti 
sa môžu hrdiť novými plaveckými 
schopnosťami. Posledný deň si zme-
rali vo ,,Vodných  pretekoch“  svoje 
plavecké schopnosti so spolužiak-
mi a domov odchádzali s mokrým 
vysvedčením, a tí najlepší aj s me-
dailami. Vďaka patrí rodičovskému 

združeniu za finančný príspevok, 
ale hlavne super plavčíkom za ich 
kvalitný a ľudský prístup.

Monika Brtková

Najlepším mladým astronómom Ján Haluška
Centrum voľného času Elán v Ru-

žomberku v spolupráci s Krajskou 
hvezdárňou v Žiline usporiadali v Zá-
kladnej škole na Bystrickej ceste XXI. 
ročník astronomickej vedomostnej 
súťaže s názvom Astrostop 2014.

Dvadsať štyri účastníkov prešlo 
najskôr dvomi kvalifikačnými ko-
lami, šesť najlepších postúpilo do 
semifinále. V ňom bolo ich úlohou 
vyriešenie tajničiek „pomocou spolu-

hlások“, prví dvaja s najvyšším poč-
tom bodov postúpili do finále.

Finálový rébus žiaci riešili na prin-
cípe odkrývania obrázkov z oblasti 
astronómie, slnečnej sústavy a his-
tórie kozmonautiky. Víťazom súťaže 
sa stal Ján Haluška zo štátneho gym-
názia, druhý skončil Kristián Kmeť a 
tretie miesto si vybojoval Filip Mly-
narčík, obaja zo ZŠ Sládkovičova. 
Traja najlepší získali diplomy, knihy 

a propagačné materiály z oblasti as-
tronómie.

Spomínané podujatie sa teší medzi 
žiakmi veľkému záujmu, prispieva k 
tomu aj príťažlivá forma overovania 
vedomostí, ktorá je založená výlučne 
na princípe počítačovej a audiovizu-
álnej techniky, a tak sa pre deti stáva 
skôr hrou.

Ing. Tatiana Juhásová

Centrum voľného času Elán pozýva
Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ. Termín: 12.11., 8. hod. Miesto: hala ŠKST Ružomberok na Žilinskej ceste. 
Okresné kolo vo futsale študentov SŠ. Termín: 13.11., 8. hod. Miesto: telocvičňa ZŠ Klačno. 
Kvalifikácia o postup do krajského kola vo futsale študentov SŠ. Termín: 14.11., 9. hod. Miesto: telocvičňa ZŠ Klačno. 
Okresné kolo English primary marathon, súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Termín: 20.11., 8. hod. 

Miesto: CVČ Elán, ul. Plavisko. 
Malá prírodovedná olympiáda pre I. stupeň ZŠ Bystrická cesta. Termín: 20.11., 10. hod. Miesto: CVČ Elán, ul. Dončo-

va. 
Okresné kolo vedomostnej astronomickej súťaže Astrostop 2014. Termín: 24.11., 8. hod. Miesto: ZŠ Bystrická cesta. 
Vyhodnotenie okresnej výtvarnej súťaže Povedz drogám nie! Termín: 25.11., 13.30 hod. Miesto: Bjornsonov dom.  
Zdravotno-výchovné aktivity pre  žiakov II. stupňa ZŠ Klačno. Termín: 26.11., 8. hod. Miesto: ZŠ Klačno.  
Krajské kolo v aerobiku študentiek SŠ. Termín: 26.11., 9. hod. Miesto: športová hala T-18 na Plavisku.
Malá prírodovedná olympiáda pre žiakov I. stupňa ZŠ Klačno. Termín: 27.11., 10. hod. Miesto: ZŠ Klačno. 


