
 

  



 

 

 

 

Pozdravujeme Vás, naši čitatelia.... 

 

 

Zima je nenávratne za nami a po dlhých, chladných 
a tmavých  nociach, jar prináša so sebou sladučké 

teplo. Jar je nádherná, je priateľka lesov, lúk, aj 
záhrad. Prináša so sebou svet plný farieb. Aj keď 

nemá ešte na palete veľa farieb, začína maľovať. 
Staré ošarpané stromy sa zobliekajú z bielych plášťov 

a obliekajú si čerstvé zelené šaty zdobené  kvetmi. 
Vtáčiky sa vracajú zo zimnej dovolenky do svojich 

domčekov.  Všade počuť očarujúci spev. Kvety sa 
zobúdzajú zo zimného spánku a strhávajú zo seba 

mäkkú bielu perinku. Zubaté slniečko sa jemne 

dotýka  všetkého okolo seba, občas trocha spŕchne 

dážď, ale nádherná dúha to všetko napraví.  
Nezaháľa ani les, ktorý sa pýši svojou zeleňou. Všetko 

tam ožíva. Zvieratká sa prebúdzajú zo zimného 
spánku, iné sa zas tešia, že nastala jar. Lesy sa 

napĺňajú hubami, lesnými plodmi.  Lúky nás potešia 
nádherným žltým kobercom z kvitnúcich púpav. Taká 

krásna je pani Jar. 
 Také svieže - jarné je aj toto číslo časopisu. Jeho 

tvorba dáva zabrať, aj keď Vám sa to nezdá. Veríme, 

že si aj v tomto čísle nájdete niečo zaujímavé alebo 

poučné pre seba.  
 
 

 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na tvorbe časopisu svojimi príspevkami.  

           
           

           

        

 Za redakčnú radu, krásne jarné chvíle Vám praje Viera 

 



 

 

Viete, prečo sa oslavuje 1. apríl?  

V 16. storočí bol starý juliánsky kalendár nahradený novým,  

 Nový kalendár označil začiatok roka  na 1. januára. Vo Francúzsku však mnoho ľudí buď 

odmietlo, alebo nebolo informovaných o tejto zmene, a tak pokračovali v oslavách Nového roka 

1. apríla. Ostatní ľudia si z nich začali uťahovať 

a snažili sa ich dostať rôznymi trikmi. Francúzi volali: „Prvý apríl“ 

(„Poisson d'Avril“), čiže „aprílová ryba“, pretože mladá naivná ryba sa 

chytá ľahko. Často si pripínali na chrbty „bláznov“ obrázky ryby. Deň  

bláznov sa začal oslavovať aj v iných krajinách a postupne sa udomácnil 

aj u nás. Prv sa vymýšľali žartíky, ktoré boli zamerané na posielanie ľudí 

po nezmyselné veci, napr. vtipné semienko, komárie sadlo, zajačie perie, 

hodinársku motyku, bublinky do vodováhy, medzery na rebrík, ohýbačku 

na tehly. Každý si dával pozor, aby nenaletel. Často išlo o dočasné 

prevracanie pevných hodnôt a tieto „bláznoviny“ ukazovali na to, čo sa 

stane, keď sa porušia zabehnuté veci.         
   

 
          

  Máj - lásky čas 
 
Čo je to láska?  
Každý si pod týmto slovom predstaví človeka, ktorého 
nadovšetko miluje.  

Láska môže byť nádherná, ale môže aj veľmi bolieť. Veľa nás môže naučiť. Učí nás dôverovať druhému 
človeku. 
 Láska nemusí byť len medzi rodičmi a ich potomkami, ale aj medzi rovesníkmi .  
Láska nemusí byť len opätovaná. Môže byť platonická. Je to veľmi zlá láska ,pretože sa bojíme vyjadriť 
city tomu, koho milujeme.  
Existuje aj internetová láska. Ale cez internet je každý dokonalý.  
Ešte stále dokonale nepoznáme množstvo a hranice jej nástrah z neznámeho. 
Nezvyčajná láska, ktorá prebieha medzi tým istým pohlavím. Je to taký typ  
lásky, s ktorým sa tak často nestretávame. Aj o tej vieme málo, málo na to, aby sme s istotou  
vedeli povedať, že ju dokážeme skutočne prežívať.  
Mali by sme si viac vážiť lásku, nech je akákoľvek, veď nerastie na stromoch, ani z vody ju nevytiahneme, 
ale je medzi nami ...  

    

hudba 

človek bez hudby je ako vtáča  

bez krídel neutečie  

človek bez cieľa je ako kormidlo 

nevieš kam doplávaš 

človek bez melódie je ako drevený panák 

bez lásky, pocitov, so zatvrdnutým srdcom 
 

(Danielka Adamovičová, 4.B) 

 

Zaujímavosti od A po Z 

 



 

 

 

SABI súťaž je ukončená, skončili by sme na 11. mieste (vyhráva prvých 10 miest...). Spoločne 

sme nazbierali 18 165 g. V Sabi obchode nám zákazníci nazbierali 1 526g. Do súťaže sa 

prihlásime o rok a veríme, že uspejeme a potešíme niekoho tabletom. Tohto roku boli najlepšími 

zberačmi: 

1. Viktória Spišiaková, 3.A – 1 959g 

2. Alexandra a Patrícia Hnátové, 1.A a 4.B - 904g 

3. Viktória Bobuľská, 3.A - 836g 

4. Kristína Lešková, 4.A - 769g 

5. Radoslava Janická, 5.A - 754g 

6. Dominika Knapíková, 5.A - 742g 

7. Vanesa Knapiková, 6.B - 720g 

    Marek Vančík - 3.A - 720g 

8. Anna Sopková, 2.A - 593g 

9. trojičky Jurašovské, 3.A - 520g 

10. Nela Chovancová, 1.A - 512g 

Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí recyklovali 

 a zbierali SABI viečka. 

ČO EŠTE ZBIERAME:       

Vrchnáčiky z plastových fliaš 

Prečo plastové vrchnáky? Určite ste sa už aj vy stretli s tým, že niekto zbiera štuplíky, 

plastové vrchnáky z PET fliaš.  Pre choré deti, pre manžela v bdelej kóme, pre ženu, ktorá zostala na 

vozíku… Aby boli peniaze na liečbu, na drahé prístroje, či na rehabilitáciu v zahraničí. Stačí tak málo – 

nevyhadzovať vrchnáky do koša, ale odkladať ich. Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, odložiť ho 

do misky alebo vedierka, a potom zaniesť na zberné miesto…to naozaj nič nestojí. Ale znásobené to 

znamená veľa. Pre mnohých zlepšené zdravie. Pre niektorých dokonca záchranu života… 

  Prečo sa vlastne zbierajú len vrchnáky? 

Možno ste nevedeli, že vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané 

z kvalitného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu surovinu ako 

bežná plastová fľaša. Preto je dobré ich recyklovať a to nielen 

z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. 

Preto je skvelé, že sa v posledných rokoch tak rozmohlo 

zbieranie plastových vrchnákov, takže nekončia na skládke 

a v spaľovni, ale reálne aj pomáhajú.  

Naša zbierka PET vrchnáčikov pôjde do Starej Ľubovne, a tak sa 

aj my pridáme k zbierke pre detské oddelenie 

v Ľubovnianskej nemocnici. 

 
 

Starý papier- ZBER PAPIERA bude 17. - 19. mája 2017 



    

 
Pozor na žuvačky!              
                    
  

 

Zákaz žuvania žuvačiek počas vyučovania! To vtĺkajú 

učitelia svojim žiakom. Mali by ich však poslúchnuť. Nová 

izraelská štúdia zistila, že žuvačky spúšťajú u detí a 

adolescentov bolesti hlavy.  

Ostáva to záhadou. 

Zatiaľ čo súvislosť medzi žuvaním žuvačky a chronickými bolesťami hlavy zostávajú 
nejasné, dve predchádzajúce štúdie prišli s niekoľkými vysvetleniami. Prvou teóriou je 
fakt, že dlhodobé žuvanie žuvačiek zaťažuje čeľustný kĺb. Druhá hovorí 
o aspartame, čo je umelé sladidlo používané v žuvačkách, ktoré je 
zodpovedné za bolesti hlavy. 

Čítali ste niekedy čo obsahujú žuvačky? NIE? Určite by ste tu našli    

Aspartam. 

Aspartam (alebo E 951) je umelé sladidlo. V Amerike je zakázaný! 

V nadmernej konzumácií je smrteľný. Je to samo o sebe dosť škodlivá látka. 

Obsah Aspartamu10% Metanol40% Kyselina Asparágová 

50% Fenylalalín 

Účinky týchto troch chemických látok sú napríklad: depresie, poruchy spánku, 

migréna, poruchy zraku, nedostatok energie, zlé trávenie a vylučovanie. Tieto 

zdravotné negatíva aspartamu a látkach v ňom obsiahnutých nikto neuprie, a preto 

sa skúste vyhýbať aspartamu. Keď deti jedia od mala aspartamové potraviny, tak v 

dospelosti majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť na vznik nejakého vážneho 

ochorenia... To si však nikto nepraje. 

Viete čo je zvláštne?  

Aspartam je vo všetkých žuvačkách,  
len v detských NIE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Z internetu pripravila Viera 



 

TOMÁŠ JANOVIC  A NAŠI UMELCI...  

 
 

 

Naši mladí výtvarníci vo výtvarnej súťaži Všetko najlepšie pán 
Janovic! získali tieto ocenenia:  
Timotej Székely (2.A) - Cena časopisu Slniečko 
 Tamara Grichová (2.A) - Čestné uznanie 
 Lenka Kyšeľová (4.B) - Cena BIBIANY. 
Okrem toho sa mohli osobne stretnúť a porozprávať so spisovateľom Tomášom Janovicom.  
 

 Blahoželáme našim výtvarníkom  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomáš Janovic 
 (* 22. máj 1937, Bratislava) je 

slovenský spisovateľ, novinár, textár, básnik, 
autor rozhlasových, televíznych, divadelných 
hier a autor literatúry pre deti a mládež. 
Narodil sa 22. mája 1937 v Bratislave. Po 

maturite v Košiciach (1954) študoval slovenčinu 

a históriu na Filozofickej fakulte  

 

Univerzity Komenského v Bratislave (1954 – 1960). Po skončení vysokej školy nastúpil do redakcie satiricko-

humoristického časopisu Roháč, kde pracoval až do roku 1990. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa literárnej 

tvorbe. 

Svoje diela začal publikovať v časopise Roháč už v roku 1954; knižný debut mu vyšiel v roku 1959. Venuje sa témam 
ako generačné problémy, obdobie vojny, rasové prenasledovanie a ďalšie. Taktiež však tematicky vychádza zo 
spomienok na vlastné detstvo a mladosť, ktoré sa snaží zachytiť. Používa veľmi jednoduchý jazyk, voľný verš a 
najmä výborný rozprávačský talent a satirické myslenie.  
 
 
       Autor: Klaudia  
             
        

https://sk.wikipedia.org/wiki/22._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1937
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Divadlo
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https://sk.wikipedia.org/wiki/1959


                                      
 

  
Aj keď krúžok  bábkového divadla pracuje ešte len veľmi krátko, aj tak nás obohacuje o divadelné zážitky 
svojimi bábkovými rozprávkami. 
Nádherný zážitok mali členovia detského bábkového súboru Bubienok z krajskej prehliadky divadelných 
súborov v Stropkove. 
Za reprezentáciu našej školy im ĎAKUJEME. 
 

 
 

         Pripravila: Mária Kyseľová 

 



 

 

KĽÚČE OD ZLATÉHO MESTA 
 
 V obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu (MSKŠ) v Zlatých 
Moravciach sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka 
celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže pod názvom - Kľúče od zlatého mesta, 

ktorá je určená 
pre žiakov základných škôl. 
O prvenstvo bojovalo stovky prác. Vo 
všetkých troch kategóriách výtvarnej 
časti bolo prihlásených celkovo 401 
diel. 
     
      
Blahoželáme našim víťazom, ktorí 

získali v celoslovenskej súťaži prvé 

miesta : 

(Melody Brandová, Michal Sklenárik, , 

Sofia Karaffová -výtvarná časť   

 Nikola Hnátová, Júlia Platková  

- literárna časť) 

 

 
 

 
 
  
 
ĽUDOVÝ   FOLKLÓR 
 
 Našim žiakom a detičkám z MŠ  sa predviedol folklorista Stanislav Gaľa vo výchovnom koncerte 
 s názvom Ľudový folklór, spev a hudobné nástroje. Na konci koncertu sa predviedli aj 

 šikovné deťúrence :) Pána Stanislava sme mohli vidieť aj v jednej z relácií Zem spieva... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



     Marec – mesiac knihy 
 

Marec, prvý jarný mesiac, je venovaný knihám, čítaniu, podpore vzdelávania. Možno sa pýtate prečo? Jedným z 

dôvodov je príbeh o Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil i zomrel v marci. Miloval knihy, ale kvôli problému so 

zrakom ich nemohol čítať, tak mu z nich čítali druhí. Vedeli ste, že marec mesiac knihy bol vyhlásený v bývalom 

Československu v roku 1955 práve na počesť Mateja Hrebendu? 

V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným ľuďom/ zvyčajne mužom /. Neskôr sa pohľad na 

knihy výrazne zmenil, ženy i deti sa čoraz častejšie utiekali ku knihám a kniha sa tak stala predmetom, ktorý spájal 

ľudí rôznych vekových skupín. Dnes už úlohu šírenia kníh a knižnej kultúry plnia knižnice. Do tohto mesiaca tak 

vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc. V súčasnosti si mnohí ľudia myslia, že čítanie sa veľmi „nenosí,“ no 

mýlia sa. Vo svete plnom moderných technológií má kniha svoje opodstatnenie. Jej výhodami sú nielen širšia 

slovná zásoba a prehľad, ale aj to, že čítať môžeš kedykoľvek a kdekoľvek. Jedno arabské príslovie hovorí, že „kniha 

je záhradou, ktorú si môžeme nosiť so sebou“.  
Ak teda nemáš čím vyplniť chvíle nudy, siahni ešte dnes po nejakej knižke či už z knižnice alebo z kníhkupectva ☺ 
 

 Najdrahšie knihy na svete 

Vtáky Ameriky – Najdrahšia kniha na svete / 8,7 milióna € 

Prvé súborné vydanie Shakespeara z roku 1693 / 3,566 milióna € 

Ptolemajova Kozmografia - vydanie z roku 1477 / 2,797 milióna  

Atlas Gerharda Mercatora z roku 1595 / 546 153 € 

Najdrahšia kniha na Slovensku – Biblia / 2000 € 

 

Či už patríte k verným „ knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že knihy 

treba čítať s láskou! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Slovo, riadok, strana, kapitola... 
Áno už viete, na čo myslím. Je to čítanie. To čítanie, o ktorom sme už toľko počuli, zvlášť 
v marci. Chcela by som vám povedať, čo čítanie znamená pre mňa .Je to oddych, skrátenie času 
v čakárni u zubára a ... 
Vlastne už hobby. Som knihomoľ, to je pravda. Keď dlhší čas nečítam, ani si to neuvedomujem, 
ale keď znova začnem, zistím, že mi to chýbalo. Je to úžasný pocit, keď odchádzate z knižnice 
a viete, že v taške máte knihu, ktorá bude na istý čas tak skoro vaša. A vlastne, keď knihu 
dočítam, niekedy mi trochu chýba, ale už sa teším na ďalšiu. Veď kniha je najlepší priateľ 
človeka.  
Tak Vám prajem veľa prečítaných slov, riadkov, strán a kapitol, aby ste objavili krásu čítania 
a tešili sa tak, ako sa teším ja.  
 
      Katka Chmeliarová 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Takéto sa nám podarili.... 

Vlastné knižky si vytvorili deti z ŠKD v rámci mesiaca kníh. 

      

 

 

 

  

  Timejka Repková 

    

Patrícia Hnátová 

 

     Nelka Chovancová   

  

 

 

Radka Vojteková                                

                                                                              Johanka Kontrová 



 

 

A – Adam a Alena aktualizovali aplikáciu 

B- Bublina je z bublifuku. 

C- Cilka Celková má cencúľ na cmúľanie. 

Č- Čestmír našiel čiernu čučoriedku.  

D- Dobrý dedko dal Daniele dobrotu. 

E- Emil e- mailuje e- mailovú adresu na e-shope. 

F- Filoména má flautu a fúka do nej. 

G- Gita gánila na gunára, že jej gumku z gatí gúľal. 

H- Hnedý had hrýzol hnedú hrušku. 

I- Ivana a Ivan sú inžinieri. 

J- Ježibaba Jana Janíčka jedla.  

K- Kohút kikiríkal: „Je to krásny kraj.“ 

L- Lenka a Liana sú lenivé lienky. 

M- Megaveľká mačka Milka myslí na maličkú myšku Martušku... 

N- Nikoletka a Natálka našli nožnice. 

O- Ondrej má ohnuté okuliare. 

P- Pyšný pytač sa pýtal pyšnej princeznej prečo nepíše. 

R- Robo robí rýmy a Radka roznáša radosť do rodiny. 

S- Svišť sypal slivky zo stromu a slizký slimák sa zo svišťa smial. 

T- Terezka tvrdila tretiakom, že ten tanier je tvarohový. 

U- Ujo Urban urobil uhorkovú masku. 

V- Včielka vyletela vysoko von z vinohradu. 

Z- Zuzanka zaspala v začarovanom zámku v zimnej záhrade. 

Čerstvo napísané od tretiakov 



 

 

 

Tvorivé dielne k Veľkej noci s našimi dôchodcami 
 
 
S Veľkou nocou sa tradične spája aj maľovanie veľkonočných vajíčok. Žiaci našej školy mali možnosť 
vyskúšať si rôzne techniky maľovania a zdobenia vajíčok. Pomáhali im tety z klubu dôchodcov v našej 
obci.  Domov si odnášali vlastnoručne vyzdobené kraslice, ktoré dostali za odmenu na Veľkonočný 
pondelok ich šibači. 
Ďakujeme tetám z  Klubu dôchodcov za ich čas a trpezlivosť s nami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viete, že...  
... pri smiechu stúpa hladina endorfínov – hormónov šťastia?  

... pri smiechu sa napína 17 mimických svalov tváre a 80 

ďalších svalov nachádzajúcich sa medzi bruchom a hlavou?  

... smiech uvoľňuje svaly, zmierňuje bolesti, prekrvuje pľúca?  

... pri smiechu sa rozširujú cievy, srdce tak dostáva viac kyslíka, 

znižuje sa krvný tlak?  

... 10 minút srdečného smiechu zabezpečí 2 hodiny pokojného 

spánku ? 

 

 

 

 

Zasmejme sa      
.... 
Čo majú spoločné Facebook a chladnička? 
Chodíš tam každých 10 minút, aj keď vieš, že  
tam nič nie je. 
 
 

-Pán doktor, priberám na určitých miestach. 
-Tak na tie miesta nechoďte 
 
 
-Slovák Jano je v Anglicku a rozboleli ho zuby. Prišiel k lekárovi a vraví : „Tu“. Zubár mu vytrhol dva zuby. 
Na druhý deň sa posťažoval svojmu kamarátovi, čo sa mu stalo. „A ty nevieš, že po anglicky tu znamená 
dva?“ Poučený Jano išiel znovu k zubárovi, ukáže mu bolestivý zub a povie „Ten“. 
 
 

- Traja bratia odišli z domu od svoje starostlivej mamičky do sveta. Veľmi sa im darilo, zbohatli. Po 
čase sa stretnú a chvália sa, ako sa zavďačili svoje mamičke. Fero : „Mamička si zaslúži domáce 
pohodlie, tak som jej daroval veľký luxusný dom.“ Jano na to: „Ja som jej dal limuzínu aj so 
šoférom, keďže mamička už je nevládna.“ Jožo sa len smeje a hovorí:“ Naša mamička pomaly 
slepne a už si nemôže čítať z Biblie. Tak som jej kúpil papagája, ktorý vie naspamäť Starý i Nový 
zákon.“ Po mesiaci mamička napíše list každému zo svojich synov. Ferovi : „Ferko môj, ten dom 
je strašne veľký. Je mi na ťarchu.“ Janovi :“Janko môj, limuzína, ktorú som od teba dostala je 
príliš veľká a zaberá polovicu dvora a šofér je veľmi pažravý.“ Jožkovi : „Jožko môj, ty jediný vieš, 
čo mám naozaj rada. To kurča bolo výborné.“ 

 
 
 
 

- Na políciu príde nahlásiť pán Novák trestný čin.“ Videl som, že má môj sused na záhrade veľa 
dreva.“ „Ale to nie je trestný čin“ hovorí mu policajt. „Ale ja som videl, ako do toho dreva dáva 
drogy. “ hovorí pán Novák.“ Ahá, to je už vážne, hneď tam ideme.“ Pán Novák vyjde von 
z budovy polície  a volá susedovi :“ Ahoj, už som ti zohnal tých mužov na rezanie dreva, sú tí istí 
čo ti v jari pokopali celú záhradu.“ 
 
           

  Autor: Klaudia  

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Predám dve nové päťky.    Hľadám stratenú bielu ponožku na telesnú výchovu. 
  Značka: Lacno     Značka : Má dieru na päte 
   

 

 

 Prijmem do zamestnania sekretárku na písanie domácich úloh.   Vymením psa s 40 ˚C za Hot dog. 

 Značka : Plat a prémie podľa známok               Zn. : tel. 50 50 50 50 
 

 

 

 

Stratil som hlavu. Márne ju hľadám. Prosím Vás, keď ju nájdete, vráťte mi ju, alebo pošlite správu, kde ju hľadať. 
     Zn. : Kontakt v redakcii časopisu 

 
   

 

        

 

 

     

V ŽBRNDE... 

„To som v poriadnej žbrnde!“ Povedala mucha, keď spadla do šálky s kávou. 

 

  ŠARIŠTINA....MOJA REČ 

Výraz v šarištine / preklad do slovenčiny / 

- Dze ce neproša, naj ce ďabľi 

ňenoša. 

Tam, kde ťa nevolajú, nechoď. 

- Nič tak nerozčuľi ženi jak šicko. 

Čo je pravda nie je hriech. 

- Nemáš chlopa, nemáš pravdy. 

Nemáš  chlapa, nemáš pravdu. 

 

- Jič, doma take nemáš. 

Jedz, doma také nemáš. 

- Meňej znaš, ľepši špiš. 

Menej vieš, lepšie spíš. 

 



 

 
Predškoláci  sa dočkali. Vytúženého, slnečného dňa, kedy sa 

začne nová kapitola ich života... 

 

Na zápis prichádzali deti smelo a usmiato, iní zase neisto 

a ustráchane. So zápisom a úlohami s ním spojenými sa deti 

popasovali statočne. Veľmi pekne recitovali,  počítali, kreslili, 

ale aj spievali. Bolo vidieť, že s pani učiteľkami v škôlke 

nazaháľajú a že si všímajú 

veci okolo seba. 

Za svoj výkon dostali malú 

odmenu a stojan na perá, ktorý im bude aj po čase 

pripomínať deň zápisu do školy. 
 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

        Povedali naši žiaci... 

          Konštantín a Metod prišli z mesta Sulín. 

Pytliak je ten, čo ide pýtať niekoho o ruku. 
Aký je tvoj obľúbený predmet v škole? Zvonček... 

Stromy nám dávajú KYSELINU. 

U nás sa vyrábajú autá a zvieratá. 
Potok je také niečo ako more a riečka je také niečo ako jarok.  



NOC   S   ANDERSENOM 
 
 
Na počesť slávneho dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena knižnice na celom 
svete raz do roka organizujú obľúbené podujatie – Noc s Andersenom, 
 kde malí čitatelia môžu prenocovať v knižnici obklopení svojimi obľúbenými 
knihami. 

 Na tohtoročnej Noci s Andersenom  sa 30. marca až 1. apríla 

zúčastnilo v ZŠ s MŠ v Plavnici 42 detí, ktoré sa začali schádzať v škole už o 19:00 

hod., kde si zložili svoje spacáky a pripravili si svoje spacie miesta. Pre našich 

knihomoľov sme pripravili veľmi zaujímavý program. Po oboznámení sa s programom 

a prezentáciou o Andersenovi  nasledovalo vystúpenie kúzelníkov. V programe sme 

pokračovali súťažením v skladaní štvorlístka z geometrických tvarov, hľadaním 

a spájaním porekadiel a prísloví, odhalením skrytého obrazu, výrobou záložky do 

knihy a hádaním postáv pomocou nápovedy. V školskej knižnici pani riaditeľka školy 

prečítala zaujímavú časť z knihy. V družstvách sme si zasúťažili v preklade básní 

do šarišského nárečia. Neskoro večer sme  na hviezdnatú oblohu púšťali balóny 

šťastia s našimi prianiami. Čítali sme si z kníh pri baterkách. Nakoniec sme mali 

pyžamovú diskotéku.  Po pyžamovej diskotéke sa všetci pobrali do svojich spacích 

vakov a vchádzali do ríše snov. Po polnoci sme sa uložili na spánok. Nebolo to až také 

zlé, hodinu po polnoci už spala väčšina a prví ranostaji sa zobúdzali po pol siedmej. 

Ráno sme sa spoločne naraňajkovali, urobili si vyhodnotenie a odovzdali spomienkové 

darčeky. Každý nocľažník za účasť dostal preukaz spáča. 

Tohtoročná noc bola prekrásna. Prekrásna bola aj preto, lebo na prežitú noc v škole 

nikdy nezabudneme.          

          Katka Chmeliarová 



 

 

 

 

Účastníci a spáči na Noci s Andersenom  odpovedali na otázky: 

Ako sa ti páčilo ? 

-Bolo vynikajúco, super ľudia, super program, najlepšie kamarátky, skrátka super. 
-Výborne.      
 

Čo sa ti páčilo najviac? 

-Púšťanie balónov šťastia.                             – Súťaženie. 

Čo sa ti nepáčilo? 

-Ani neviem, čo by sa mi nemalo páčiť, keď už, tak určite ranné vstávanie. 

-Diskotéka.    - Nič. 

Čo by si chcel zmeniť, alebo čo by ťa potešilo, keby tam bolo? 

- Hľadanie pokladu.    - Lepšia diskotéka. 
- Trošku dlhšie spať a strašidelná nočná hra. 

Chystáš sa prísť aj nabudúce? 

- Áno.   - Určite áno, keď ešte budem na tejto škole, tak áno. 
- Určite. 

Na otázky odpovedali: Klaudia, Mária, Mirka a Veronika 

Za rozhovor ďakuje Katka 

Naši Anderseníci prekladali básne do šarištiny  

 

Báseň pre Optimálcov     Vírus 

Teľo jest mesta dze som ňebul dávno.   Prišol ku nám vírus. 

Teľo jest mesta dze som nebul nikda.   Napadnul nám počitač. 

Do daktorích možno zajdzem.    Pítam še, ti Rus? 

Do daktorích na svateho Dindi.    Nepovedzel co je zač. 

Šedzim doma, kukam sebe atlas.    Možno je z Číny a možno zes Malacek. 

Mena mestoch seba recitujem nahlas.   Un robí somarini, 

Paríž-tadzi rieka Seina teče.     proci nemu nemaš lik. 

Grob- tam še husacina peče. Vírus to lotor zakerní,  

A jake jest  to Slovensko malé. cez šicke filtre prešol mi. 

Vef počitaču jest paseka 

spomaľuje to i seká.   

     

INTERWIEW 



Ťažkosti s letom do vesmíru                               KRAJČÍR 

 

Našol som pod bránu oznam:    Krajčír v mesce Sabinove  

   

Kedz prečítaš, daľej oznam.    Ušil mi raz calkom nové 

Včera bul posľední pokusní ľet    nohavici na míru. 

A od piatka       Bul som cicho jak riba 

Ľitame na Mars a nazad     naši doma zhíkľi ľen 

Podľa cestovného poradka.    Kedz som šednul 

Ľitac še začňe propagačňe     zavolala pod oblačkem  

    

To jest zdarma.      Vlha- vlhe    

Bereme ľen totích, ktorím še hlava nekrúci.  že mi tote nohavici dluhé. 

Ľet zdarma       Hutoril krajčír s Krupiny 

Perši astronauci.      Že un je v tím bez viny... 

 

Čo mi dáva čítanie: 

Povedali naši druháci... 

M. Krafčík:   Pri čítaní sa vzdelávame a zdokonaľujeme si čítanie. 

Karolínka Sekelská:   Ja veľmi rada čítam, pretože to je veľká zábava. Ponorím svoju myseľ do deja 

a akoby sme všetko prežívali spoločne. Mojimi obľúbenými hrdinkami sú nevidiaca Mimi a jej kamarátka 

Líza. 

Kajka Mrugová:   Rada čítam kvôli tomu, že sa niečo nové dozviem. 

Sára Lapšanská:    Čítam rada preto, lebo sa stále dozvedám nové informácie. 

Natália:    Knihy sa mi páčia aj preto, že sú v nich obrázky. 

Ľuboš Frutkevič:    Moja obľúbená kniha je Pipi dlhá pančucha, preto lebo sú v nej srandovné príbehy. 

Zuzka Fröhlichová:   V prvom ročníku som sa učila písať písmenka, slová a potom ich spájať do viet. 

Pomaly som sa naučila čítať. Teraz som rruháčka a som rada, že si už môžem sama prečítať svoje 

rozprávkové knižky. 

 

 

 



 
 
 Súťažili aj naši najmenší, prváci a druháci. Zmerali si sily v speve a recitácii 

 v okresnej súťaži Talent najmenších. Karolko Chmeliar si vyrecitoval 
pekné 2. miesto, Miriamka Pčolková Čestné uznanie a Timko Székely si 

vyspieval tiež Čestné uznanie. Blahoželáme  

 
 

 

 

      ÚSPEŠNÁ JULKA... 

Galéria talentov - celoslovenská súťaž 
                                     iný svet                  

 jar ako nevesta 

ťahá za sebou závoj hmly 

prebúdza rastliny 

vietor sa hrá s mrakmi 

obloha si dala krajší rúž 

                                        usmieva (m) sa 

                                                                (Julka Platková, 8.A) 

  

Julka Platková bola ocenená krásnym 2. miestom v kategórii 

Vlastná literárna tvorba v celoslovenskej súťaži Galéria talentov. 

        

LITERÁRNA REVÚCA: Julka Platková a jej básne boli ocenené 

v zlatom pásme  Teší nás aj osobitná pochvala v komentári 

poroty  

ZLATÉ PÁSMO  

- všetci autori, ktorí sa dostali až do zlatého pásma, majú nesporný poetický talent, aj keď pri 

písaní by nezaškodilo nebáť sa používať viac symboliku, metafory a zároveň tieto prostriedky 

tvorby aj využiť pri tvorbe. Opäť, ako už i po minulé roky sa potvrdilo, že talenty sa rodia na 

východe Slovenska, najmä vo Svidníku, Humennom, Starej Ľubovni, Michalovciach, no do 

zlatého pásma sa dostali aj básne žiačky z Plavnice.  

Diplom - Florinova jar 

Dúha - Cena Ľubovnianskeho múzea 

Čakanky - 3.miesto 

 

     Blahoželáme  

 



 
 
 
Recitátorská     
 
 
 

KATKA  CHMELIAROVÁ 
 
 
 
Katka Chmeliarová nás 14. februára 2017 reprezentovala na krajskom kole recitačnej súťaže povestí 
Šaliansky Maťko v Prešove. Vyrecitovala si hneď dva diplomy - Čestné uznanie a Diplom za mimoriadne 
intonačne zvládnutý text. Blahoželáme Katke a p. uč. Imrichovej za prípravu. 
 
 21. marca si  Katka Chmeliarová na okresnej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín vyrecitovala krásne 1. 
miesto a postúpila do krajského kola, kde v apríli získala Čestné uznanie. 
 Reprezentovala nás aj Zuzka Mačugová, ktorá získala Diplom za obohatenie súťaže  

svojím prednesom  
 
 

 školské kolo recitačnej súťaže    -        Hviezdoslavov Kubín  
 V tejto súťaži predviedli svoje recitačné schopnosti najlepší recitátori triednych kôl. Žiaci, ktorí si radi berú do rúk 
knižky, porotu presvedčili svojím prednesom o pozitívnom vzťahu k čítanému slovu a slovenskému jazyku vôbec. 
Víťazmi sa stali nielen žiaci, ktorí si prevzali diplom a odmenu, ale všetky deti, ktoré k súťaži prispeli svojou účasťou.  
 
 
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE: 

 

1. kat. poézia: 

1. miesto - Nikolettka Ševčíková 

2. miesto - Kristínka Lešková  

3. miesto - Danielka Adamovičová a Miriamka Pčolková  

Čestné uznanie - Vaneska Karaffová  

  

1. kat. próza: 

1. miesto - Timko Vyparina  

2. miesto - Katka Kyšeľová  

  

2. kat. poézia: 

1. miesto - Zuzka Mačugová  

3. miesto - Marián Kormoš a Sofia Karaffová  

Čestné uznanie - Matej Kontra  

  

 

2. kat. próza: 

1. miesto - Katka Chmeliarová  

3. miesto - Ester Karaffová a Klaudia Kormošová  

  

Blahoželáme :) 
 Na okresnej recitačnej súťaži reprezentovali v prvej kategórii Nikolettka 
Ševčíková a Timko Vyparina. Timo si vyrecitoval krásne 3. miesto a Nikolettka 

dostala Diplom za obohatenie súťaže jej recitáciou  



 
 

F U T S A L 

 
 
 

Chlapci (Samuel Hamborský, Kamil 
Hanišák, Andrej Herstek, Filip Imrich, 
Dávid Krajňak, Patrik Marinčin, Matúš 
Moščovič, Sebastián Rybovič, Samuel 
Ševčík, Sebastián Vojtek) tvorili zostavu 
družstva, ktoré reprezentovalo našu 
školu v športovej súťaži. Po víťazstve a 
obsadení 1. miesta v okresnej súťaži  vo 
futsale postúpili na krajské kolo. V 
Prešove sa odohrávali  rozhodujúce 
zápasy, kde si naši chlapci  vybojovali 
perfektné 3. miesto. 

         Chlapci, blahoželáme  
 
Ďalšie úspechy našich športovcov: 
 
Hokejbal, Nová Ľubovňa, žiaci 3. a 4. ročníka   4. miesto 
Majstrovstvá okresu futsal, st. žiaci    1. miesto 
Hokejbal, žiaci 1. a 2. ročníka     7. miesto 
ZLND futsal, okr. kolo       2. miesto 
Majstrovstvá okresu florbal- dievčatá   5. miesto 
Hokejbal, žiaci 3. a 4. ročníka     4. miesto 
Majstrovstvá okresu florbal, chlapci   4. miesto 
 
 

 
ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY A PRAJEME VÁM VEĽA ŠPORTOVÝCH BOJOV A 
ÚSPECHOV!!!!!  

 
 
 
 
 

22. marca 2017 v Lipanoch bolo dekanátne kolo Biblickej olympiády za dva okresy: Stará Ľubovňa 

a Sabinov. Naši žiaci – Ondrej Fedorko, Miško Vančo a Katka Chmeliarová obsadili pekné 1. miesto s 
veľkým náskokom bodov nad ďalšími družstvami a postúpili na krajské (diecézne) kolo do Košíc. 
Duchovnú podporu im robila Zuzka Kmečová, ktorá sa spolu s nimi pripravovala ako náhradníčka. 
 
 
 
Dokáže sa premiestniť z jedného kúta našej planéty na druhý v priebehu jednej dvojhodinovej súťaže. 
Ako? No predsa prstom na mape. Kto to je? No predsa Ondrej Fedorko, úspešný reprezentant školy v  

geografickej olympiáde. Svoje vedomosti potvrdil aj umiestnením na 1. mieste v okresnom kole a na 
9. mieste v krajskom kole súťaže. 
V okresnom kole bol úspešný aj Jurko Sklenárik, ktorý  sa umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii. 
 

Blahoželáme našim geografom a p. uč. Matulíkovi 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Deň narcisov ....                                               

 aj my sme prispeli... 

Nadácia Liga proti 

rakovine 

každoročne 

usporadúva akciu 

„Deň narcisov “. 

Teší nás, že aj naša 

škola takto 

prispela k liečbe 

onkologických 

pacientov. 

Vyzbierali sme :  256, 89 Eur 

    Ď A K U J E M E !            
 

 

 

Predstavujeme Vám literárne dielka našich žiakov z  krúžku  tvorivého písania – možno budúcich 

spisovateľov.... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                v babkinej záhrade 

na plotoch pavučiny z lásky, šťastia, nehy 

pletie mi sveter 

čas tam už nehrá hlavnú rolu 

vždy však kvitne 

nádej beží po kopci 

naháňa nás 

pijeme ju zo šálky 

namiesto čaju 

snívame spolu 

Júlia Platková 

(Júlia Platková) 

 



  

 

iný svet 

jar ako nevesta 

ťahá za sebou závoj hmly 

prebúdza rastliny 

zobudila i ľudí , mňa 

vietor sa hrá s mrakmi 

obloha si dala krajší rúž 

usmieva (m) sa 

(Júlia Platková) 

 

stromy 

                   veľké balkóny     

                      palce na rukách 

                        obsypané vanilkovým cukrom 

                             hebučkou šľahačkou 

mesiac nad nimi tvorí obrázok ľudí 

(Sofia Karaffová) 

 

mesiac je kráter plný lásky 

čo svieti na chodník 

lesnú križovatku 

perinu čo spája ľudí 

tým správnym svetlom 

(Simona Hetešová) 

 

                 Ako veľmi ju mám rada 

Keď sa ráno mamka zobudí, uvidí na stole: 

Mamička, vieš aké ťažké je priznať si lásku osobne? 

Tak som to tu napísala podrobne. 

Práve v ten osudný okamih, keď sa človek vzdáva, 

tvoje nežné objatie ma do boja naspäť dáva. 

Keď sa mi snívajú zlé sny, 

tvoj bozk mi umožní hneď dobré dni. 

Keď urobím niečo, čo som nechcela, 

na tvoj jemný dotyk budem spomínať, aj keď budem dospelá. 

(Daniela Adamovičová) 

 



 

 
 
 
16. marca sa naši žiaci zúčastnili okresného kola matematickej súťaže 
Pytagoriáda. V každej kategórii bolo pomerne málo úspešných riešiteľov, v 6. a 
8. roč. dokonca ani jeden, preto nás obzvlášť teší 1. miesto Lenky Kyšeľovej 

(4.B) a 3. miesto Kristiána Štupáka (5.A). Blahoželáme  
 
Michal Vančo (8.A) sa stal úspešným riešiteľom matematickej olympiády, ktorá sa konala 

 v utorok 4.4. 2017 v Starej Ľubovni. Blahoželáme  
 
 
 
 
 
MATEMATICKÝ KLOKAN - Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž 
pre žiakov základných a stredných škôl. Organizácia Klokan bez hraníc so sídlom v Paríži, ktorá súťaž 
zastrešuje, robí kroky na jej zapísanie do Guinnessovej knihy rekordov. 
 

Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n.o. 
 Aj naša škola sa zapojila do najväčšej žiackej súťaže na svete.  
 
Žiaci mali možnosť dokázať, že im to myslí a zabaviť sa na zaujímavých úlohách. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Matematika hravou formou.... 

 
Vytvorte čo najväčší kruh /kružnicu/, určte jedného zo 

žiakov ako stred kružnice a vytvorte polomer pomocou 

žiakov. /Úloha závisí od počtu účastníkov/. Ostatní  žiaci 

budú zapisovať rozmery nie v jednotkách dĺžky, ale podľa 

počtu žiakov. Úloha znie : Vypočítajte obvod a obsah 

tohto kruhu s meracou jednotkou 1 žiak. 

Ako sa to podarilo vyriešiť žiakom 8. ročníka sa dočítate 

v ďalšom čísle časopisu... 

 



 

 
 
 
 
 
.    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. apríla naša planéta ZEM oslávila 
Svetový deň Zeme. 
 
 
Vďaka nej môžeme žiť a realizovať 
svoje sny.  
Máme ju však naozaj radi a 
uvedomujeme si, ako od nej 
závisíme? čo vlastne robíme preto, 
aby sme  
na planéte Zem pomohli udržať 
život?     
   
 
Deň Zeme vznikol ako reakcia na 
rozsiahle poškodzovanie životného 
prostredia. Začal sa oslavovať od 
roku 1970. Iniciátorom bol 
environmentálny aktivista, senátor 
Spojených štátov z Wisconsinu, 
Gaylord Nelson. Jeho cieľom je 
pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je to potreba 
uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného 
prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce 
generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne 
podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť si krehkosť našej planéty. 
Pri príležitosti Dňa Zeme sa aj na našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť 
ochrany životného prostredia a celého ekosystému.  

 
Uskutočnili sme brigády venované úprave školského areálu. žiaci  zbierali odpadky,  hrabali 
trávnaté plochy, vyčistili skalky a zametali chodníky.  
Sme radi, že žiaci urobili niečo pozitívne pre našu prírodu a zároveň aj pre okolie našej školy 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Víťazná trieda - celá modrá, 2.A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok si vyfarbi 



DOVIDENIA, VIDÍME SA V ĎALŠOM ČÍSLE... 

 

 

Redakčná rada: 
Ďakujeme, že ste si časopis prečítali až dokonca. 

    DOVIDENIA 
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