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Čo robiť, keď prídem 

domov v roztrhanom 

oblečení? 

Povedz, že na hodine 

chémie vybuchla  

chemikália. 

 

ÚLETY  

REDAKČNEJ   

 RADY 

 

Čo povedať doma, keď sa 

chcem uliať z vyučka? 

Je podozrenie, že Peter, 

s ktorým sedím v lavici, má 

infekčnú žltačku. 

 

Čo povedať učiteľovi, keď idem 

opäť neskoro na vyučovanie? 

Rozmotával som šnúrky  

na topánkach so zipsom. 

Mama znova  navarila 

špenát. Ako sa vyhnúť 

obedu? 

Povedz, že v televízií 

hovorili, že špenát škodí 

očiam. 



 

Milí naši čitatelia, 

znova sa dostávame na rozhranie rokov a s úžasom si uvedomujeme, ako ten čas rýchlo letí... 

S ním aj čas nášho žitia, pozemskej púte každého z nás. 

Preto sa na prahu nového roka sami seba spýtajme, či ho správne využívame, napĺňame dobrými 

skutkami, kráčame najlepšími krokmi... 

Nové číslo časopisu je tak trochu poohliadnutím sa za starým rokom, ktorý sme prežili v zdraví, 

nadobudnutím nových vedomostí, úspechov aj kamarátstiev, vydarenými školskými akciami, športovými  

suťažami a úspechmi našich žiakov. Ale pozrieme sa, aj na čo sa máme v novom roku už teraz tešiť. 

Redakčná  rada časopisu  Očko Vám do nového roku 2017 praje: 

   

 

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK  2 0 1 7 

 

 POSIELAME  ŠŤASTÍČKO NA VŠETKY STRANY,  

ABY BOL KAŽDÝ STÁLE ZDRAVÝ, 

ABY MAL V KAPSE VŽDY PÁR DROBNÝCH, 

ABY MAL TAKTIEŽ PRIATEĽOV DOBRÝCH, 

ABY MAL DÔVOD SA SMIAŤ 

A KAŽDÝ KOHO STETNE  HO MAL RÁD. 

 

 

 

 

 

 

                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoberieme 12 mesiacov a poriadne ich očistíme od všetkej nenávisti, sebectva a strachu. 

 Každý mesiac rozdelíme na 30 - 31 dielov. Potom každý diel upravíme tak, 

 že vezmeme jeden diel práce, 2 diely dobrej nálady a humoru, 3 polievkové lyžice optimizmu, 

dôvery, 

 čajovú lyžičku znášanlivosti, zrnko trpezlivosti a štipku taktu.  

 Celé to zalejeme láskou a poriadne premiešame. Ozdobíme lyžičkou pozornosti a podávame 

s milým úsmevom    

 a voňajúcim slovom.  

Dobrú chuť! 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 
 
 

            

         Pani učiteľka Mária Kopčáková 

               1958-2016 
Odišla nám, a čo je najbolestnejšie – bez rozlúčenia. Strácame kolegyňu, priateľku a učiteľku, ktorá v našej 

škole pôsobila 31 rokov. Školu v Plavnici poznala dokonale, pretože v nej získavala svoje poznatky ako šikovná a 

obľúbená žiačka. 

Narodila sa 3. januára 1958 a celý život prežila v Šambrone. Po skončení strednej školy sa rozhodla pre 

učiteľskú dráhu v Prešove na Univerzite J. Šafárika a urobila veľmi dobre. Poznali sme ju ako obetavú pani 

učiteľku s veľkým srdcom a porozumením. Nejednému žiakovi pomohla pri výbere strednej školy tým správnym 

nasmerovaním. 

Vysokú školu skončila v roku 1982. V rokoch 1983 – 1984 pracovala v Okresnom osvetovom stredisku v Starej 

Ľubovni, v roku 1985 na Okresnom úrade – odbor kultúry a od augusta 1985 nastúpila k nám do základnej školy 

ako učiteľka ruského jazyka a výchovná poradkyňa. 

Odišla priskoro. Už neuvidí svoje deti, manžela, neuvidí rásť svoje vnúčatá... Nevysloviteľný je náš bôľ a 

zármutok nad stratou, ktorá nás postihla. Ďakujeme, že vo svojom plodnom živote urobila všetko, čo mohla 

urobiť pre krajšiu budúcnosť nás všetkých. 

      Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici, Mgr. Miriam Vyparinová 

Ako sme ju poznali.... 

Rádio, slovíčka, trpezlivosť... 

Odkazy pani učiteľke : 

Základy, ktoré som od vás dostala  
v nemeckom jazyku aj dodnes využívam. 
Veľmi dobre ste vychádzali z mladými ľuďmi.  
Ďakujem za to, čo ste ma naučili. 
 

Rozlúčková  pieseň: 

Keby bolo niečo čo sa ti dá zniesť, 

Naša milá Marienka, tá najkrajšia z hviezd. 

Tak by sme to zniesli na nemčinu stále ... 

Moja triedna učiteľka v rokoch: 1995 -1999 



Kristína Kalakajová –Dufalová 

 
 
Bývala pani učiteľka Mária Soroková na ňu spomína takto: 
Bola zanietená svojou prácou, vykonávala ju svedomito. V kolektíve bola obľúbená, mala som ju 
veľmi rada. Bola to dobrá pani učiteľka.  
Bola prísna, ale spravodlivá. Keď bolo treba pomôcť, rada pomohla.  
Mala už blízko dôchodkový vek, škoda, že sa ho nedožila. 

  
 

 

   

 

 

 

                    

Správala sa férovo, 

nikoho nikdy 

neodsudzovala. 

 

 

Navždy ostane v našich 

spomienkach a srdciach, 

naša Pani učiteľka. 

Maja Príhodová 

Pani učiteľka s veľkým 

srdcom, nemôžem tomu 

uveriť, úprimnú sústrasť 

rodine. 

Martina Rybovičová- 

Hopková 

RIP pani učiteľka 

navždy ostanete v 

našich srdciach ! 

Sylvia Vojar 

Nech odpočíva v pokoji, bola 

to moja triedna učiteľka. Bola 

veľmi dobrá, mala som ju 

rada.                 Maja Kyšeľová 

Bola to úžasná učiteľka, vždy na ňu budeme spomínať 

v dobrom... Veľa nás toho naučila... Jej príbehy o psovi 

a kocúrovi... Nikdy nezabudnem... Nech odpočíva v 

pokoji ❤    Marianna Vančová 

 

Úprimnú sústrasť celej 

rodine... bola to skvelá 

pani učiteľka  a svoju 

prácu robila dokonale, s 

trpezlivosťou, láskou a 

porozumením...nech 

odpočíva v pokoji. Nikdy 

nezabudnem  

Júlia Levák- Chovancová 

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta 

a spomienky v srdciach zostávajú. Úprimnú 

sústrasť.      Gabriela Kyšeľová 

Sme tu, a zrazu už nie sme... niekto tam hore to 

tak zariadil, asi mal dôvod, vedel prečo...raz sa 

všetci stretneme, určite...zatiaľ dávajte pozor na 

všetkých, ktorí vás potrebujú už tam zhora! 

Mária Rindošová 

Úprimnú sústrasť najbližším. Na základnej som 

vďaka p. učiteľke Kopčákovej vedela dosť 

natoľko, aby som bola na strednej v nemčine 

excelentná a vo Viedni si mysleli, že som ich 

rodáčka. Ďakujem. 

Paula Kyšeľová- Hejnišová 

Úprimnú sústrasť prajeme 

a budem na ňu spomínať 

len v tom naj naj naj, 

pretože to nebola len 

učiteľka, ale správala sa k 

nám ako ku svojím a 

nerobila nikdy medzi 

nikým rozdiel....úžasný 

človek s veľkým Č.... 

Lucka Karchová 

Úprimnú sústrasť celej rodine, 

kolegom, priateľom...nečakané a 

šokujúce zároveň ...skvelá 

triedna učiteľka, budem na vás 

spomínať len a len v dobrom  

                Silvia Rindošová 

Odpočinutie večne daj jej Pane a 

celej rodine prajem úprimnú 

sústrasť. Bude za Vás orodovať v 

nebi. A tiež budem pamätať v 

modlitbe  na Vás. 

             Zbigniewa Kepková 

 

Ďakujeme za všetko! Verím, že 

bude na nás dohliadať z neba. 

Nech odpočíva v pokoji. ❤

❤  

Maja Kovalčíková 

 

Česť jej pamiatke, bola to Pani 

učiteľka... 

Stanislava Knapiková-Hopková 

Za všetko ďakujeme, nech 

odpočíva v pokoji! :(  

Paulína Mojcherová 

Večná jej pamiatka  nikdy 

na pani učiteľku nezabudneme 

Katka Bebková 



V I A N O Č N É       a  N O V O R O Č N É     H ALA- BA LA 

 

Aké ovocie máš rád?       Syn sa pýta otca: „Mince sa píšu s mäkkým či tvrdým i?“ 

Jablko                        - Neviem, napíš euro.   

-  si veľmi energický, výbušný.  

Broskyňa 

– si kamarátsky, rád pomôžeš iným.  

Mandarínka 
  – si veselý, plný optimizmu a radosti zo života.  
Čerešňa 
 – si príjemný spoločník, rád sa zabávaš.    Pán Mrkvička stojí pri svojom novom aute, hladká 

Hrozno       ho po kapote a nežne mu šepká:  

– si veľmi obľúbený v kolektíve.     - Tak, môj milý, želám ti pekné vianočné sviatky  

Pomaranč       aj veselého Silvestra, a prosím ťa, veľmi nechľastaj... 
– si tajomný, ale u priateľov obľúbený.  

Hruška        
– si odvážny, trpezlivý, čo chceš, to dosiahneš.  

Banán 
– si úprimný, hovoríš pravdivo, čo si myslíš..     

Sťažnosť 

                 Unavené soby sa sťažujú Santa Clausovi:  

                            Keď do budúcich Vianoc neschudnete, podáme výpoveď! 

               

 

 

 

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov:                Silvestrovský 

 

„Určite mi toto všetko priniesol Ježiško?“       

Mamička na to: „Áno, a kto iný?“    Dežo prežil silvestrovskú noc v pôrodnici.  

Jožko sa zamračí: „A čo ste mi teda priniesli vy?“  Nad ránom k nemu príde lekár a hovorí: 

„Blahoželám, máte synov - dvojičky!“                                                             

 Starenka zbiera v lese huby.     -Ďakujem, pán doktor, jedného si môžete nechať 

 Príde k nej horár, pozerá sa do košíka a vraví:   za dobrú prácu. 

 „Starká, tie huby vyhoďte, nie sú na jedenie!“ 

„Veď to nemám na jedenie, ale na predaj“- odvetí starenka.   HA-HA-HA.....

  

 

Čím bude váš syn, keď skončí vysokú školu? 

-Starcom... 

 

 „Mamiiiiiii, ja by som chcela na Vianoce psa...“ 

 „Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!“ 

 

 
Silvestrovské oslavy sú oslavy Nového roka, ktoré sa konajú v posledný deň roka Gregoriánskeho kalendára, 31. decembra 
na Silvestra. 
V západných krajinách sa Silvester oslavuje v súvislosti s príchodom Nového roka. V mnohých kultúrach sú na týchto oslavách populárne 
ohňostroje a iné formy hlučnej zábavy. Silvester je kultúrne podujatie.  
Ľudia tento sviatok nazývajú Silvestrom, lebo toto meno sa nachádza v slovenskom kalendári na jeho konci. Znamená to tiež, že ľudia 
s týmto menom slávia v rovnakom čase svoje meniny. Oslavy ukončenia starého a príchodu nového roka sa zvyčajne oslavujú na horách, 
na chatách, doma s rodinou a priateľmi pri zábavnom televíznom programe, na silvestrovských zábavách alebo na námestiach v každom 
meste. Oslavy Silvestra sú sprevádzané ohňostrojmi a prípitkami.  
Nový rok začína 1. januára podobne ako v susedných krajinách. 
 
 



 

 

Na Nový rok o slepačí krok, na Tri  krále o krok dále, na Hromnice o hodinu 

více. Na to, aby ste zistili, o čo tu ide, nemusíte bežať do kurína. Táto ľudová 

múdrosť totiž nesúvisí so sliepkami, ale s pohybom Zeme okolo Slnka. Práve ten 

je príčinou zmeny dĺžky dňa a noci. Do Vianoc nastáva obdobie zimného 

slnovratu. Vtedy je u nás najdlhšia noc a najkratší deň v roku. Deň trvá približne 

8 hodín. Potom sa deň opäť začína predlžovať a noc skracovať. Tak, ako sa 

hovorí: na Nový rok /1.1./ o slepačí krok, na Tri krále /6.1./ o krok dále, na 

Hromnice /2.2./o hodinu více. 

na kopcoch je biela žuvačka 

ktorú mám práve v ústach 

tá chuť vanilkového cukru 

križovatka v meste 

zástup zasypaných vojakov 

krútiaca sa guľa 

z ktorej staviam snehuliaka 

móda ukrytého pokladu  

(Vanesa Knapiková) 

 

sneží 

jedného pekného rána 

začalo padať zlato 

bolo krehké ako môj 

hlas 

až mi mrazilo moje 

myšlienky 

vločky pri páde na zem 

tancovali 

až sa mi začali topiť 

slzy 

(Nikola Hnátová) 

 

zima u babky 

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) 

 



   

 HVIeZDY NašeJ škOLY 
 
Dnes sme vyspovedali 
     úspešnú reprezentantku 
našej školy   

   
KATKU CHMELIAROVÚ 

Tvoje úspechy na literárnom poli presahujú okresné aj krajské kolá. 

 Ktorý najväčší úspech si ceníš? 

- Bola to krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín. 

Kde si odkladáš svoje diplomy a ceny? 

- Neuveríš, ale do „šuflíka“ vo veľkej skrini. 

Ktorý bol tvoj zvláštny diplom, alebo cena? 

- Malá chlpatá guľka, vraj Lulu. 

Tvoja najobľúbenejšia kniha? 

- Veľa, ale asi najviac Očko-Špehúň. 

Obľúbené jedlo? 

- Na prvom mieste pirohy a potom pizza. 

Tvoj obľúbený predmet v škole? 

- Všetky 

Tvoj obľúbený spevák? 

- Je to jednoznačne Kristína. 

Čo rada robíš vo svojom voľnom čase? 

- Čítam, čítam, tvorím a  hrám sa s bratmi. 

Najobľúbenejší šport? 

- Floorball a vybíjaná 

Tvoje znamenie? 

- Strelec. Takže rada si strieľam z ľudí /ale v dobrom/. 

Čo by si popriala žiakom našej školy do nového roku? 

Do nového roku nech vykročia tou správnou nohou  

a nech každý rok je lepší.... 

 

Za rozhovor ďakuje Radka Janická, 5.A 

 

 

Taký, babkovský: 

   - Babka, poď sa, prosím, postaviť k práčke. 

   - A to už prečo?  

   - Ale, mám nový sveter, ktorý treba prať pri šesťdesiatke. 

 



Moja babka , Zuzka Hopková, má už blízko k sedemdesiatke, no nie je stará babka o palici, 

čo má na hlave šatku, nosí kroj a kríva cez dedinu. Nie! Moja babka je skôr taká mestská. Je 

rezká a hoci máva bolesti, keď z Bardejova dôjde autobusom na hornú zastávku vystúpi, a už 

si kráča so svojou čiernou kabelkou, v ktorej má sladkosti pre nás, a teší sa, že nás zas uvidí. 

Keď príde, s výkrikom „ Babííííí “sa k nej hrniem. Objímem ju, babka sa usmeje a prezlečie do 

starších vecí a pýta sa mamky, ako môže pomôcť. Keď nežehlí, nevarí, nenastrúha zemiaky, 

neumýva podlahy, nerobí ovocný šalát, nerobí v záhrade, nevešia prádlo a nestráži môjho 

bračeka, nájde si čas na pozeranie seriálu, pozeranie 

časopisov či kuchárskych kníh. Keď  som u nej, hráme 

človeče. Stará sa aj o svojho 89 ročného otca, ktorý  žije 

v domove dôchodcov. Babka má tri deti. Uja Paľa, uja 

Peťa a moju mamku Tatianu. Miluje poriadok  a neznáša 

neporiadok. 

 Mám ju rada.      

Katka Chmeliarová, 6.roč. 

 

 

 
 

 
 
 
 ktorý sa stal najkrajším a získal 
 1. miesto v medzinárodnej súťaži. 
 Autorom umeleckého diela 

 je  Jakubko Vančo z 2.A triedy. 

 
      BLAHOŽELÁME       

       
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Zavítal k nám 

Mikuláš, rozdal 

MIKULÁŠSKU 

POŠTU a povzbudil   

mladších žiakov 

v Mikulášskom 

behu. 

Vianočný turnaj 

o kráľa šachu- 

okresné kolo: 

1. miesto získala 

Michaela Kyšeľová,  

Ocenenie  

v   celoslovenskej  

súťaži Anjel Vianoc  

získali: 

Sára Lapšanská,1.A              

Timotej Szekély, 2.A 

Tobias Barkoci, 2.A 

Zuzana FrÖhlichová, 2.A 

 

Julka Platková,8.A 

získala 

v celoslovenskej 

súťaži 

 Literárna Senica 

L.Novomestského 

  

Čestné uznanie 

Okresné kolo  

„Vŕbová píšťalka“. 

 

V speve ľudových piesní  si 

prvenstvo vyspieval  

Paľko Székely 6.B, trieda. 

Lenka Plučinská z 2.A  

získala Čestné uznanie.  

Zavítal k nám 

Mikuláš, rozdal 

MIKULÁŠSKU 

POŠTU a povzbudil   

mladších žiakov 

v Mikulášskom 

behu. 



  

Vianočné vystúpenie „Traja nezbedníci z neba“ 

    spojené s vianočnou burzou. 



 

Opýtali sme sa... 

Každý deň sa s nimi stretneme. Majú svoju prácu radi a pre nás varia každý deň dobroty,  aby sme neboli 

/hlavne naše brušká/ hladní. V školskej jedálni to voňalooo. /Škoda, že sa vôňa nedá poslať./ Naša jedáleň 

prešla cez prázdniny zmenou. Nové priestory jedálne nám dávajú  príjemný pocit pri stravovaní sa. Aj 

tetám kuchárkam sa lepšie varí a pohybuje.  Čo to rozvoniavalo? 

Zistili sme  u našej kuchárky ANIČKY. 

1. Z čoho sa skladá polievka Mňam, mňam? 

Cvikla, zemiaky, mrkva, petržlen, mlieko a syr. 

2. Ako dlho ste už kuchárkou? 

Približne  šesť rokov.      

3. Čo najradšej varíte? 

Guláš s knedlíkom. 

4. A čo nechcete variť? 

Hlavne zeleninové jedlá, pretože ani deťom nechutia. 

5. Chceli ste byť vlastne kuchárkou? 

Nie. 

6. Čím ste chceli byť?  

Čašníčkou. 

7. Za čo ste sa vyučili? 

Kuchár/čašník. 

8. Ktorá trieda je najlepším stravníkom? 

Mne sa zdá, že 5.A 

9. Je aj trieda, ktorá najviac nechce jesť alebo sa sťažuje? 

Určite šiestaci.  

RECEPT na halušky so syrokrémom: 

Potrebujeme: 

 Hrubá múka /asi tak od oka, koľko chceme halušiek. Najmenej ½ kg./ 

Vajíčka /koľko nám sliepky znesú, ak neznesú, treba kúpiť. Stačí aj jedno, ale môžu byť aj dve./ 

Zemiaky /keď máme, dáme  zo záhrady alebo kúpime v obchode/. A syrokrém. 

Postup: z hrubej múky, vajíčok a nastúhaných zemiakov vymiešame cesto na halušky. Tie zavaríme 

v horúcej vode. Po scedení ich dáme do misky a premiešame so syrokrémom /tavený syr/, ktorý sme 

vymiešali s mliekom /máličko/. Nakoniec ich polejeme a premiešame s opraženou slaninkou. 

     Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť!                                                                      

 Interview pre vás pripravili Cynthia so Saškou 

 

  Vraj taký - nový.... 

  Sused navštívil suseda, a keď hostiteľ otvoril chladničku, aby z nej vybral fľašu vína, náhodou zazrel, že sú v nej naukladané aj bankovky. 

- Susedko, prečo dávate peniaze do chladničky? 

- Viete, to je z bezpečných dôvodov. Blížia sa Vianoce, tak som nechal zamraziť manželkino konto... 

 



Č O - SKRÝVAJÚ – STARÉ- VECI... 

 

Poriadok. Kto rád upratuje? A hlavne v predvianočnom čase? Občas je ale dobre 

urobiť si generálny poriadok aj v skrini. Dlho som odkladala túto, pre mňa nie veľmi 

zaujímavú prácu. Rozlúčiť sa so starými vecami, ktoré mi boli niekedy milé, 

potrebné. Medzi množstvom mojich poznámkových zošitov, fotografií a materiálu na 

prácu s deťmi boli aj staré časopisy a noviny. No nezačítajte sa. A objavila som 

toto:  

 

    sme minúty       sedím na lúke 

      ktoré sa                   lákam ťa 

        minú                          na margarétkové 

  spoločne               ľúbi - neľúbi  

     v rozličných                     zatiaľ ti úspešne 

hodinárstvach                   tajím 

to moje je plné        že všetky 

tikajúcich                                               moje 

bláznov                  kvety 

      a tvoje dnes                   majú 

         hľadá                 párny     

         novú                                                         počet   

     hodinárku                      lupeňov 

 

 

 

Takéto milé prekvapenie je od pani uč. Janky Imrichovej, vtedy ešte študentky 

strednej školy. 

 Tak, tešte sa, Očko sa chystá na jej vyspovedanie... 

Autor: Viera Štupáková 

 



                     

   

  

 

„Som závislý na čokoláde!“ Donedávna sme si mysleli, že túto vetu hovoria maškrtníci len zo 

žartu. Nedávno ale vedci zistili, že čokoláda naozaj môže vyvolávať závislosť. Je to naozaj tak? 

Čokoláda obsahuje mnohé potravinárske látky a medzi nimi aj zvláštnu chemickú zlúčeninu. 

Nachádza sa v kakaovej hmote z ktorej sa čokoláda vyrába. Ak zjeme čokoládu, v ktorej je aj 

táto látka, tak sa dostane do tela. Z tela do krvi a z krvi do mozgových buniek. Potom sa 

naviaže na receptory a začne rozkazovať. Prikáže človeku aby bol šťastný, veselý 

a bezstarostný. Preto, keď človek zje čokoládu, cíti sa šťastný a menej unavený. Takýto pocit 

sa človeku zapáči a tak potrebuje čokoládu znova a znova... Takže je čokoláda návyková? Áno 

je!!! ( Ale, ak si dáte raz za čas, nič sa vám nestane. ) Takže si ju kľudne doprajte   

Autor: Cynthia Švrlingová, 9.A 

 
ZÁCHRANNÝ   PÁS  
Môže vás zachrániť  pred zlou známkou. Pomôže vám pri ústnej odpovedi. Záchranný pás musíš odovzdať p. učiteľovi na začiatku 

hodiny, aby vedel, že nie si na vyučovanie pripravený. Ináč sa môže stať, že ťa nezachráni. Môžeš  ho použiť len raz. Ta dobre 

rozmýšľaj, kedy ho použiješ. 

 

  

  JE  ČOKOLÁDA  NÁVYKOVÁ ? 

 

 

Ahoj Miška! 

 Mám pre Teba toľko toho, čo Ti chcem napísať. Ako sa máš a čo máš nové? Dnes Ti 

chcem hlavne opísať náš školský piatacky decembrový výlet. 

 Bolo to super! Boli sme v  Prešove v parádnom divadle, bola to rozprávka 

o Budulínčekovi. Na cestu sme vyrazili autobusom a aj napriek poriadnej fujavici sme 

dorazili na miesto v poriadku a včas. Dokonca sme mali ešte chvíľu času na menšie nákupy 

v obchodnom dome pri divadle. Potom sme sa presunuli do šatní, kde sme si odložili naše 

bundy a presunuli sa do obrovskej sály divadla. Usadili sme sa v pohodlných kreslách. 

V hľadisku sedelo veľa žiakov z rôznych škôl. V predstavení hrali: Budulínček, líška, papagáj, 

horár, babka a dedko. Chlapec  Budulínček  vôbec nepočúval. Líška mala rada šišky 

s jahodovým džemom a nemala rada veľký hluk. Horár  mal rád všetky  babkine jedlá, ktoré 

urobila a mal pušku. Babička s dedkom mali radi hudbu a hrali na hudobných nástrojoch. 

Babka hrala na husliach a dedko na bubnoch. Babka a dedko mali však problém so sluchom, 

preto chodili denne k ušnej lekárke, zatiaľ čo Budulínček vystrojil samé neplechy. Rozprávka 

však mala dobrý koniec. V divadle som bola už druhýkrát. Teším sa tam aj na tretíkrát. Bol 

to super zážitok. 

             Pozdravuj doma. Teším sa na stretnutie s Tebou. 

                                       

 Tvoja Darinka 

 



 

 

 

Keby som ....   

Keby som bol lastovičkou, preletel  by som celý svet. Nepotreboval  by som ani lietadlo a pozoroval všetko z 

výšky. Moria, lesy, lúky, oceány a ľudí. Chodil by som na výlety každý deň. Najviac by sa mi páčil každoročný 

výlet do teplých krajín. No vždy by som sa tešil, že sa môžem vrátiť do krásnej krajiny – na Slovensko.  

   Markus Drabišin, 3.A  

 

Keby som bola čarodejnicou, chodila by som vo fialovom kabáte a mala by som aj lietajúcu metlu.  Na hlave by 

som nosila  veľký klobúk. S kúzelnou paličkou  by som prečarovala všetko zlé na dobré. Deťom  by som 

vyčarovala úsmev na tvári a všetkým ľuďom veľa zdravia a šťastia. 

    Petra Urbanová, 3.A 

 

 

Vykrívač 

Raz prišiel do malej dediny Plavnica bohatý šľachtic. Rozhodol sa, že si v takom krásnom prostredí 

postaví kaštieľ. Najprv si išiel obec celú, celučičkú obzrieť. Dokonca aj celé okolie. Nikde však nenašiel 

dosť priestoru na to, aby kaštieľ postavil. V skutočnosti ho bolo všade dosť, ale tento šľachtic bol veľmi 

vyberavý.  

Na piaty deň hľadania konečne našiel krásny les. Hoci tam bolo veľa blata a prudké stúpanie, 

šľachticovi sa miesto zapáčilo, lebo tam bolo veľa dreva a on sa venoval jeho ťažbe. Hneď pri lese na 

lúke si chcel postaviť kaštieľ veľký ako kostol v obci. Vlastne nie, chcel ho postaviť štyrikrát väčší.  

Keď prišiel za starostom požiadať ho o povolenie na výstavbu, starosta nechcel nič povoliť,  mal 

tiež rád ten les, a celé dni trávil rozmýšľaním nad tým, ako sa ten les bude volať. No šľachtic ho vedel 

presvedčiť: „Buď mi dáš povolenie alebo zbúram celú  Plavnicu!“ Na toto už starosta pristál a povolil 

šľachticovi výstavbu kaštieľa a ťažbu dreva. Šľachtic nečakal a začal rozdávať rozkazy: „Pošlite 

všetkých drevorubačov z okolia, nech začnú rúbať stromy, nakúp kone, aby sme mali drevo čím ťahať, 

a pozbierajte všetkých staviteľov z okolia, zajtra budú mať materiál na stavbu“.  Trvalo im, kým všetkých 

ľudí pozbierali, medzitým sa aj zotmelo. Šľachtic príkaz nemenil, drevorubači  mali pracovať vo dne, aj 

v noci. A to sa mu vyplatilo. Ráno mali robotníci aj kone vykrivené nohy. Šľachtic nevedel, čo má robiť, 

šiel sa sám presvedčiť, či je to pravda. Len čo vkročil nohou do lesa a dotkol sa stromu, v jednej 

sekunde spadol, a korene stromu mu vykrútili nohy, hádzali s ním o zem, až ho celého zahrabali pod 

pôdu. Svedkovia ihneď bežali po dedine a rozkrikovali, čo sa stalo. Správu počul aj starosta a vtedy si 

povedal:  „Ten les nazvem Vykrívač.“ A odvtedy sa tak volal les, ktorého sa všetci báli. Aspoň ja som 

to tak počul. 

       Michal Vančo, 8.roč. 

 

Z TVORBY NAŠICH ŽIAKOV 



 

     

        

 

Ruku na srdce, kedy ste naposledy čítali nejakú  knihu? Že sa nepamätáte? No mali by ste to rýchlo napraviť, 

lebo čítanie je pre rozvoj osobnosti naozaj dobrý prostriedok. Čítanie nám umožňuje uniknúť od bežnej 

reality  a vyburcovať naše zmysly, predstavivosť a pocity do úplne iných rozmerov. Kniha by mala byť 

dôležitou súčasťou nášho života. 

Čítanie knihy neznamená, že musíme čítať každý deň niekoľko hodín. Stačí, ak si prečítame jednu knihu za 

niekoľko mesiacov. Pričom čítať sa dá čokoľvek, dôležité je, aby nás to bavilo a nerobili sme 

to nasilu.  

 

Prečo čítať? 

-čítaním sa učíme novým veciam 
-zlepšujeme si pamäť      
-zvyšuje sa naša aktivita 
-cvičíme si analytické myslenie 
-čítanie zlepšuje ľudskú empatiu 
-rozširujeme si slovník 

Ľudia , ktorí  pravidelne čítajú, žijú dlhšie o 4 roky ako tí, čo čítajú len časopisy a noviny. 

Aj keď čítanie z módy vyšlo, mali by ste si k nemu nájsť cestičku a znovu objaviť jeho čaro. K tomu je 

teraz aj ten správny čas. Vonku sneh a fujavica, a vy si s teplým čajíkom v posteli  čítate. Knižný trh je 

veľmi bohatý, a tak som vám vybrala, čo  teraz letí vo svete kníh. 

 

Top 1O najčítanejších kníh poslednej doby... 

 

- Chuť granátových jabĺk  - Na vine sú hviezdy 

- Šlabikár šťastia   - Rozprávky o psíčkovi a mačičke 

- Pipi Dlhá Pančucha   - Čin-Čin 

- Harry Potter a prekliate dieťa - Moja mama je bosorka 

- Jeden deň    - Kam zmizla Aljaška 

 

Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil svoje srdce. 
        

     Autor: Vanesa Knapiková 
 

 

 

 

 

 

V našej škole, 
 v jednej triede, 

tri dievčatá veselé. 

Každá z nich je iná,  

no meno majú spoločné. 

Katka, Kamilka, Klára? 

Tak sa nevolajú, 

ale všetky tri  

 Uhádneš,  čo to je? na meno Karolínka   

 a/sneh      b/ šľahačka sa otáčajú.   

 c/ mraky na oblohe      

Jakub Vančo, 2.A  

ČÍTANIE

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 NOSÍ       S A 



 

              
 

 

MRÁZIK 

Mraziarenské služby   ŠÍPKOVÁ RUŽENKA     
     Záhradnícke a sadovnícke služby 
- výroba ľadu 
- dovoz a vývoz snehu                      - polievanie a vysádzanie kvetov 
- mraziarenské výrobky                        -  kosenie trávnikov     
                  - strihanie stromov a hláv /kríkov/ 
Kontakt:  Zimná č. 7      
   77777 Mrázikovo     
Tel. : 07 07 07 07     Kontakt: Šípková  100 
Email: zima ako@naSibíri.com       101010 Ruženkovo 
       Tel. číslo: RURURU  
  

 Email: polejem@vyschne.sk 
             

P O P O L U Š K A  

Upratovacie služby 
-  
- Vysávanie a upratovanie 
- Umývanie okien a podlahy 
- Pranie bielizne     
- Utieranie prachu a riadu 

 

 

 

Kontakt: Pecová 10 

  111 11 Popolkovo 

Tel. číslo: 0101 000111 
Email: špina@neporiadok.sk 
 
 

 

 

 

Najkrajší dar 

„Máme ešte niečo urobiť?“ opýtala sa sekretárka. Zaneprázdnený riaditeľ letmo pozrel na hodinky a do diára. „Už sme 

mali byť preč. Teraz už nič nevybavíme.“ 

Sekretárka sa usmiala: „Vlastne je tu ešte zoznam vianočných darčekov od vášho syna. Nezabudnite, o tri dni sú 

Vianoce!“  

„ Aspoň vy na to myslíte!“ povzdychol riaditeľ.“ Obávam sa, že moje dieťa sa na mňa trochu nahnevalo. A asi oprávnene. 

Mám na svoju rodinu tak málo času. Keď prídem domov, malý už spí. Skoro nikdy sa neporozprávame, nepohráme. Ale 

aspoň na Vianoce by som mu chcel dať pekný darček. Ibaže nemám čas kúpiť ho... Urobíme to takto: kúpite ho za mňa. 

Nech stojí čo stojí. Prečítajte si zoznam a kúpte všetko, čo si malý želal.“ 

Sekretárka otvorila list a s úsmevom povedala nadriadenému: „Vždy plním vaše rozkazy, ale tento raz to nedokážem.“ 

„Prečo nie? Je tam napísané niečo, čo sa nedá zohnať?  Čo si to želá? Ukážte to, doparoma!“ Sekretárka mlčky podala 

riaditeľovi list od jeho syna. Muž čítal: „Drahý otecko, namiesto vianočného darčeka by som chcel, aby si si v novom 

roku našiel každý deň pol hodinu času pre mňa. Nič iné nechcem.“  

Tvoj Ferko 

 

 
 



LY-  LYŽE-  LYŽOVAČKA   

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-TÁLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci našej školy sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Na lyžiarskom bolo výborne. 

Prvý deň bol trošku náročný pre tých, čo nevedia lyžovať, ale inak si myslím, že 

sme to všetci zvládli na jednotku. Večerné hry boli čerešničkou na torte. Smiech a 

zábava boli v plnom prúde každý deň. Hoci sme večer poniektorí prichádzali po 

výcviku dobití a unavení, ráno sme boli fit ako rybičky. Po raňajkách sme sa išli 

prezliecť a švihom na svah. A ide sa na to! V piatok, keď sme nastupovali do 

autobusov sme si hovorili, že by sme ešte chceli ostať. 

Naozaj to bol super zážitok so super ľuďmi.  
Ak by bola možnosť ísť znovu, určite by som neváhala. 

      

Autor: 

 



 

 

Vymaľuj si obrázok    

 

 

  

Uhádli ste?    

            

  

Pohľad z lietadla 

 na mračná. 
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