
 



 

 

 

Nečakajte s činmi, kým všetko nebude perfektné. Nikdy to nebude 

perfektné. Ten „ správny čas „ nikdy nepríde. Vždy tu budú prekážky 

a výzvy. Čo robiť? Začnite tam, kde práve ste, a pracujte s tým, čo práve 

máte poruke. Začnite hneď . S každým svojím krokom, čo urobíte, budete 

silnejší a silnejší, istejší a oveľa , oveľa úspešnejší.  
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  Milí žiaci, 

prázdniny pominuli, lastovičky odleteli a vy máte pred sebou prvé vydanie časopisu 

Očko v tomto školskom roku. V škole zarezávate už 2 mesiace, zopakovali ste si vlaňajšie 

učivo, napísali ste prvé testy (dúfam, že úspešne) a pred sebou máte ešte kus práce. 

  Iste veríte, že vám školský rok rýchlo ubehne. Okrem vstrebávania nových informácií 

pôjdete aj na rôzne výlety, exkurzie, zažijete školu v prírode i lyžiarsky výcvik. Budete 

mať veľa nových zážitkov, na ktoré sa spomína celý život. 

  Želám vám, by ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami 

a relaxom. Usilujte sa sami svojím dobrým správaním, tvorivosťou a aktivitou urobiť si zo 

školy priateľa. Prekonajte sami seba, buďte úprimní a spravodliví. 

  Zaželajme si teda spoločne, aby sa nám tento školský rok vydaril a aby žiaden mrak 

nezakryl náš úsmev. 

Riaditeľka školy 

Mgr. M. Vyparinová 

 

 

 

 

 

 

Myslíte si, že o škole a jeseni sa toho veľa nedá napísať? 

Mýlite sa. V jeseni nastáva zmena pre každého školáka. 

Napríklad, ideme do školy, stretneme sa so spolužiakmi 

a delíme sa s nimi o naše prázdninové zážitky. Niečo sa 

skončilo, a niečo začína, a začína nový školský rok. A my 

sa pomaličky musíme učiť. Zo začiatku si zvykáme. Tak 

hor´ sa do učenia.                  

 Veď za-čí-na-me 

      



 

Milí čitatelia, 

      čo si budete môcť v časopise prečítať?  

Zamyslenie na úvod, vtipy a hádanky. Literárnu tvorbu našich spolužiakov, 

informácie zo života školy, športové a iné úspechy žiakov, zábavné úlohy, rébusy 

a iné.  

 

Ako vy sami môžete prispieť do časopisu?  

 Môžete kresliť, písať rôzne zážitky, básničky aj vymyslené príbehy, vítané sú aj 

hlavolamy, krížovky, vtipy. 

 

Bude v časopise aj tento rok záchranný pás? 

Nezabúdajte, že v každom čísle časopisu na vás čaká záchranný pás, ktorý má 

platnosť dva mesiace a môžete ho použiť len raz. 

R E D A K T O R K Y : 

                                                                

 

                       

 

 

                                                                                                                                                                              

       

 

 



                                                                                   

 

 

 

 

 

Voľný čas pre niekoho znamená 

ničnerobenie a pre niekoho relax vo forme činnosti, ktorá nás baví. My 

svoj voľný čas vypĺňame rôznymi aktivitami v rámci záujmových krúžkov. 

V našej škole je ich veru dosť, stačí si vybrať.... 

Futbalový        Mgr. V Frohlich 

Florbal        Mgr. F. Solecký       

Paličkovanie       A. Fröhlichová 

Buď fit!       Mgr. E. Vyparinová   

Zober loptu nie drogy     PeaDr. J. Olejár  

Hud.- flautový     Mgr. M. Karaffová 

Spevokol     s. Zbigniewa 

Šachový    Ing. M. Pavlík 

Tvorivé písanie    Mgr. J. Imrichová 

Umelecký    PeaDr. H. Fröhlichová 

Lit.-dramatický    Mgr. M. Urdová 

Folklórny   Ing. B.Fabiánová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Odkedy v školách zvoní? 

V minulosti sa do školy, podobne ako do kostola zvolávalo zvonením na zvon, prípadne 

udieraním na nejaký kovový predmet. Zvonenie zvonom, neskôr elektrické zvonenie sa 

do škôl dostalo až pod vplyvom technického pokroku v období ČSR (1918 – 1938). Dnes 

je už samozrejmosťou zvonenie prostredníctvom hodinového automatu. A u nás? 

Typické zvonenie nahradila melódia piesní. Tak si cez prestávku zaspievame a niektorí aj 

zatancujú. 

 

 

 

Kedy boli zavedené žiacke knižky ? 

 Zošit so známkami o prospechu a správaní žiaka v škole – žiacka knižka  sa u nás do 

praxe zaviedol v roku 1951 . 

 

 

Škola 

budúcnosti... 

   

 

 

Z internetu vyhľadali: 

Saška a Cia 



 

 
Žiacke desatoro: 

 
1. Dôverujem svojim učiteľom a spolužiakom. Viem, že ma majú radi a veria mi 

rovnako, ako ja verím im. 

2. Hovorím pravdu a správam sa pravdivo. Nerobím zo seba to, čo nie som, ne-

klamem, nechválim sa a nezávidím. 

3. Nevysmievam sa nikdy a nikomu. Je to hlúpe a ani mne by sa nepáčilo, keby 

sa niekto vysmieval zo mňa. 

4. Verím si – aj ja som v niečom dobrý a výnimočný. Využívam každú príleži-

tosť, aby som v sebe objavil a rozvíjal svoje nadanie. 

5. Viem, že učenie je vlastne spoznávanie sveta, v ktorom žijem a budem žiť. 

Nové poznatky si preto budem overovať v reálnom svete. 

6. Nebojím sa dávať si vysoké ciele. Chcem dosahovať najlepšie možné výsled-

ky. 

7. Nebojím sa chýb a neúspechov. Sú dôležité, lebo ma upozorňujú, že mám 

pracovať inak alebo viac. 

8. Chcem žiť aktívne, chodiť po svete s otvorenými očami, vnímať      a počú-

vať, čo sa deje okolo mňa. 

9. Viem, že najviac pre seba môžem urobiť ja sám. Učím sa byť preto samostat-

ný, mať svoj názor a svoju cenu. 

10. Do školy chodím rád, vždy sa na niečo teším, som zvedavý. Viem, že svojím 

správaním, jednaním a vzhľadom reprezentujem nielen sám seba, ale aj svoju 

školu, na ktorej mi záleží. 
 

 

Z internetu pripravila Klaudia 



 

Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu 

 

V dňoch 15. 10. – 19.10. sa v našej škole uskutočnil Týždeň zdravej výživy, počas 
ktorého sa deti zo ŠKD zapojili do rôznych aktivít na podporu a propagáciu zdravého 
životného spôsobu života. Zamerali sa hlavne na mlieko a mliečne výrobky. Svojimi 
aktivitami ukázali, že majú kladný postoj ku konzumácii mliečnych výrobkov. Žiaci 
z krúžku Mladý umelec sa zapojili do výtvarnej časti projektu. Svojimi prácami ukázali, 
že o zdravej výžive toho vedia veľa. 

 

 

 

Žiaci 5. Ročníka zase písali básničky o slovenských potravinách a jedle . Šikovní výtvarníci 

vytvorili krásne výtvarné práce o jedle a potravinách, ktoré boli odoslané na 

celoslovenskú súťaž. 



 

V utorok ráno, 11. októbra , sme nasadli do autobusu a odviezli sa do Prešova. Po exkurzii v Solivare sme išli do 

kina. Konal sa tam Medzinárodný festival animovaných filmov. Pozorne sme sledovali rozprávky z rôznych 

krajín: Japonska ,Ruska, Nemecka, Česka aj zo Slovenska. Pamätám si na rozprávku Bango Vasil, ktorá bola 

o rómskom Mikulášovi. Páčila sa mi aj rozprávka o slonovi. Nakoniec sme hlasovali za rozprávku, ktorá sa nám 

najviac páčila. Ja som dala svoj hlas rozprávke Mimi a Líza. Dúfam, že zvíťazí a dostane cenu detskej poroty. 

                                                                                       Autor: Katka Kyšeľová 

 

  

                     ANKETA 

 

 

   

 

 

 

Čo ste robili cez prázdniny? 

Oddychovala som a starala som sa o moje tri deti, samozrejme bola 

som aj na dovolenke v Chorvátsku pri mori. Je to krásne obdobie 

tepla, veľa vody, výletov do prírody.  

Čo by ste chceli na sebe zmeniť?  

Samozrejme, že stále treba na sebe pracovať- konkrétne by som 

chcela zmeniť moju úroveň anglického jazyka. 

                                     Pani učiteľka Urdová 

Čo ste robili cez prázdniny? 

Oddychovala som, chodila som na výlety, pracovala som v záhradke, 

čítala som knihy. 

Čo by ste chceli na sebe zmeniť?  

Chcela by som viac športovať, mať viac voľného času, chcela by som 

sa naučiť po španielsky a hrať na klavíri.  

Pani učiteľka Imrichová 

                   Za rozhovor ďakujú Olívia A Lívia 



 

Začiatkom októbra naši tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili plaveckého výcviku. Získali základné zručnosti 

v plaveckých štýloch .Veľmi sa im páčili skoky do vody. Plávať sa naučili všetci účastníci výcviku, ktorí za svoje 

výkony dostali odmenu- „ mokré vysvedčenie“ . 

 

 

 

 

Aj tohto roku sa naša škola zapojila do projektu „Záložka do knihy – spája 

školy “, ktorý je zameraný na podporu 

čítania. Usilovne pracovali žiaci prvého aj 

druhého stupňa. Pracovali nielen na 

hodinách výtvarnej výchovy ale aj v rámci 

umeleckého krúžku . Naše záložky boli 

poslané do partnerskej školy 

v Michalovciach. 

 

 A teraz už čakáme na poštu aj my. 

                                                                     
Vaša Katka 

 



 

 

 

 

Celoslovenský úspech...   

a potlesk za krásne výtvarné práce zažili naši žiaci 

Z. Fröhlichová 2.A, T. Ševčík 2.A, P. Urbanová 3.A, 

S. Jurašovská 3.A, A. Knapíková 6.A a pani 

učiteľka H. Fröhlichová v Bratislave na 

vyhodnotení výtvarnej súťaže Tajomstvo úsmevu 

bl. Zdenky Schelingovej. 

BLAHOŽELÁME 

 

 

Starí rodičia držia naše malé ruky len chvíľu, ale naše srdcia 

navždy... 

Darujte svojej babke a dedkovi svoj čas a pozornosť. Zaiste im vaša 

prítomnosť pripomenie, že sú pre život dôležití. Čas strávený 

v kruhu rodiny a najbližších im 

prinesie šťastie a pokoj. Všetci raz budeme starí, ale starší ľudia nie 

sú 

menejcenní. Sú krásni, krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme 

im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Viem, že starším 

spríjemníme život aj vtedy, keď im pozdravíme a poprajeme 

príjemný deň. Je dobré, keď láska a úcta k starším je prejavovaná 

neustále a nielen v tomto mesiaci. 

MOJA BABKA 

Mám ja svoju babku rada, 

 lebo s ňou je veľká sranda. 

Vždy sa z toho smejeme,  

keď si slovo popletie. 

Veľmi rada vyšíva,  

a aj diery zašíva. 

Obed s láskou navarí, 

a stále sa podarí. 

Rada robí v záhrade, 

a vždy v skvelej nálade. 

S radosťou nám pomáha, 

aj keď v nohách bolesť má. 

Tak nech ešte dlho žije,  

A stále sa na nás smeje. 

   Autor: A. Bilaková 



 

 

Denne ich používame pri rozhovore so spolužiakmi, rodičmi. 

 Rozumieme ich významom? 

-čom?   - prečo     cipána – no toto! 

- bars – veľmi     teľo kus- trošku 

- ci rajbe?- nepochopil si ?   maj sumeňe- prosba  o žľutovanie 

- ta jak by ňe- no určite!   davaj het ! – hýb sa / poď rýchlejšie 

-ši čul?- počul si ?    už ľecim- už sa ponáhľam 

- ši še ošaľel?- si normálny?   ic- choď 

Bratislavčan sa pýta východniara: „ Prečo vy všade dávate to dze?“ A on na to : „ A dze všadze?“ 

 

Ket še na ješiň kopali na dzedzinoch gruľe, to jeden čas bul zavedzeni takí zvik, že na  frištik še na bľache furt 

pekľi običajňe naľešniki. F subotu buli pulňene a pečene f pekarniku. 

Typické šarišské jedlá: 

Sciranka s kvašnym mlikem, mačanka, trepanky s kapustu, sodovníky, 

kuľaša, gruľovo škvarky, kukuričanka, tomka, džatky. 

 

PARADOXY ŽIVOTA 
 
Keď plávanie zoštíhľuje, čo robia veľryby zle? 
Keď super lepidlo lepí všetko, prečo nie vnútro tuby? 
Termoska drží v zime teplo a v lete chlad. 
Prečo neexistuje krmivo pre mačky s príchuťou myší 
 
 
 
Taký aktuálny.... 
Sherlock Holmes pri návšteve Košíc odstavil svoj bicykel pri hoteli a namiesto zámku prilepil naň lístok 
s nadpisom: „Ukradnúť by nemalo žiadny zmysel...Sherlock Holmes. 
Po chvíli sa vrátil a pozerá...bicykel preč. Na jeho mieste je prilepený lístoček: „Prenasledovať by bolo 
zbytočné...Peter Sagan 
 

     Pripravila pre Vás: VIERA 

 



 

Cez prázdniny , presnejšie 15. augusta sme strávili pekný deň v poľskej Piwnicznej. Ja spolu s pani 

učiteľkou  Imrichovou sme boli účastníčky 13. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže Sen 

o Karpatoch v rámci 18 ročníka Wrzosowiska, spotkania Poezji i Muziky Karpat. 

Zažili sme krásnu sv. omšu v prírode pod holým nebom na kopci. Navštívili sme mestský úrad, 

v ktorom sa konalo vyhodnotenie súťaže. Ponúkli nás malým ale chutným občerstvením. Videli sme 

vystúpenie ľudových skupín, dokonca aj zo Starej Ľubovne. Program bol zaujímavý. Zažili sme super 

deň ,z ktorého sme si odniesli nielen diplomy a ceny, ale aj množstvo zážitkov. 

Autor príspevku: Julka Platková 

 

 

 

 

 

Vy ste ešte nesedeli na nových lavičkách v parku pred školou? Vraví sa , že sú to lavičky Múzy. 

Kto si na nich sadne, toho Múza kopne. Ej, zišla by sa jej pomoc hlavne na hodinách slohu. Koho 

ale ona schmatne, ten sa z jej moci tak ľahko nedostane. To mi verte. V hlave máte básne, 

príbehy, ani spať nemôžete. Aj vy potrebujete jej pomoc? Tak šup, šup posedieť si a s Múzou 

snívať. Veď možno práve len na Vás čaká.... 

Autor: Katka Chmeliarová 

 



Z tretiackeho pera... 

Keby som bola.... 

Mojím snom je stať sa vílou.  

Víly  vedia lietať, čarovať, pomáhať ľuďom, sú 

dobré a milé. Keby som bola vílou, pomáhala by som 

ľuďom v ich chorobe či chudobe.  

Tento sen sa mi asi nesplní, ale pomáhať ľuďom 

môžem aj tak.  

Viktória Spišiaková 

 

 

 

K N I H A 

Doma som hľadala moju najobľúbenejšiu knihu. Nemohla som ju nájsť. Keby som bola 

psom, vyňuchala by som ju ako svoju kosť, aj keby bola na povale či v pivnici . Veľkými 

silnými labami by som ju vyhrabala, aj keby bola schovaná v záhrade pod kríkom. Od 

radosti by som vrtela chvostom sem a tam. Pevne by som ju zobrala do zubov  a rýchlo 

by som bežala do svojho pelieška. Tam  by som ju pekne pooblizovala do čista. Nikto by 

mi nezabránil slastne sa do nej zahryznúť a celučičkú si ju vychutnať.  

Ach, keby som len bola psom, už by som tu knihu mala. 

Autor: Viky Repková 

 

 

 

 
 

 



 

 ČO JE TO? 

-Ktorý vták má v prostriedku oko? 

- Sedem kamarátov spolu býva, šesť ich do práce beží a siedmy si doma leží.   

- Keď ideš do mesta čo máš na pravej a čo na ľavej ruke? 

- Bojí sa keď stojí, a keď beží, nik ho nedohoní. 

- Čo je tvoje, no iní to viac používajú ako ty. 

 

/Správne odpovede:  

sokol, týždeň, päť prstov, zajac, tvoje meno/ 

Stranu pre Vás zhotovila Klaudia 



 


