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Šatka 
Šatku zastrčíš každému za nohavice, každý sa snaží zobrať 
inému šatku , aby ich mal čo najviac. Vyhráva ten, kto má 

na konci najviac šatiek v ruke.  Nahánky 

hra Pneumatiky 

Táto hra je naháňačka a ten kto naháňa 
je špendlík. Keď niektorú pneumatiku 

chytí, pneumatika vyfučí, ale ostatné ju 
môžu nafúkať 5 drepmi meter od nej. 

Špendlík vyhráva, keď sú všetky pneuma-
tiky vyfučané. 

Klára Anna Jakubová, 5.B,    

Ema Janošková, Marko Bálek, 4.B 

Hrať sa v potoku, stavať 
vodné mlyny 

Korčuľovať sa 

Hlúpy kuchár 
Hlúpy kuchár povie: Ja som hlúpy kuchár a do 
polievky som zamiešal...(mená dievčat, značky 
áut, názvy športov,..) + určí osobu, kto našep-
káva. Každé dieťa povie tejto osobe svoj názov 
(šport, značky áut, ..). Táto osoba potom všetko 
povie nahlas. Hlúpy kuchár si vyberie to, čo sa 
mu najviac páči. Kto vymyslel to, čo si hlúpy 
kuchár vyberie, začne utekať. Ak ho kuchár 

chytí, táto osoba sa stáva novým hlúpym ku-
chárom. Ak ho nechytí, hlúpy kuchár zostáva 

pôvodná osoba. 

Vyvolaná  

Stojíte v kruhu a hľadáte si loptu. Pritom hovoríš 
meno toho, komu dávaš loptu. Keď niekto loptu ne-
chytí, ostatní bežia preč a on, keď loptu zoberie, mu-
sí niekoho trafiť. Za trafenie je čierny bod. Za 3 čier-
ne body sa vymýšľajú smiešne prezývky.   

Pexeso 
Osadníci z Katanu 

Zapichneš do zeme kolík, 
a potom doňho 

z dostatočnej vzdialenos-
ti hádžete ďalšie kolíky 
a snažíte sa ten zapich-

nutý zahodiť- vybiť. 

Spevácka súťaž len tak vonku  

Z kopčeka vyzbieraš kamene 
a váľalšvdolu kopcom sudy.  

Futbal Hrať sa v piesku 
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 Milí žiaci, pedagógovia, zamestnanci našej školy a 

priaznivci nášho časopisu, 

určite ste si popri práci a učení sa všimli takú „maličkosť“ - 

začala jar. Vonku je teplejšie, kvitnú kvety, spievajú vtáci, 

stromy začínajú pučať a čoskoro bude všetko zelené. 

Mám rada sviežu jarnú zelenú farbu.  Nielenže mi pripomí-

na farbu stužiek maturantov, ale je pre mňa znamením 

nádeje. Kolobeh života pokračuje.  

K jari patria aj veľkonočné sviatky. Už sa na ne teším 

a aj preto ma zaujal príbeh, ktorý som nedávno čítala. Novinárka sa rozhodla 

urobiť anketu medzi ľuďmi o tom, čo pre nich znamená Veľká noc. Odpovede 

boli rôzne: stres, upratovanie, šibačka, maľované vajíčka, zbytočné a trápne 

sviatky, prázdniny, jarná lyžovačka. Už chcela anketu ukončiť, keď zazrela 

dievčatko vychádzajúce z kvetinárstva a povedala si, že poslednú otázku po-

loží jej. „Čo pre teba znamená Veľká noc?“ Dievčatko sa zamyslelo 

a odpovedalo: „Veľká noc pre mňa znamená, že smrťou sa všetko nekončí. 

Ježiš Kristus nám svojou smrťou a tým, že vstal na Veľkú noc z mŕtvych povedal, 

že raz aj my vstaneme z mŕtvych.“ Novinárka sa prekvapene spýtala: „To ti po-

vedala tvoja mamička?“ Dievčatko prikývlo: „Áno, to mi povedala krátko 

pred tým, ako vlani práve na Veľkú noc zomrela. Teraz jej idem zaniesť na hrob 

kvietky, ale viem,  že moja mama je v mojej blízkosti stále. Ona žije stále, aj keď 

zomrela.“ 

 A čo znamenala Veľká noc pre nás? Aj pre nás to bolo len pár dní voľna od 

bežného stereotypu, šibačka, čokoládové vajíčka? Alebo to bolo niečo viac?  

 Pre mňa osobne je Veľká noc sviatkom nádeje. Nádeje s veľkým N. Život 

pokračuje, pokračuje aj po smrti. Nájdime si čas a počas veľkonočných 

prázdnin vybehnime do prírody a chváľme Pána za každý kvietok, strom, chro-

báčika a ďakujme mu za nekonečnú Lásku, ktorá za nás zomrela na kríži 

a dáva nám Nádej. 

                         Mária Kelemenová 

Mgr. Mária Kelemenová 

Svätá Terezka Martinová (z Lisieux) 

Terezka  bola malé dievčatko. Raz, keď  jej mamička prišla zaželať  dobrú 

noc pevne ju  objala a povedala: „Mamička, ja ťa tak ľú-

bim že chcem, aby si zomrela.“ Mamičku to pre-

kvapilo a spýtala sa: „Prečo?“ „Lebo chcem, 

aby si sa dostala do neba za Ježišom.“ 

Lucia Rovňaníková, 4.B 
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Lyžiarsky výcvik  
Naša škola 10.-15. februára usporiadala 

lyžiarsky výcvik, na ktorom sa zúčastnili 

žiaci 7. a 8. ročníka. V nedeľu poobede 

vyrazili autobusom na Makov, ale do 

penziónu Javorníky, kde mali bývať. do-

razili až za pomoci áut, pretože autobus 

by nevyšiel až hore. Veľkej väčšine sa na lyžiarskom páčilo a keďže lyžovali iba 2 

krát do dňa zvýšil čas aj na iné aktivity. Komu rodičia dovolili mohol raz využiť aj 

welness, ktorý tam bol. Na svahu boli dva vleky a jazdilo sa dobre, ale posledné 

dni začalo viac fúkať a snežiť. Nato, že odišlo z lyžiarskeho viac ľudí ako inokedy 

bol podľa mňa veľmi vydarený.           Dorota Heglasová, 7.B 

Športová akadémia Mateja Tótha 
   Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. 

Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov, 

p.uč.Fulekovej a p.uč.Hýblovej, poskytuje deťom všeobecný športový základ, 

ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti 

športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, 

na aký šport majú najlepšie predpoklady. 

   Túto aktivitu majú vybraní žiaci každý ponde-

lok o 6:45 a každý piatok o 13:30  v telocvični. 

Celá táto hodina prebieha najprv úvodným slo-

vom o tom čo budeme robiť a čo sa budeme 

snažiť zlepšovať. Potom nasleduje rozbehávač-

ka a po nej rozcvička. Rozcvičujeme sa klasicky 

od hlavy až po nohy. Rozcvičuje nás jedna pani 

učiteľka a tá druhá chystá cvičenia a súťaže. 

Potom nasledujú cvičenia. Zvyčajne bežecká 

abeceda alebo prekážková dráha čím zlepšu-

jeme svoju kondíciu. A za odmenu nasledujú hry, tým zase zlepšujeme silu, pos-

treh a rýchlosť. Po hrách, aby sme sa nezranili, ide naťahovačka nôh, chrbta a 

rúk. Po naťahovačkách nasleduje posledná časť hodiny. Dýchanie. Ľahneme si 

na zem a začneme dýchať. Je veľmi dôležitá časť, preto lebo tam ide o pravi-

delné dýchanie a dá sa pri tom aj oddychovať.     

              Marko Bálek, 4.B 

Deň vody 
Najlepší recept 
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Duchovná obnova 4. roč 
15.2.2019 sme prišli  do haly. Bolo tam pre nás pri-

pravené video. Mali sme kvíz a na raňajky kroa-

sant s čajom.  Pán farár Dušan Pecko nám ukázal 

ako žijú deti v Afrike a ukázal nám ich rodný ta-

nec.  

Téma: Boh si vybral chlapca menom Dávid. Jeho 

starší bratia sa mu vysmievali. Goliáš bol veľký obor. Dávid si zobral kameň, otočil 

niekoľkokrát nad hlavou a hodil kameň Goliášovi rovno do hlavy. Dávid vyhral.  

Júlia Heglasová, 4.A, Ema Janošková, 4.B 

Karneval 
Dňa 28.2.2019 sa uskutočnil karneval. Boli tam masky z celého sveta. Všetko hý-

rilo farbami. Bolo to krásne. Triedy prvého stupňa súťažili v rôznych súťažiach 

a druhý stupeň mal tanečnú zábavu.                   

     

            Tereza Malíková, Eliška Vavreková, 3.A 

Výchovný koncert „Spievajže si 
spievaj“ 

28.3.2019  Krížová cesta 
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Pomóc, obrázok sa nám rozpadol na márne kúsky.  
Vystrihni si ich a daj obrázok dokopy. Zachráň ho, ak vieš dobre 

narábať s nožnicami. 
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1. Dozvedeli sme sa, že ste žili  zahraničí. 

Kde? 

Áno, v Anglicku. Bol som tam tri roky. 

 
2. Čo ste robili v Anglicku? 

General assistant, v hoteli.  

 
3. Ktoré štáty ste ešte navštívili? 

Navštívil som veľa štátov, ale z tých zaují-

mavejších spomeniem Spojené kráľov-

stvo, USA, Mexiko, Nórsko, Francúzsko, 

Taliansko, Nemecko, Švédsko, Dánsko, 

Grécko, v Monaku a iné.  

Väčšinu z nich som  navštívil ako muzi-

kant.  

 
4. Aký bol váš obľúbený školský pred-

met, keď ste bol malý? 

Telesná výchova lebo sme mohli behať 

a kričať. 

 
5. Čím ste chceli byť, keď ste bol malý? 

Chcel som byť vodičom autobusu.  

 
6. Ľutovali ste niekedy, že ste sa stali uči-

teľom? 

Doteraz nikdy. 

Učil som na Kráľovnej pokoja v Žiline a 

popri vysokej škole na rôznych základ-

ných umeleckých školách. 

 
7. Na akých hudobných nástrojoch hrá-

te? 

Dokážem zahrať na gitare, klavíri, trúbke, 

flaute a trošku na bicie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ktorý hudobný nástroj, 

na ktorý hráte máte naj-

radšej? 

Najradšej mám trúbku aj 

keď na nej už  

tak často nehrávam.  

 
9. Aké je vaše obľúbené 

jedlo? 

Tých je viac, ale z takých 

slovenských jedál mám najradšej peče-

ný bôčik s kapustou a knedľou. Zo zahra-

ničných kuchýň mám rád taliansku ale-

bo čínsku.  

 
10. Kto je pre Vás 

 vzorom? 

Z profesionálneho hľadiska mám rád pe-

dagóga Milana Hejného. Páči sa mi, 

akým štýlom učí.  

Z duchovného života sa mi páči don 

Bosco a jeho spôsob života.  
 
11. Čo by ste chceli odkázať našim čita-

teľom? 

Robte radosť svojim rodičom a Pánu Bo-

hu. 
 

12. Akú vylomeninu ste urobili na zá-

kladnej škole? 

Jednu? (Smiech)  Rozbili sme okno.  
 

 Spevácke súťaže pod 

aktovkou p. uč. Valča 

Sára Fuljerová, Anna Klára Jakubová, 5.B 

Ped. dozor: Mgr. Mária Kelemenová 

UK Grasmare 
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Klára Solárová, 4.B 

Tvorivé písanie—rozprávka 
     Ahojte, som Klára, bývam v kráľovskej rodine.  

     Môj víkend bol pekný. Lebo som zistila, že mám zázračných 

rodičov. Mamina vie urobiť zo škaredých kvetov kyticu. Ocino 

vie opraviť pokazené autá. V sobotu sme boli so zázračným 

ockom na prútiky. Budú sa z nich robiť korbáče a veľkonočná  

výzdoba. V nedeľu sme mali tvorivé dielne. Vyrobila som tam 

zázračnú vílu.  

     A to bol koniec zázračného víkendu. 

 

Veľká noc u mňa doma 
     Ahojte, volám sa Klára Sólárová a budem písať o mojich prázdninách. Prázd-

niny sa začali na Zelený štvrtok. 

     Ráno sme skoro vstali a išli na svätú omšu, a potom som mala voľný deň.  

Na Veľky piatok nebolo nič až také zaujímavé na rozdiel od iných dní. Hrala 

som sa a ešte som aj bola na nácviku. Na nácvik potom prišiel aj harmonikár 

Martin Čerňanský, takže sme mali dve gitary, jednu harmoniku a ja som hrala na 

klavíri. Nácvik bol až po obradoch.  

Na Bielu sobotu sme veľa piekli a upratovali. Obrady sa mi veľmi páčili, niekedy 

mi až zimomriavky behali po chrbte.  

Potom  bola ešte Veľkonočná nedeľa, to sme boli u babky.  

Na Veľkonočný pondelok boli šibačky. Moji bratranci ma nevedeli chytiť.  

 Ináč sa už nedialo nič zaujímavé. 

 

 

          Veľká noc u mňa doma 
 Všetko sa začalo na Zelený štvrtok, kedy sme ráno 

vstali, umyli sme sa, obliekli a vlastne celý deň sme boli 

doma.  

 Až večer sa začala skutočná Veľká noc.  

Boli sme na svätej omši o šiestej hodine večer. Najprv prišli 

miništranti zvonku v sprievode, potom čítali čítania, evanjelium, neskôr mal pán 

farár homíliu. Nasledovalo umývanie nôh. Kňaz umyl nohy dvanástim mužom. 

Keď to urobil, nasledovalo premieňanie chleba a vína. Kňaz si kľakol a premie-

ňal. Na konci svätej omše bolo rozdávané sväté prijímanie. To bol úvod Veľkej 

noci.  

Na Veľký piatok ráno začalo veľkonočné trojdnie. Ráno sme  boli na krížovej 

ceste. Mala, ako každá, štrnásť zastavení. Poobede sme boli na obradoch umu-

čenia a smrti Pána Ježiša. Nebola to svätá omša, lebo na Veľký piatok sa nikde 

na svete omše neslúžia. Boli ale zborovo spievané pašie. Nakoniec kňaz rozdá-

val sväté prijímanie.  

 Aj vigíliu na Bielu sobotu a hlavne Veľkonočnú nedeľu sme prežili v po-

koji a radosti.  
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Obr.: Patrícia Gabčová, 3.B 

Klára Adamovská, 2.B 

Stanislav Jakubčík, 4.B 



9 

 

     Mladý  

 

 

 V jednej  zoo sa narodi lo hrošiatko, bolo malé ako vtáčik . 

Dal i  mu meno Packo. Packo  mal  rád pizzu a hranolky.. .   

 Packo raz uletel  na balóne. Balón praskol  a Packo spa-

dol  na loď, ktorá práve odplachti la.  Packo bol  odhalený 

a hneď ho hodi l i  do podpalubia. Tam mu dával i  iba jabl-

ká, huby  a  dokonca aj  muf lóna s  muchou.  

 Dni  ubiehal i  a  posádka sa už nevedela dočkať na pevni -

nu. Raz ho pust i l i  z  podpalubia, aby sa nadýchal  vzdu-

chu. Packo spadol  do  mora. Našťast ie bol  hrošík ,  tak 

doplával  na ostrov.  

 Na ostrove  s i  našiel  svoje bahno, v  ktorom sa kúpal ,  je-

dol  t rávu a  divým zvieratám ako je lev, had a krokodí l  sa 

vyhýbal . Packo sa z ľakol  aj  myši ,  zajaca, veveričky a so-

vy.  

 Raz, keď Packo hľadal  potravu, narazi l  na jaskyňu. V  nej  

bol i  diamanty. Packo sa veľmi  nepoteši l .  Diamanty ho ne-

zauj ímal i .   

 Inokedy s i  spravi l  z  pal iem a l ián podzemný úkryt .  Keď s i  

ho zväčšoval ,  narazi l  na inú chodbu. Chodba viedla 

k pytl iakovi ,  ktorý  sa ž iv i l  muchotrávkami  a  žabacími  

stehnami .  

 Keď s i  všimol  Packa, zv iazal  ho a  hodi l  ho do t rezora na 

kód. Packo sa odviazal  a  všimol  s i ,  že je v  t rezore na kód 

a ten sa dá otvor i ť  aj  zvnútra. O  chví ľku bol  na s lobode, 

ale musel  nájsť východ z  jaskyne.  

 Už aj  vyš lo s lniečko, ale východ nenašiel .  Pyt l iak s i  ho 

vš imol  a  začal  ho naháňať.  

 Packo sa skry l  v  jaskynnej  s tudenej  vode. Tam sa pytl iak 

neodváži l .  Jaskynná voda v iedla divým prúdom späť do 

mora a Packo dlho plával ,  kým nenarazi l  na loď.  

 V nej  bol i  našťast ie kňazi ,  ktor í  ho vylovi l i  a  s taral i  sa 

o neho. Nakoniec ho vyloži l  v  Tal iansku, kde jedával  piz-

zu, hranolky.. .   

 Raz sa Packo zachyti l  o l ietadlo, ktoré prevážalo dia-

manty do jeho rodnej  kraj iny. Tam ž i l  š ťastne až naveky.  
 

Lukáš Kováč, 4.A  
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Alexandra Veličová, 4.A 
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Michaela Vaškovičová, 4.A 
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Jar 
 

Kde sa vzala tu sa vzala, spoza stromu vykúkala. Slniečko ju privolalo, vtáčiky to 

zobudilo. Zobúdza sa celý les, kvietky kvitnú všade tiež. Tešíme sa všetci na ňu, 

na jar našu milovanú.      

                                                         Ema Somrová 3.A 

Keď  rozkvitne na jar lieska, 

všetko pestré hneď sa zdá. 

Veľká noc sa približuje, 

príroda sa zobúdza. 

 

Na dvore počuť vtáčí spev 

a tiež veľký bzukot včiel. 

Včely zbierajú zlatý peľ, 

vietor fúka do okien. 

  

spomienky na 4. ročník, Valery Baránková, 6.A 

Dúhové more 
 

Dúhové more mám doma vo vani, 

lejem tam farby prírody ako na dlani. 

Slnko predsa - je to žltá, 

modrá ako nebo sa črtá. 

Pridám aj ružovú farbičku, 

krásnu farbu pre kvet – ružičku. 

Zelená ako tráva, 

chodím po nej veľmi rada. 

Červená je tiež nádherná, 

ako farba srdca malebná. 

Dám i oranžovú – moju obľúbenú, 

vidím ju ako pani jesene vymódenú. 

Na fialovú nesmiem zabudnúť, 

moje more nenechám vyblednúť. 
 

Spomienky na 4. ročník, Kristína Drdáková, 

6.A 

 

Milujem ťa, mamička 
 

 

Tráva, tráva, travička, milujem  ťa, mamička. 

Vidím nebo, vidím trávu, 

naďalej  mám dobrú mamu. 
                                                   

                                              Ema Balátová, 1.B 

Nela Gažová, 3.B 

Lucia Jendrušová, 1.A 

Júlia Mártonová, 2.A 
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Veľká noc 
 

Pri poslednej večeri, 

Boh nám telo dáva. 

V piatok zomrie na kríži, 

kríž je jeho sláva. 
 

Spomienky na 4. ročník, Karolína 

Košútová 6.A 

Pôst 
Popolcová streda - pôst sa začína. 

Ľudia povedia si: ,,To bude malina. 

Jeden deň jesť málo, zbytok dobrý byť. 

Taká malá troška sa môže preskočiť.“ 

Neuvedomia si, že to, čo spravil Ježiš, 

nie je veru málo, veď dal sa pribiť na kríž. 

Dal si zobrať život, zomrel strašnou smrťou. 

Keď prežíval svoju, bojoval aj s našou. 

Po troch dňoch vstal z mŕtvych, v nás žiť bude naďalej, 

Preto život nekončí na tejto zemi malej. 

Dostať sa do neba, to je cieľom naším, 

to sa v tejto básni vyobraziť snažím. 
 

       Dorotka Heglasová, 7.B 

Veľká noc 
 

Vajíčka sú maľované,  

korbáče zas z prútov.  

Zachováme tradície, 

všade  zo všetkých kútov. 

Ježiša na kríž pribili. 

Bolesť On prežíval. 

Kopijou mu bok prebodli, 

tretí  deň z mŕtvych vstal. 

 

Spomienky na 4. ročník, Andrej, 6.A 

Nina Holeštiaková, Júlia Heglasová, 4.A 

Dorota Heglasová, 7.B 
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Záchrana netopiera 
 

 Jeden piatok sme celá rodina išli na vý-

let na Donovaly. Moja babka tam má 

veľkú chatu, preto tam chodíme veľmi 

často.  

   Môj strýko Janči našiel v dome neto-

piera. Pravdepodobne sa schoval pod 

strechou na povale pred zimou. Všetci 

sme boli zvedaví a chceli sme ho vidieť 

na vlastné oči, lebo sa hovorí, že netopie-

re sú najškaredšie zvieratá. Ale i napriek 

tomu sú zákonom chránené. Zavolali sme 

preto pánovi, ktorý sa venuje netopierom už dlho. Našli sme si jeho číslo na in-

ternete. Povedal nám, aby sme sa netopiera nebáli, chytili ho  a dali do ška-

tule so servítkami. A doniesli sme mu ho v tej škatuli do Banskej Bystrice. Ujo ho 

skontroloval a povedal, že je v dobrom stave. Všetky tri sestry sme sa so za-

chráneným netopierom na pamiatku odfotografovali. Poučil nás, že sa tento 

druh volá večernica pestrá. Potom si večernicu strčil do vrecka na bunde 

a prezradil nám, že ju zanesie do Belianskej jaskyne, kde často netopiere preč-

kávajú zimu. Všetci sme sa tešili, že vynaložená námaha nebola márna a že 

záchranná akcia netopiera dobre dopadla.  

   Netopier aj vďaka nám prežil donovalskú zimu a už sa môže pomaly 

v jaskyni prebúdzať a tešiť na prichádzajúcu jar. 

                                         Martina Jedináková, 4.B 

Paulína Šteffenová, 1.A 
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Odsúdení písať školský časopis 

Všetci sme veselí, aktívni a spoločnými silami zbierame materiál na školský časopis. Je 

nás oveľa viac, no keď dáme občasné piatky hlavy dokopy, vymýšľame, čo by v časo-

pise mohlo byť. Sme REDakčná rada školského časopisu :)  
(Kto sa skrýva pod prezývkami prezradíme na ďalšej dvojstrane) 

MARCO 
    2m              70kg 
 

   SLNEČNÉ OKULIARE 
 

 DOBRÝ VO FUTBALE 

BAMBULA 
    140 cm   30 kg 
 

   VTÁČIA PRINCEZNÁ 
 

 ZJEDLA SÁRKE HROOZIENKA 

SARKA 
    170 cm             40 kg 
 

   FIALOVÁ 
 

 UKRADLA KLOBÚK 

TETE FIXY 
 

    1 m                           0 kg 
 

   PRINCEZNÁ INDIÁNOV 
 

JAZDILA NA STÁDE BIZÓNOV 

DORY 
 

    158 cm             30 kg 
 

   ANNA ZO ZELENÉHO DOMU 
 

 ŽULA ŽUVAČKU 

ELLIE FOXY 
 

    132 cm             20 kg 
 

   KREATÍVNA 
 NECHALA SI NARÁSŤ BRADU 

JULY 
 

    149 cm             30 kg 
 

   ENERGICKÁ ŽENA 
 

 ANI SAMA NEVIE 

BIG BOSS 
 

    1 000 cm             1 000 kg 
 

   UNICORN 
 ZJEDLA KRÍDLO TABULE 

ANČA 
 

  8 cm           50 kg 
 

MUCHA PUK 
 

VYTRHALA VŠETKY VLASY PIPI DL-
HEJ PANČUCHCE 

   BEBA 
 

    300 cm             50 kg 
 

   JE JEJ ZIMA 
 

 JEDLA MRKVU 
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Meno: Marko Bálek 

Obľúbený svätý: sv. Don Bosco 

Záľuby: Šport- futbal 

Obľúbená rubrika v školskom časopise: Vtipovisko 
 

 

 

 

 

 

 

Meno: Sárka Fuljerová 

Obľúbený svätý: sv. Faustína Kowalská 

Lebo bola pokorná, skromná a všetkým sa snažila robiť len do-

bre. Chudobným dávala a videla v nich Pána Ježiša. Milovala 

veľmi Pána Ježiša a urobila veľa dobrých skutkov... 

Záľuby: vyrábanie, ručné práce 

Obľúbená rubrika v školskom časopise: Vtipovisko :) 
 

 

 

 

Meno: Dorotka Heglasová 

Obľúbený svätý: sv. Anton Paduánsky 

A môj obľúbený svätec je asi Svätý Anton, pretože pomáha 

nájsť stratené veci. 

Záľuby: čítanie, kreslenie... 

Obľúbená rubrika v školskom časopise: Vtipovisko 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meno: Julka Heglasová 

Prezývka: nemám 

Záľuby: výtvarná výchova 

Obľúbená rubrika v školskom časopise: ob-

rázky 
 

 

 

 

 

 

 

Meno: Alžbetka Jakubová 

Obľúbený blahoslavený: bl. Titus Zeman 

Oslovilo má na ňom to, že sa nebál a nezaváhal pri tom orga-

nizovaní útekov a že už v takom mladom veku chcel byt kňa-

zom a hovoril tak múdro a s úctou voči Bohu a svätým. 

Záľuby: futbal, mobil 

Obľúbená rubrika v školskom časopise: 

Vtipovisko 
 

 

 

 

Meno: Klárka Jakubová 

Obľúbená svätá: sv. Beáta 

Počas celého svojho rehoľného života bola vzorom pokory, ka-

júcnosti a lásky. 

Záľuby: bicyklovanie, korčuľovanie, ….. 

Obľúbená rubrika v školskom časopise: Vtipovisko 

(Prezývka: Marco) 

(Prezývka: Sárka) 

(Prezývka: Dory) 

(Prezývka: Beba) 

(Prezývka: Anča) 
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Meno: Emka Janošková 

Obľúbená blahoslavená: Anka Kolesárová 

Pracovala v domácnosti, varila, piekla, umývala, starala sa 

o otca. 

Záľuby: pečenie 

Obľúbená rubrika v školskom časopise: Vtipovisko 
 

 

 

 

 

 

Meno: Terezka Malíková 

Obľúbená svätá: sv. Terézia z Lisieux... 

 Lebo keď mala 5 rokov, zomrela jej mama a ona to veľmi ťaž-

ko znášala. Raz sa jej zjavila Panna Mária, usmiala sa na ňu 

a Terezku to úplne uzdravilo...  

Záľuby: husle, novinárske stretko, tanečná, spev, zvieratá, jed-

lo, výtvarná výchova... 

Obľúbená rubrika v školskom časo-

pise: ilustrácie, Vtipovisko... 
 

Meno: Eliška Vavreková 

Obľúbený svätý: sv. Patrícia 

Lebo bola dobrodružná a cestovala do Svätej Zeme.  

Záľuby: (priečna) flauta, novinárske stretko, tanečná, zvieratá, 

VYV... 

Obľúbená rubrika v školskom časo-

pise: ilustrácie, Vtipovisko... 

 
 

Meno: Martina Gažová 

Obľúbený svätý: sv. Matka Tereza 

Jej život bol príkladný, bola pokorná a verná Bohu. 

Záľuby: maľovanie, hudba, knihy, práca s deťmi 

Obľúbená rubrika v školskom časo-

pise: Vtipovisko, Pátračka 
 

 Každý sme 

iný! 
 

Tvoríme! 

 Zabávame 

sa. 

(Prezývka: BAMBULKA) 

(Prezývka: Tete Fixy) 

(Prezývka: Ellie Foxy) 

(Prezývka: Big Boss) 



18 

Fotky zo zákulisia 
 

Takto to začalo... 

Pani redaktorka víta v televízii divákov. 

Pani riaditeľka vraví o stavbe školy, kostola a povedala, 

že naša škola má 20 rokov. 

Pani redaktorka z TV LUX sa spýtala na rozhlas. 

Pani riaditeľka vraví o p. farárovi Hudecovi, o tom, ako 

pomohol škole. 

 

Čo ťa zaujalo pri sledovaní natáčania? 

 

- Zaujalo ma, ako dávali do akvárka vodotesnú  kame-

ru. Bola veľmi malinká. 

- Naučili sme sa toho veľmi veľa, chodili sme iba poza 

kamery. 

- Mali veľké foťáky. 

- Zaujalo ma, ako ho-

vorili – plynulo pekne, 

snažili sa usmievať. 

- Pili čaj, pýtala som sa 

otázky. 

- Keď natáčali projekt 

žiakov, mohli sme si 
vyskúšať prácu 

s kamerou. Nastavili si ľudí, kamery, projekt na presné 

miesto a povedali si, o čom budú rozprávať 

Redaktorka chodila k žiakom a tí hovorili o projekte. 

 

Čo ste sa pýtali? 

Na čo máte slúchadlá? 

Mám ich na to, aby som vedel, čo natáčam, lebo slú-

chadlá sú pripojené na kameru. Tak viem, ako to znie 

a čo chcem upraviť. (Milan Jánoš, kameraman) 
 

Baví vás vaša robota? 

Veľmi. Je to kreatívne, robíme všeličo. Chodíme po ško-

lách, natáčame v štúdiu, inokedy robíme správy. Preto 

je táto naša práca tvorivá a vždy iná. (Františka Sta-

novčáková, redaktorka, kameramanka a strihačka) 
 

Páči sa Vám naša škola?  

Páči sa mi, už som tu tretíkrát. Čo mi je však ľúto, že keď 

ja som bol malý, takéto školy ako je tá vaša, neboli. 

(Milan Spišiak, kameraman) 

 

Klára Anna Jakubová, Sára Fuljerová, Eliška Vavreková, 

Tereza Máliková, Sára Nekorancová, Ema Janošková,  
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Aj učitelia boli len deti... 
 

 

Uhádni, na ktorej fotke  

   je ktorý učiteľ. Vpíš mená do ta-

buľky. 
Svoje tipy nám vhoď  do škatule školského 

časopisu,  alebo napíš na e-mail.  

Fotografie nám poskytli učitelia: 

Tereza Hýblová, Filip Bernard, Mária Ke-

lemenová, Silvia Čermanová, Katarína 

Hrivíková (Cecilka), Zuzana Šutková, 

Lenka Tužinčinová 

1. 2. 

3. 4. 

6. 

7. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.  

5. 
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Kuriatko Dominik 

 
     Jedného dňa v siedmej doline bol jeden dom a pri tom 

dome bol kurník. V tom dome bývala Katka, ktorá už mala 

desať rokov. Mala najradšej jar a mala veľmi rada kuriatka.  

     „Katka, večera!“ zakričala mama. BUCH,BUCH,DUP. ,,Už 

som tu,“ povedala, keď zišla zo schodov. Katka nemala dob-

rú náladu, lebo dostala trojku z matiky. ,,Tak,“ povedal oco, 

ktorý vyberal z chladničky dve vajíčka. ,,No, nesmieš si zabú-

dať držať jednotku a...,“ ocko sa  pošmykol a vajíčka mu vyleteli z ruky. Jedno 

spadlo na dlážku a druhé Katke do rúk. Chcela ho už podať mame, ktorá sedela 

vedľa nej, keď vtom PUK a PUK. Vrch škrupinky pukol a vystrčila sa z nej malá žltá 

hlavička s očkami a oranžovým zobáčikom. ,,Píp, píp,“ zapípalo malé kuriatko. 

„Mami, mami, ja si ho chcem nechať, prosím, prosím, PROSÍM!“ „Tak dobre,“ po-

vedala mama, ,,ale budeš sa oň starať.“ ,,Bude sa volať Dominik!“ vykríkla Katka. 

,,Ale ako je možné, že vyšlo z vajíčka, ktoré bolo v chladničke?“ spýtala sa. ,,Vieš,“ 

povedal otec, ,,chladnička je  vypnutá a vajíčka som pred polhodinou vybral 

z kurníka.“ Katka bežala hore schodmi do svojej izby. Zavrela okná, dvere a išla na 

povalu. Zobrala aj Dominika. „Takže ti treba jedlo, vodu, posteľ a veľa zábavy,“ 

povedala, „tak nech sa páči, ale nikam nechoď, mohol by si si ublížiť!“ Ale kuriat-

ko Dominik ju nepočúvalo. Vyskočilo von oknom rovno do slamy a išlo preč. Krá-

čalo, kráčalo, až prišlo do lesa, kde boli vlci. Kuriatko išlo, až prišlo na čistinku. „Pí, 

pí,“ zapípalo malé kuriatko. „Chcem ísť domov, ale zablúdilo som.“ Kuriatko si 

kľaklo a modlilo sa. Vtom sa pred ním zjavila cestička zo svetla.  

Kuriatko sa ňou rozbehlo a zastalo pred Katkiným domom. Tak všetko dobre do-

padlo.                  

              Natália Jajková, 4.B 

Marianna Hrbčeková, 1.A 
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Dorota Heglasová, 7.B 
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Branko Kvocera 

Peťka Dorovská 
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Ema Kulichová, 7.A 

Lukáš Líška, 6.B 

Ema Kulichová, 7.A 

Tobiáš Kardoš, 6.A 
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Janka  

nechce jesť  

polievku. 

Mamička ju kŕmi 

so slovami:  

- Jednu 

lyžičku za 

mamičku,  

 

jednu za 

babičku... 

- No tak už 

dosť“ To sa 

už nemôže  

každý naj-

esť sám?! 

jednu za 

otecka,  

Lenka Ollahová, 1.A 

Ella Kušnierová, 4.B 

Alexandra Gašperová, 3.A 

Laura Gregorová, 2.C 

Filip Balát, 4.B 
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Júlia Martonová, 

2.A 

Viktória Zichová, 1.B 

Zuzana Jedináková, 1.A 

Kristína Gerová, 1,A    

Martin Funtík, 4.B 

Ella Kušnierová, 4.B 
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Vyplň sudoku, vystrihni ho a pošli  do škatule školského  

časopisu. Traja vyžrebovaní budú odmenení. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Meno:  

___________________________________________ 

Trieda:  

_________________ 

Karolína 
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Júlia Heglasová, 4.A 

Branislav Kvocera, 3.B 

Tajnička pre prvý ročník ZŠ 

 

1. Robí to šišiši. 

2. Máme to od sliepok. 

3. Je to krásny biely kvet, ktorý sa začína na Ľ. 

4. Niesol to Pán Ježiš. 

5. Krádež iným slovom 

6. Je to ružové a sladké. 

7. Vláda inak. 

8. Je to sladkosť a začína sa na C. 

 
Na .........  jeme pekne vyzdobených baránkov. Chlapci chodia šibať dievčatá vŕbo-

vými korbáčmi. Dievčatá dávajú chlapcom maľované vajíčka a stužky. 

NA JAR MÁME ZVYK CHODIŤ ________ A _______ DIEVČATÁ 
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1.              

2.             

3.             

4.                

5.                

          

6.              

7.              

8.               

1. Tečie to 

2. Adam a ... 

3. Je to biele a pridáva sa to do jedla 

4. Dom Pána 

5. Matka Ježiša 

6. Veľké zviera 

7. Pozeráme cez to 

8. Metod a ...       

          Vikória Zichová, 1.B 

Martina Jedináková, 4.B Ema Sormová, 3.A Branislav Kvocera, 3.A 
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„Sofia, mala by si sa ísť umyť!“ 

„Už zase? Veď vlani ma na Veľkú noc cha-

lani okúpali...“ 

 

Pán učiteľ sa pýta žiaka: „Čo tam gumu-

ješ?“ 

Žiak odpovedá: „Veď ste mi povedali, že si 

tú päťku mám opraviť!“ 
 

Učiteľka dá Jankovi poznámku: „Váš syn 

nič nevie.“ 

Otec odpíše: „Preto chodí do školy.“ 
 

Jeden žiak sa pýta druhého: „Čo ste robili 

na telesnej?“  

„Behali sme 12-minútovku.“ 

„A za koľko si ju odbehol?“ 
 

Status chlapca na Facebooku: "Máme ma-

tiku a nudím sa :-/ " 

Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli, Jožo!" 
 

Mama sa pýta syna:  

„Prečo kŕmiš sliepky čokoládou?“ 

„Aby mi zniesli kindervajíčka.“ 
 

Učiteľ dáva žiakom slovnú úlohu: 

- Z mesta A vyrazí auto rýchlosťou 150 km 

za hodinu, z mesta B vyrazí auto rýchlosťou 

180 km za hodinu. Kde sa stretnú?  

Jeden zo žiakov pohotovo zareaguje: 

- Na dopravnom inšpektoráte, pán učiteľ. 
 

Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu s té-

mou: Keby som bol riaditeľom firmy. Všetci 

žiaci sa pustili do písania, iba Matej nie. 

"Prečo nepíšeš?" - pýta sa učiteľka. 

"Čakám na sekretárku." 
 

Príde pani učiteľka… 

„Jožko, poď sem!“ 

„Áno, pani učiteľka.“ 

„Priznaj sa, ty si opisoval od Janka!“ 

„Máte nejaký dôkaz???“ 

„Mám, v 3. otázke dal Janko "neviem“ a ty 

si dal „ani ja“." 
 

Učiteľ sa pýta: 

- Tomáš, neodpovedáš. Zdá sa ti otázka 

ťažká? 

- Otázka nie, len odpoveď. 
 

Status chlapca na Facebooku: "Máme ma-

tiku a nudím sa :/ " 

Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli, Jožo!" 
 

“Móricko, kde máš žiacku knižku?“ 

„Požičal som ju Marienke, chcela vystrašiť 

rodičov.“ 
 

"Počula som, že Váš syn študuje na univerzi-

te. Čo z neho bude, keď skončí?" 

"Obávam sa, že dôchodca." 
 

Pani učiteľka matematiky dáva deťom úlo-

hu na riešenie: 

- Dom má päť poschodí. Na každé poscho-

die vedie desať schodov. Koľkými schodmi 

musíme vystúpiť, keď sa chceme dostať na 

najvyššie poschodie? 

- Všetkými! - kričí okamžite odpoveď Peťko 
 

Kuriatko stretne praženicu a pýta sa jej:  

„Brácho, to si ty?“  
 

 

Poznámky: 
 

Pozerá sa na mňa cez zelené priesvitné 

pravítko a smeje sa mi, že som zelená. 
 

Dáva stále pozor, či dávam pozor, a 

keď si myslí, že nedávam pozor, tak ne-

dáva pozor. 
 

Bez povolenia padá zo stoličky. 
 

Stále sa hlási. 

 

Ktorý živočích sa prebúdza na jar zo zim-

ného spánku?           

 (zmrzlinár) 
 

 

Je to zajac a nie je to 

zajac. 

     (mrkva) 
 

 

 

 

Patrícia Gabčová, 3.B 

Karolína Kardošová, 

3.B 

Tomáš Radena, 2.C 

internet 
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Slovenský rekord 
 

Najmladšia knižná výtvarníčka a autorka na Sloven-

sku 
 

    Ľubana rada maľuje a kreslí už od svojich 3 rokov. 

Farbičky čarbičky sú jej najlepší kamaráti.  

    A práve na Svetový deň knihy 23. apríla 2018 jej vy-

šla nádherná plnofarebná kniha v pevnej knižnej väz-

be pod názvom DRAČIE PESTVÁ A INÉ ČARODEJSTVÁ. 

Kvalitné knižné spracovanie, príjemná kombinácia 

farieb a obrazov, pútavé a pohodové básničky si už 

teraz a nielen  na Slovensku našlo množstvo čitateľov. 

 

Ľubana sa zároveň stala držiteľkou dvoch sloven-

ských rekordov, a to vo veku 9 rokov - najmladšia 

knižná výtvarníčka a najmladšia autorka knihy. V dru-

hom prípade vylepšila, prelomila rekord o 2 roky, lebo 

jeho držiteľom bol 11-ročný Trenčan. Autorka knihu ilus-

trovala a bola aj tvorcom námetov básní.  

 

Kniha sa nachádza na vypožičanie aj u nás v škole.  

Ľubana Holeštiaková dostala za svoju snahu aj certifi-

káty z Knihy slo-

venských rekor-

dov.   

 

Želáme jej do 

ďalšej tvorby 

veľa úspechov 

a invencie. 

 

 

               Kto som? 
Škatuľa na vaše odpovede a ná-    
    vrhy k školskému časopisu. 
 
           Kde sa nachádzam?  
    Pri vrátnici školy, vpravo od  
              väčšej šatne. 
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Na obrázku je fotogra-

fia hodiniek učiteľa/

učiteľky našej školy. 

Vieš, kto to je?  
 

 

Pošli odpo-

veď do ška-

tule školského 

časopisu, tri 

správne od-

povede čaká 

odmena. 

Milí čitatelia, žiaci aj dospelí, 

 

ako redAKČNÁ rada Vás chceme povzbudiť, 

aby ste sa zapojili do tvorby časopisu. Kedy-

koľvek nás môžete kontaktovať na mailovej 

adrese  

skolsky.casopisdp@gmail.com alebo vhoďte 

svoju pripomienku, článok do škatule škol-

ského časopisu pri vrátnici.  

 

V súťažiach: Pátračka, sudoku, tajnička a 

Veľká tipovacia súťaž posielajte odpovede 

mailom alebo vhoďte správne odpovede do 

škatule školského časopisu. Nezabudnite na 
svoje meno, priezvisko a triedu. 

 

Ďakujeme za akúkoľvek podporu! Zároveň sa 

ospravedlňujeme za chyby vo výtlačkoch 

predošlých čísel časopisu, Vaša spätná väz-

ba nám otvára priestor pre zlepšenie. 
 

redAKČNÁ rada 

Všetky dôležité informácie o našej škole sa dozviete na stránke: http://skoladp.solinky.sk/ 
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Výhercovia z časopisu č. 9: 

SUDOKU: 

Tamarka Kmeťová, 2.B 

Emmka Ženteková, 2.C 

Dominika Hrbčeková, 3.A 

 

HÁDAJ, KTO JE TO? 

Lívia Gáboríková, 3.A 

 

 

 

 

V  tomto čísle školského časo-

pisu máme neúrekom súťaží, 

ktorých sa môžete zúčastniť. 
Pátračka, sudoku, tajnička a 

Veľká tipovacia súťaž :)  

Špeciálna výzva: Ak sa zapojíš 

aspoň do dvoch z menova-

ných súťaží, dostaneš sa do 

zlosovania o cenu:  

kniha od Ľubanky Holeštiako-

vej Dračie pestvá a iné čaro-

dejstvá. 
Nezabudni na svoje meno, 

priezvisko a triedu. 
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Eliška Vavreková, 3.A 
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http://www.citaty.emamut.eu/citat/exupery,-antoine-de-saint/3893

