
 

Ročník: 21 

Šk. rok: 2016-17 

OBČASNÍK 

ŠKOLSKÝ  ČASOPIS  -  Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava 

ˇ 



                                                         

2                                                                              Bleskáčik - 2 školský rok 2016 – 17                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH 
           

                                       
 

Bajaja  

a deň v múzeu....str.12 

 

Drevený tato

 
.........  str.4,5 

 

 

Veľmi som sa tešil na nové 

školské úlohy. Vedel som, že 

sa musím učiť.............. 

Str. 3 

 

 

 

Pochovávanie basy 

 
.......str.6 

Deň v maskách 

.......str.7 

Návšteva v SND 

 
................str.8 

 
..................str.25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Veľká noc  

 
............str.18,19,20,21 

Súčasnosť a 

história   

............str.10,11 

 

 

 



                                                        

                                                           Bleskáčik -2 školský rok 2016 – 17                                                                  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAR 

Jediný hrejivý lúč ozval sa krajinou mrazu, 

Pomaly pošteklil záhrady, vytvoril krásu. 

Prebudil lístky i nežné steblá trávy, 

kde kvietky ukazujú farby večnej slávy. 

Údolím putuje pieseň,  

na chvíľu zastaví čas. 

Postačí otvoriť srdce,  

jar už je v každom z nás. 

Vzduch zavonia životom  

a jeho hraníc niet, 

Keď mláďatá prírody 

 dostanú celý šíry svet. 

                A tak jar zmenila všetko,  

                     od zeme po oblaky, 

mimo ľudských očí  

dokázala neskutočné zázraky. 

Počuje naše priania a snáď uverí v nás, 

preto vítajme ju, tešme sa, že prišla zas. 

                             Viktória Kubišová, 8.A 
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Boli ste už v Bratislave na 

divadelnom predstavení 

Drevený tato? Ja áno.  Celé 

predstavenie sa odohráva v 

rodine, kde je otec, mama a 

dve dcéry. Otec stále pracuje 

a nemá čas sa hrať so svojimi 

dcérami. Hoci sa dievčatá snažili presvedčiť ho o tom, aby sa spolu zahrali, nemalo to úspech. Otec stále pracoval. 

Jedno ráno však bolo úplne iné. Z otca sa stal strom DREVENÝ TATO. Zrazu už nemusel pracovať, začal sa s deťmi hrať, 

dokonca začal s nimi chodiť aj nakupovať. Pomáhal aj pri upratovaní a žehlení, aj keď mu to nešlo. Táto premena sa im 

už po čase však nepáčila. Chceli ho takého, aký bol pred tým. Dlho premýšľali ako ho zmeniť na rovnakého tata aký bol. 

Napadlo im, vyskúšať poodlamovať mu konáre. A tatovi to pomohlo. Stal sa z neho super otec, ktorý už mal čas nielen 

na prácu, ale aj na svoju rodinu. No jednoducho  záver 

ako v rozprávke. Predstavenie Vám odporúčam pozrieť. 

Bolo super. Kopec vtipných scén a super atmosféra. A 

keď už budete v Bratislave, nezabudnite si pozrieť: 

Michalskú bránu, Dóm sv. Martina, sochu Čumila, sochu 

napoleónskeho vojaka a sochu Schöne Náciho. A keď 

budete hladný, môžete skončiť v McDonalde tak ako 

my. Po skončení divadelného predstavenia sme si urobili 

vlastivednú vychádzku po historickej Bratislave.   Janka 

Nadžadyová, 4.C 
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Dňa 12.1 sme boli v divadle Malá 

scéna STU v Bratislave na 

predstavení bábkového divadla Drevený tato. Boli tam 

bábky aj herci.  Mne sa najviac páčilo , že to dobre 

zahrali a aj kulisy. Ten tato nebol žiadne zlato,  ale bol 

drevený. Postavy boli veľmi pekné, ale mne sa  najviac 

páčila časť, ktorá bola takmer posledná. Ako sa tato 

spisovateľ premenil na dreveného tata a pravý tato sa 

venoval rodine naplno. Posledná časť, teda tá, čo sa mi 

najviac páčila,  bola dojímavá a zároveň pekná.  Videla 

som Dreveného tata prvýkrát a som veľmi spokojná. 

Bolo to krásne.    Klára Drobná, 4.A 

V divadelnej hre sa mi najviac páčili 

Kata a Táňa. Táňa bola mladšia sestra a 

podobala sa viac na tata Zlata.  Kata 

bola staršia sestra a podobala sa viac na 

mamu. Vždy, keď tato Zlato zaliezol do 

pracovne, Kata a Táňa vymýšľali – robili 

si z papiera šaty, liezli na stôl. Keď sa 

nudili, chceli sa s tatom hrať. Tato im 

vždy čítal rozprávky a premenil sa na 

kúzelníka.      Anička Larissa Sigrist, 4.A 
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Sláviček 

pochováva 

basu 

Pred tým, ako  sa všetci rozpŕchli na 

jarné prázdniny a užívali si zaslúžený 

oddych, speváci zo Slávička stihli ešte 

pochovať basu. V piatok – 17.2.  totiž telocvičňa ožila  a my - žiaci zo speváckeho krúžku sme predviedli i v súčasnosti 

stále živú a obľúbenú tradíciu. Ukončili sme fašiangy ako sa patrí – pochovávaním basy. Informácie zo zákulisia hovoria, 

že generálka vyzerala strašne, no o to lepšie to bolo „na ostro“.  Zožali sme veľký potlesk od detí z celého prvého 

stupňa i pani učiteliek a na prázdniny sme odchádzali s dobrým pocitom, že sme zase urobili kus dobrej roboty... 
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Pani učiteľka povedala, že sa máme na ďalší deň obliecť do 

masiek. Ráno sme sa s mojou sestrou už doma vyparádili ako 

karnevalové masky. Prišli sme do školy a všetci vyzerali 

srandovne, niektorí sa prezliekli a namaľovali doma, iní až v 

škole. Moja kamarátka Adelka Gallová bola Pipi Dlhá 

Pančucha, Adelka Kuviková bola Muffinová pani. Ja a priateľka 

Saša sme boli postavičky z horroru. Celý deň sme sa učili v 

maskách.  Všetci mne a Saše hovorili, že máme super masky. 

Dokonca si nás aj fotili, boli sme úplne strašidelné. Cez 

polhodinovú prestávku sme sa hrali na Horrorový hotel. Bola 

to veľká zábava. Ja a Saša sme boli strašidlá a ostatní zase 

ľudia, ktorí sa nás báli. Po vyučovaní sme išli so Sašou do 

družiny.  Pani vychovávateľka nám masky pochválila. Keď sme 

išli  von na školský dvor medzi ostatné deti, moja sestra sa ma 

zľakla. V maskách sme 

sa aj hrali hru „Kotva“ 

a ja som vyhrala. Nes-

kôr sme masky kreslili. 

Ja som nakreslila seba s horrorovými ústami a krvavými slzami. 

Ale prišla naša mama a išli sme domov.     Masaryková Sandra, 4.C 
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Pätnásteho apríla sme sa spolu s 

ostanými triedami prvého stupňa zúčastnili super akcie. Išli sme do 

nového Národného divadla v Bratislave. 

Rozprávka, ktorú sme videli, sa volala Ako sa Lomidrevo stal 

kráľom. Na predstavení sme spoznali veľa slávnych hercov. Predstavenie bolo 

veľmi kreatívne, zábavné a niekedy veľmi vážne. Videli sme prácu kostymérky, režiséra a scénografa. Veľmi pekná bola 

aj hudba. Hudobný skladateľ spravil hudbu ako má byť.   Trvalo dve hodiny aj niečo. Po predstavení sme mali rozchod v 

EUROVEI. Tam som ja a moje kamarátky išli do 5D kina. Dlho sme rozmýšľali a vyberali, na aký film pôjdeme. Až   

nakoniec sme si vybrali film a išli sme si sadnúť dovnútra. V kine boli 4 sedačky. Po kine sme išli do McDonaldu sa 

najesť.  Keď sme sa najedli, pomaly sme išli do autobusu. Cestou ešte niektorí dojedali alebo dopíjali.  Druhou 

zastávkou bol Slavín – pomník  vojakom, ktorí oslobodili Bratislavu počas II. svetovej vojny.  Odtiaľ bol krásny výhľad na 

Bratislavu. Celý deň nám spríjemnilo pekné počasie a slniečko. Cestu domov som s kamarátkou hrala karty a bingo. 

Veľmi  sa  nám nedarilo.  Po návrate ku škole sme sa rozišli. Bol to jeden z najlepších dní.   Adela Kruteková, 4.A 
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V jeden februárový deň sme sa vybrali do Slovenského 

národného divadla v Bratislave. Rozprávka, ktorú sme videli sa 

volala AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM. Herci, ktorí v 

rozprávke účinkovali, sa nám páčili, veď ich poznáme z 

televíznej obrazovky. Najviac sme tlieskali kráľovi – Danovi 

Heribanovi.  Rozprávku napísal Ľubomír Feldek podľa pôvodnej 

slovenskej ľudovej rozprávky Pavla  Dobšinského. A tu sú naše 

reakcie:  

Lucka S. – krásna rozprávka 

Pauli B. – farebné kostýmy 

Ninka J. –  dobro zvíťazilo nad  zlom 

Natálka K. – mne sa páčilo všetko 

 Tomi B. – hudba bola skvelá 

Maťko P. – fantastická rozprávka 

Damián K. – trošlu dlhé, ale super 

Adelka H. – princezné  boli naj 

Šimonko P. – Laktibriadky sa mi nepáčili 

Zorka G. – divadlo sa mi páčilo, aj rozprávka 

Vikinka V. – úžasné kostýmy a hudba 

Kajka S. -  mne sa páčill Lomidrevo, že mal dobré srdce 

                             Davidko  Valent a Adamko  Labanc  z 3.C 

https://www.google.sk/search?q=Lomidrevo&num=2 
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                                                                                                                               Keď som sa ráno zobudila, vedela 

som, že dnešok nie je obyčajný. To 

preto, že ideme do Bratislavy, do 

Slovenského národného divadla.  

Predstavenie sa volalo Lomidrevo, 

podľa slovenskej ľudovej rozprávky. 

Splnila som si ranné povinnosti a išla 

k veľkočistiarni Levan, kam mal prísť 

autobus. Tam ma čakala aj moja 

trieda. S kamoškami sme sa 

dohadovali, kde budeme v autobuse 

sedieť. Nakoniec sme sa dohodli, že 

budeme sedieť vzadu. Cesta plynula  

rýchlo, ale v Bratislave sme boli 

chvíľu v dopravnej zápche. Keď sa 

pohla, boli  sme tam  raz-dva. 

Autobus zaparkoval pri novej 

budove Slovenského národného 

divadla. Prišli sme tam skoro, tak 

naproti v obchodnom centre 

Eurovea sme sa išli najesť. V divadle 

sme sedeli ako v autobuse. Číže 

vzadu. Cez prestávku sme si prezreli 

veľmi pekné prostredie budovy. 

Predstavenie sa mi páčilo, a 

nemyslím, že iba mne. Všetci boli 

spokojní. Po divadle nás pani 

učiteľka pustila ešte na pol hodiny 

do Eurovey. Cestou naspäť sme sa 

zastavili na Slavíne. Bolo tam 

pochovaných veľa sovietskych 

vojakov, ktorí zomreli v druhej 

svetovej vojne počas oslobodzovania 

Slovenska od fašistov. V autobuse 

sme sa už iba rozprávali. Bol to 

zaujímavý a poučný deň.  

                Adelka Gallová, 4.c 
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                 Slavín je bratislavský pamätník sovietskych vojakov 

padlých počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska. 

Pamätník bol postavený v rokoch 1957 - 1960 a slávnostne ho 

odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta Sovietskou 

armádou 4. apríla 1960. Autorom výtvarného riešenia pamätníka 

je slovenský sochár a architekt Ján Svetlík. V roku 1962 bol Slavín 

vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V šiestich masových a v 

278 individuálnych hroboch je tu pochovaných 6 845 vojakov 

Červenej armády, ktorí padli pri dobývaní mesta počas bojov druhej 

svetovej vojny v apríli 1945. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slavín_( 
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Keď sme z múzea odišli, zamierili sme  

autobusom do centra mesta. Náš cieľ bolo 

divadlo – Nová scéna v Bratislave. Keď nás 

autobus vyložil na mieste, vonku bolo 

príjemné počasie. Rozložili sme sa neďaleko 

divadla a chvíľu  sme desiatovali.   Potom sme 

spolu vošli do divadla. V šatni bolo už veľa 

detí a bolo to náročné. Rozprávka BAJAJA  

bola skoro ako muzikál, lebo herci hrali a 

spievali.  Páčili sa mi kulisy, na pódiu  

vypúšťali naozajstné ohne. Z hercov bol dobrý 

šašo, behal medzi deti a videli sme ho celkom 

zblízka.  Ako to už v rozprávke býva, drak bol 

porazený a nemý BAJAJA, ktorý nebol nemý, 

ale bol to prezlečený princ za sluhu, sa oženil 

s princeznou. Zatlieskali sme a išli  do šatne. 

Cestou domov sa nám chcelo spať. Keď sme 

došli ,tak sme išli na obed a do školského 

klubu.  Myslím si,  že na tomto výlete bolo 

celkom dobre. Určite by som išiel opäť.  

Šimon Polák, 3.C 
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Prírodovedné múzeum 

 Bol apríl , keď sme sa spolu s druhákmi 

skoro ráno  stretli pri autobuse. Cesta 

ubiehala rýchlo a  keď sme došli do 

Bratislavy, vystúpili sme na nábreží Dunaja. 

Chvíľu sme pozorovali lode v prístave.  

Potom sme sa vybrali do Slovenského 

národného múzea, konkrétne, do toho 

prírodovedného. V múzeu práve 

prebiehala výstava  s  gigantickými 

zvieratami. Každý musel dať pani učiteľke 2 

eurá, ináč by nás tam nepustili. Chýbalo 

nám zopár eur, ale pani učiteľka doplatila z 

triedneho fondu. Na výstave boli naozaj 

obrovské zvieratá.  Pri každom bol popis o 

tom, kedy zviera žilo, čo jedlo, aké bolo 

veľké a koľko vážilo. Kto chcel, pozrel si o 

gigantoch film, ktorý nám premietali.  

Všetkým sa nám páčil mamut, ale i obrovský leňoch. Výstava je určená deťom aj dospelým. Boli tam aj žiaci z iných škôl 

a deti zo škôlky. Mne sa to veľmi páčilo.                                                              

Šimon Polák, 3.C  
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Karneval  Dňa 17. 2. 2017 sme mali v škole tú správnu 

fašiangovú náladu. Kreativita rodičov a detí bola veľmi nápaditá. Deti boli 

prezlečené za rôzne zvieratá, čarodejnice, múmie, filmové a rozprávkové 

postavičky, bojovníkov, rytierov... Pri rezkej hudbe sa veselo zabávali, 

šantili, súťažili a tancovali. No najviac sa tešili na tombolu, ktorá nám nikdy 

ďakujeme.   

Tvorivé dielne 
Tak ako každý rok, aj tento si pre nás 

pani vychovávateľky pripravili zimné 

tvorivé dielničky. Vyrábali sme krásne novoročné pozdravy,  snehové vločky, snehuliakov, stromčeky a ešte veľa iných, 

zimu prinášajúcich výrobkov. Potom sme si vyzdobili triedu, nezabudli sme ani na chodbu a niektoré výrobky sme si 

zobrali aj domov. 
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Šikovné 

ručičky 
Činnosť v ŠKD je veľmi zaujímavá. Pri vyrábaní „umeleckých 

dielok“ využívame okrem farebných papierov, výkresov, kartónov, 

krepových papierov aj rôzny odpadový materiál – tégliky od 

jogurtov, rolky z toaletných papierov, na prvý pohľad už nepoužiteľných vecí. 

Hráme sa v ŠKD 
Najradšej zo všetkého sa v školskom klube hráme. 

Samozrejme najradšej na školskom dvore, chalani hrajú 

futbal, basketbal a my baby vybíjanú a naháňačky. Ak nám 

však počasie nepraje, v triede máme veľa spoločenských a 

logických hier. Nechýba nám ani lego, o ktoré sa však 

aj zatancujeme, spravíme si diskotéku a baví nás aj 

stoličkový a metlový tanec. 
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 Trnava  
Aj v školskom klube sme sa veno-

vali jednému z najznámejších 

miest Slovenska, ktoré leží v cen-

tre Trnavskej pahorkatiny a náš-

mu rodnému mestu – Trnave. 

Porozprávali sme si o histórii 

mesta, o známych rodákoch a 

množstve architektonických pa-

miatok. Najviac nás zaujala mest-

ská veža, ktorá sa nachádza na 

Trojičnom námestí a ktorú sme 

všetci aj navštívili 

Divadlo 
V mesiaci marec k nám do ŠKD zavítalo 

Bábkové divadlo Dúha. Pripravili si pre nás 

bábkovú hru O neposlušnej mamine. Prí-

beh rodinky s dvoma nezbednými deťmi 

Lenky a Filipa bol veľmi  zaujímavý a pekný. 

Už teraz sa tešíme, kedy nás zase navštívi. 
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Darčeky  

pre  prváčikov 
Opäť je tu obdobie, kedy sa uskutoční zápis 

budúcich prvákov. Aj pani vychovávateľky sa 

na zápis svedomito pripravujú. V ŠKD vyrá-

bajú darčeky pre „našich prváčikov“, aby sa 

deti v škole cítili rovnako dobre ako doma. 
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Na Veľkú noc 

sa oslavuje zmŕtvychvstanie 

Ježiša Krista. Zdobia sa kraslice a do váz sa dávajú bahniatka. Chlapci oblievajú a šibú dievčatá. O 

Veľkej noci je jedna povera o zajacoch, a to taká, že zajace roznášajú vajíčka a my ich zbierame. Veľkú noc tvorí 

Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. 

Lívia Nováková 2.C 

Veľká noc v ŠKD 
Veľká noc patrí k najväčším kresťanským sviatkom a je 

zároveň oslavou príchodu jari. Oslavuje sa prebudenie 

prírody a nový život. Zvykom je poupratovať príbytky, 

vyzdobiť ich symbolmi Veľkej noci a prichystať pohostenie 

pre šibačov. Tak ako každý rok, aj tento sa na jej príchod 

pripravujeme aj v ŠKD. Vyzdobujeme triedy a chodby školy, 

maľujeme vajíčka, vyrábame zajačikov, ovečky, kuriatka, 

venčeky,... a veľa 

ďalších výrobkov, 

ktoré nám robia 

radosť. 
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Sandra Masaryková, 4.C 

Adelka Gallová, 4.C 
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Adelka Kuviková, 4.C 

Bianka Hercegová, 4.C 
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Každý rok sa žiaci z našej triedy tešia na 

jednu úžasnú akciu. Volá sa Literárna 

čajovňa. Tento rok sme písali rozprávky. 

Keď prišli rodičia, posadali si za stôl a 

čašníci ( teda moji spolužiaci)  pozalievali 

čaje. Každý rodič si vybral jedno dielo z 

ponuky, s ktorým prišiel žiak a prečítalo 

ho. Prebiehalo to super. Bolo tam veľa 

rodičov, a preto to nebolo  ľahké tak, ako 

sa zdalo. Ale dopadlo to dobre. Každý 

žiak čítal pekne a každá rozprávočka bola 

jedinečná. Potom ako sme dočítali nám 

rodičia vždy zatlieskali. Určite sa im to 

páčilo. Keď dopili čajíky, pani učiteľka 

ukončila čajovňu. Pochválila nás, že sme 

sa snažili a že to bolo krásne. Nuž, 

myslím si to aj ja.                                            

                              Karin Jankovičová, 3.C. 
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V krajine Trampolínovo  
Kde  bolo, tam bolo, bola raz rodina Halieriková. Mali dve deti.  Jedného dňa sa vybrali do 

Jump Arény. Syn Filip sa veľmi tešil,  lebo v Jump Aréne  stretne kamaráta Jakuba. Nasadli 

do auta. Filip sa nevedel dočkať, kedy tam budú. Keď tam dorazili, rozlúčil sa s rodičmi a 

bežal. V Jump Aréne  si vyzul topánky a obul protišmykové ponožky. Kamarát Jakub ho už 

čakal. Chlapci začali skákať. Ako skákali v penových kockách,  zrazu sa prepadli do hlbokej 

čiernej diery.  Na konci stál klokan Perry – kráľ krajiny Trapolínovo. Privítal chlapcov, 

vopchal ich do vaku a odskákal s nimi na svoj zámok. Ukázal im svoje trofeje, poháre aj 

zlaté sošky, ktoré získal na olympiáde v skákaní.  Potom zrazu zosmutnel. Porozprával im, 

že je nešťastný, lebo mu v zámku nefunguje ani jedna trampolína.  Chlapci nelenili, vzali si 

náradie a trampolínky o pár minút opravili. Každú potom vyskúšali. Klokan Perry bol veľmi 

spokojný. Strčil chlapcov do vaku a za odmenu im dal permanentku do Jump Arény. Chlapci 

vyskočili z vaku, zatvorili oči a čierna diera ich vyhodila späť do Jump Arény. Vyzuli si 

protišmykové ponožky a bežali hľadať Filipových rodičov. A na trampolíne visel zvonec a 

rozprávke je koniec.                  Jakub Macho      

Večer s Timkom      
V jeden krásny slnečný večer, keď som práve išiel po schodoch, zazvonil môj kamarát Timko a jeho rodičia. Ja a 

Timko sme išli do  záhrady. Zrazu sa pred nami zjavila lesná žienka, prikryla nás závojom  a my sme sa premiestnili 

do krajiny CERUZKOVO. Víla nám dala kúzelnú ceruzku. Povedala, že potrebuje našu pomoc. Mali sme prejsť cez 

zázračný potok,  cez hojdací most a nakoniec nájsť   zámok a tam poraziť zlého kráľa. Súhlasili sme, ale  Timko chcel 

pred cestou výborné palacinky.   Po občerstvení  sme  prišli k potoku. Jeho vlny boli také vysoké, že sme museli 

postaviť  loď.  Vlny s nami kývali sem a tam a my dvaja sme sa vôbec nebáli.  Na brehu nás čakala lesná žienka a 

starý vlk:  „ Kde idete?“ spýtal sa vlk. Ponúkol nám pomoc.Hojdací  most pred nami nás vyľakal. „ Ách, ten most je 

starý, hrdzavý a ešte sa aj hýbe“,  Timko bol zhrozený. Vlk nás ukľudnil, že na jeho chrbte budem v bezpečí a prešli 

sme spolu cez most. Lesná žienka sa tešila, zaželala nám veľa šťastia a my sme sa pobrali do zámku. V záhrade  bola 

múdra sova. Na krídlo sme jej uviazali čarovnú ceruzku. Sova vletela do komnaty a ceruzkou napísala  na stenu 

slovo: KONIEC. Najprv sme nerozumeli. Potom sme pochopili, že to, čo ceruzka napísala, sa aj stalo. Zlý kráľ 

SKONČIL!  Odvtedy  víla a všetci obyvatelia Krajiny CERUZKOVO  žili šťastne až do smrti.                Oli Čuvala 

Svet šťastia  
Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden chlapec, ktorý nemal 

priateľov. Bol veľmi smutný a osamelý. Raz, keď sa deti hrali 

na dvore, prišla k nemu čudná zahalená a mohutná postava v 

čiernom plášti. Najskôr sa zľakol, ale potom sa osmelil. Opýtala 

sa ho, čo si želá. Ponúkla mu na výber, tri veci. Ale on nič 

nechcel,  iba aby mal priateľov a necítil sa tak sám. Keď si to 

zaželal zazvonilo a on  šiel domov. Na druhý deň, keď  vošiel do 

triedy, všetci naňho nedočkavo čakali. Vyzeralo to, ako keby 

bol kráľ. Bol šťastný, že už mal veľa priateľov. Ale po siedmich 

týždňoch mu veľmi ochorela mamička. Spomenul si na ďalšie dve želania. Zrazu si veľmi prial stretnúť čiernu 

postavu. Pán v čiernom plášti  sa objavil a zas sa  opýtal,  čo si želá. Chlapec  povedal, že si želá, aby jeho mamička 

bola zdravá. Zahrmelo. Odrazu sedel v kuchyni a jeho mamička pripravovala raňajky. A čo spravil s tretím želaním? 

Prial si, aby to tak, ako to je,  navždy ostalo. A zato,  že neznámy zahalený pán v čiernom plášti spôsobil to, že už mal 

priateľov a hlavne za to, že mu vyliečil mamičku,  ho zobral do kina na film Únos.                    Max Kupkovič 

Z našej čajovne 
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Priateľ z iného 

mesta  „celoročný 

projekt“ 
Naša pani učiteľka sa dohodla s pani učiteľkou 

z Bratislavy, že si budeme písať listy a raz 

zavoláme my ich sem do Trnavy, potom zas oni 

nás do Bratislavy. Je to fakt supééér. 

 Sú to žiaci ZŠ na Tupolevovej ulici a my sme im 

ako prví napísali listy, kde sme sa predstavili.  

Všetci sme  list odovzdali a už sa čakalo, kým 

jej to donesú ešte dvaja spolužiaci. Keď to po 

týždni priniesli, pani učiteľka to konečne 

odoslala prvou triedou, nech majú poštu čo 

najskôr. Po prečítaní kamaráti z Bratislavy 

odpísali a nakreslili pekné obrázky. Pred 

Vianocami sme sa ich pýtali na ich tradície pri 

štedrovečernom stole. Keď sme to napísali, 

pani učiteľka nám skontrolovala chyby a na 

druhú stranu sme mali nalepiť obrázok z 

výtvarnej výchovy. Všetky naše listy boli 

prekrásne. Pani učiteľka všetko poslala a asi o 

dva týždne prišli odpovede na naše zvedavé 

otázky a dostali sme nové otázky. Naposledy 

nám zadala pani učiteľka za domácu úlohu, aby 

sme im napísali. Niektorí  písali na počítači, 

niektorí rukou. A takto odosielame a 

dostávame listy od kamarátov a  spoznávame 

sa navzájom. 

Je super, že máme takú pani učiteľku. 

                                          Ninka  Jedličková, 3.C 
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     Koncom marca 

sme mali v 2.B návštevu. Prišiel k nám na besedu včelár. A nie hocijaký, ale pán Peter Fydler z Pustých Úľan. Na prvý 

pohľad primladý na včelára, no skúseností mal ako maku. Spolu so svokrom vlastnia cez 120 úľov! 

Najskôr nás oboznámil so včeľou rodinkou, so zákonmi, ktoré v úli platia a obrovským významom včiel. Priniesol nám 

ukázať náradie a oblečenie, ktoré pri práci používa. Samozrejme, mohli sme si ho vyskúšať, a tak sme sa aj my stali na 

malú chvíľu včelármi. Nechýbala ochutnávka medu. Najskôr "surového", ktorý sme vyškriabali priamo z plástu a potom 

aj spracovaného. A mnohým nestačila len jedna lyžička, taký bol výborný! Mňam! Z besedy si odnášame množstvo 

nových, zaujímavých informácií a zážitkov.         Žiaci 2.B triedy 
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ELEKTRÁREN                      

                             JASLOVSKÉ BOHUNICE 
 

 

Dňa 6.apríla 2017 sme sa žiaci zo 4.C a 4.A vybrali na exkurziu do jadrovej elektrárne v Jaslovských 

Bohuniciach. Privítal nás tam ujo Rasťo, ktorý nám rozprával o mnohých zaujímavých veciach. Rozprával 

nám aj o rôznych typoch energií, s ktorými sa bežne stretávame. Z jeho rozprávania ma najviac zaujalo to, 

že v Jaslovských Bohuniciach sú tri menšie elektrárne A1, V1 a V2. Z nich sa však používa už len elektráreň 

V2, v ktorej sa vyrába elektrina. Svojím rozprávaním nám priblížil aj to, ako sa likviduje a prepravuje 

jadrový odpad, ktorý je veľmi nebezpečný pre životné prostredie. Hovoril nám aj o tom, že približne za 50 

rokov sa vyčerpajú zásoby ropy a asi o 100 rokov aj zásoby uhlia. Potom už budú existovať len autá na 

elektrinu. V roku 2025 jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach už nebude existovať. To, ako sa 

pracuje v jadrovej elektrárni, nám vysvetlili na maketách elektrárne, ba aj strojov, aby sme to ľahšie 

pochopili. V privítacej miestnosti na druhom poschodí bolo pre nás pripravených veľa zaujímavých hier 

ako napríklad: zemetrasenie, postavenie hodín, labyrint a iné, do ktorých sme sa všetci so záujmom 

zapojili.                                                                                                                       Šimon Priputen, 4.C 

ˇ 
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Dňa 24.4.2017 sme navštívili mesto Nitra. Cestovali sme 

autobusom už skoro ráno, pretože  nás čakala  

exkurzia PENAM – u ( pekární v Nitre) a návšteva hradu v Nitre. 

 

Do pekární sme sa dostali ľahko a 

milá teta, ktorá nás exkurziou sprevádzala, na nás už 

čakala. Všetci sme si vlasy schovali pod bielu čiapku a 

obliekli si biele tričká a plášte. Najskôr sme prešli 

miestnosťami so zásobárňou múky, a miestnosťou na  

prípravu cesta – váženie múky, droždia...Všade bolo 

veľmi čisto a ticho. Odtiaľ sme sa presúvali do výroby. A 

to bola paráda!  Miesiče, pece, pulty, košíky s ručne 

robených chlebom. Sendvičový chlebík, rožteky 

a...vianočka. To bola zábava, pretože sme si mohli zapletanie    cesta aj vyskúšať. Dozvedeli sme sa veľa informácií a na 

vlastné oči videli, koľko práce treba urobiť, kým sa chlebík dostane na náš stôl. Škoda, že  fotografovanie nebolo 

povolené. Ale, aspoň sme mobily nechali v batohoch a sústredili sa na to, čo vidíme na vlastné oči! Na záver sme 

dostali darček: horúce voňavé pečivo a kakaový závin. Bola to super exkurzia!                                 Žiaci 2.C a 3.C 
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Nitriansky hrad sme viacerí navštívili prvýkrát. 

Najskôr nás zaujalo obrovské bronzové súsošie 

sv. Cyrila a Metoda.  Na nádvorí stála zase 

socha Jána Pavla II. Katedrála sv. Emeráma 

vyzerala pekne, no dnu sme sa nedostali.  Hrad 

sa nám páčil, kúpili sme si na pamiatku mince. 

Na nádvorí sme mali voľno, a tak sme sa 

občerstvili. Pani učiteľky nám rozdali lízanky 

(za vzorné správanie �). 

Cestou z hradu sme si všimli  siláka Corgoňa, 

ktorý na námestí   podopieral stenu veľkej 

budovy. Taktiež sme videli sochu kniežaťa 

Pribinu. Jeho meč sme však nevideli, ale viem, 

že je niekde v meste zapichnutý v zemi. Viem 

to, pretože som robil o meste Nitra projekt. 

                                     Oliver Čuvala, 3.C 
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Bolo prvého apríla a vonku krásne svietilo slnko. Zopár nadšencov 

nás sedelo v autobuse, ktorý smeroval do krásneho mesta s 

názvom Nitra. Cesta bola krátka, ale veselá. Pani učiteľka Zuzka 

Horváthová nám rozdala texty a my sme si spievali. Keď sme 

dorazili do Nitry, naše prvé kroky viedli do krásneho kostola Matky 

Božej. Omša, na ktorej sme sa zúčastnili, bola veľmi krásna. Po 

omši sme si dali krátky oddych  na lúke, kde svietilo slniečko a 

všetky deti sa tam mohli vybehať a zároveň zjesť dobroty, ktoré 

našli v batohu. Po doplnení síl  sme sa vybrali na kalváriu. Krížová 

cesta, ktorú sme absolvovali všetci v spoločnej 

modlitbe  a speve, nám dodala veľa sily. Ešte aj 

výhľad  na všetky svetové strany za krásneho 

slnečného počasia sa všetkým páčil. Cesta z 

kalvárie bola rýchla. Veď sme sa tešili na 

zmrzlinu. Dobrotu sme si ale vychutnali 

nakoniec až po návšteve múzea, kde sme videli 

rôzne veci z misií a veľa vypchatých zvierat. 

Počas oddychu a vychutnávaní si zmrzliny sme 

obdivovali nevestu, ktorá sa vydávala práve v 

kostole, kde sme boli na omši.  No a po takomto 

krásnom celom dni, nás už len čakala cesta 

domov.            Janka Nadžadyová, 4.C 
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Turistický krúžok na Kalvárii 
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Spevácky zbor Sláviček na súťaži 

Vianočná pieseň 

               Do Vianoc chýbalo už len niekoľko dní, no my, deti zo Slávička sme sa neulievali. Poctivo sme nacvičovali 

moderné, ale i ľudové koledy. Čakala nás totiž súťaž – Vianočná pieseň. Zastúpenie sme mali v piatich kategóriách, z 

toho v štyroch sa nám podarilo získať ocenenie. Zo sólistov bodovala Adelka Kruteková, ktorá získala 1. miesto v 

kategórii ľudových kolied a sestry Cuninkové, ktoré si vyspievali 2. miesto v kategórii moderných vianočných piesní. 

Veľmi pekne zaspievala aj Emka Kúdelová. A ako sme dopadli v kategórii speváckych skupín? Naši malí speváci si 

vybojovali krásne 2. miesto a veľká skupina si obhájila minuloročné prvenstvo. Po tomto úspechu sa nám na vianočné 

prázdniny odchádzalo  

 

Deti zo Slávička na súťaži Superstar 

Speváci zo Slávička si 27.1.2017 prišli zaspievať 

na spevácku súťaž  Superstar do  kina Hviezda.  

Atmosféra bola úžasná, preto tréma po chvíľke 

opadla a my sme si vychutnali koncert  malých i 

veľkých spevákov. Konkurencia bola naozaj 

veľká, no napriek tomu sme si odniesli dve 

ceny. Katka  Bachoríková si vyspievala krásne 1. 

miesto a Karolínka Faithová dostala od poroty 

cenu za originalitu . Ohúrila totiž všetkých 

svojím doprevádzaním sa na ukulele.  
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Úspech na súťaži 

Putujeme za 

ľudovou piesňou 

Po jarných prázdninách neostávalo veľa času, a tak 

sme sa s chuťou pustili do práce. Čakala nás totiž 

súťaž, na ktorej sme chceli obhájiť prvenstvo z 

minulého roka v kategórii spevácka skupina. Ako 

vždy, mali sme zastúpené všetky kategórie, preto 

sme cvičili od sóla, dua až po skupinu...Nakoniec 

sme zberali štedrú úrodu. Okrem obhájeného 

prvého miesta pre celý Sláviček sme si odniesli dve 

prvé miesta v kategóriách sólo – tie patrili Emke 

Kúdelovej a Katke Bachoríkovej a dve tretie miesta 

v kategórii duo si odniesli Emka Kúdelová s Ninkou 

Hladkou a sestry Cuninkové. V speváckej skupine si 

okrem spomínaných speváčok zaspievali Anička 

Larissa Sigrist, Ninka Nagyová, Terezka Kršáková, 

Silvia Siantová, Danielka Adamová, Zuzka 

Zálešáková a Ninka Gelnarová. Jediným 

nedostatkom tejto súťaže bolo, že nebola tento 

rok postupová. 
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Výchovný koncert 

Život, láska a 

peniaze 
       V stredu 5. apríla, keď deviataci písali test 

Monitor, sme sa my – žiaci 2. stupňa, vybrali na 

výchovný koncert do kina Hviezda. Deviatakov 

predsa nebudeme vyrušovať, veď pre nich sú tie 

testy veľmi dôležité. Bolo príjemné jarné ráno, 

cesta nám ubehla rýchlo.  

      Keď sme sa usadili a zaplnili takmer celú 

kinosálu, privítala nás pani moderátorka svojím 

príjemným hlasom a oboznámila nás s témou 

koncertu  ,,Život, láska a peniaze.“ 

Potom nám už začali hrať dvaja muzikanti kapely 

FREE VOX – jeden na klávesoch, druhý na gitare 

a speváčka výborne spievala. Vybrali pre nás 

celkom dobré piesne, slovenské aj anglické.  

Potom sa nás pýtali rôzne zaujímavé otázky, na 

ktoré sme mali odpovedať. Teta moderátorka nás vyvolávala a my sme chodili na pódium. Keď sme odpovedali 

správne, za odmenu dávali plechovku s džúsom. Bolo to veľmi zábavné, vládla tam výborná atmosféra! Len škoda, že 

sme nemohli odpovedať aj viacerí. Všetci sme si to užívali, žiaci aj pani učiteľky. Na posledné piesne od skupiny ABBA, 

Heleny Vondráčkovej a Karla Gotta niektorí dokonca aj tancovali, aj pani učiteľka Šimončíková.       Celý koncert sa nám 

veľmi páčil, mohli by sme na také chodiť aj častejšie. Ďakujeme! 

                                                                                                                Žiaci 6.C: Karolínka, Agátka, Danielka, Maťo a Timo. 

Keď deviataci písali monitor, my sme sa vybrali na výchovný koncert do kina Hviezda. Veľmi 

sme sa potešili, že sa nebudeme učiť a budeme počuť niečo pekné.  A tak sme v ten deň 

odchádzali hneď po prvej vyučovacej  hodine. Cestou sme sa zastavili v City Aréne na zmrzlinu. 

To sa nám veľmi páčilo. Ja som si dala aj zeleninový šalát. Ponúkla som aj Adelku.  Všetci sme 

sa  tešili na koncert v kine. Netrpezlivo sme čakali na začiatok predstavenia. Účinkujúci hrali a 

spievali krásne piesne. Piesne boli rytmické a o chvíľu sme už všetci tancovali, tlieskali a 

spievali. Počas predstavenia nám dávali rôzne otázky. Kto vedel odpovedať, dostal za odmenu 

džús.  Bola to zábava. Na záver sme im veľkým potleskom poďakovali. Cesta do školy ubehla 

veľmi rýchlo. V škole sme pokračovali vo vyučovaní. Tento deň sa nám veľmi páčil.                      

                                                                                             Zorka Zoe Gubová, 3.C 
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MRAZIVÉ VŠELIČO 

Zima býva mrazivá, 

mrazíkom domy objíma, 

kreslí s ním do okien obrazce, 

snáď nás nechce chytiť do pasce. 

Ale nie to zima nerobí, 

radšej sa skryje do komory, 

tam býva chlad i v lete, 

však vy to iste dobre viete. 

Pozriem sa na teplomer zrazu, 

a teplota je pod bodom mrazu, 

pozriem sa z okna ,,Hurá hurá!!´´ 

veď je sneh do pol múra. 

Sánky zoberiem, 

bundu si oblečiem, 

šál si hodím okolo krku, 

,,Pozri!´´ vonku som do mrku. 

To je super to je naj, sánky idú ako nové,  

a mám prsty fialové. 

Toto je koniec mojej básne,  

dúfam, že je vám to jasné.     

 Tereza Kršáková, 4.A 

Krásna zima medzi nami 

Teplo – leto, zima – chlad, 

túžime všade sneh a ľad mať. 

Čo je zima, keď nie je sneh, 

keď nepokrýva špičky striech? 

Šťastné tváre strieda smútok, 

urobíme na sneh útok. 

Sedieť doma a piť čaj, 

to nezvláda nikto z nás. 

To čo dnes vidíme za oknami, 

znamená, že jar je medzi nami. 

Už smutné tváre nemáme, 

na ďalšiu zimu si radi počkáme.   

Celine Horváthová, 6.A 

 

JAR 

voňavá, farebná, 

blíži sa, teší, robí čary, 

Jar je plná zábavy, 

krása! 

Zuzka Zálešáková,6I.C 

 

SNEŽIENKA 

jemná a biela, 

vonia, kvitne, rozveseľuje. 

Oznamuje  nám príchod jari, 

kvietok – posol. 

Nina Ujváryová, 6.C 

 

JARNÁ PRÍRODA 

rozkvitnutá, farebná, 

vonia, kvitne, prebúdza sa. 

Jar je najkrajšie obdobie, 

kvetinový raj. 

 Nina Ujváryová, 6.C 

 

JAR 

voňavá a svieža, 

kvitne, prebúdza sa, zohrieva. 

Prináša nám Veľkú noc, 

znovuzrodenie. 

 Timotej Galbavý, 6.C 
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Už tradične sa v našej škole koná súťaž v umeleckom prednese poézie 

a prózy. Aj tohto roku, presne v Deň sv.Valentína – 14. februára sa 

uskutočnilo školské kolo na 2. stupni. Súťažili sme v 4 kategóriách: 5.a 

6.ročník – poézia a próza a 7. až 9. ročník poézia a próza. V nižšej 

kategórii sa zúčastnilo okolo 20 žiakov a konkurencia bola veľká. Bolo 

to veľmi vzrušujúce, ale vyhrať mohli len tí najlepší. Víťazkami sa stali: 

v poézii Ema Rauschová zo VI.A a v próze Lea Vagalová z V.B. Nám sa 

podarilo získať 2. miesta. Na budúci rok chceme ísť zase.                 

Nina Ujváryová a Zuzana Zálešáková, 6.C 

V tretej kategórii bolo len 8 súťažiacich. Vypočuli sme si rôzne básne 

o láske, o prírode či o deťoch a v próze to boli 2 zaujímavé príbehy. 

Na konci sme si zatlieskali a vypočuli si pochvalu od pani učiteliek. Na 

druhý deň sme sa dozvedeli výsledky a víťazi si odniesli diplomy a 

pekné ceny. Do obvodného kola nás pôjdu reprezentovať: Barbora 

Lipovská v poézii a Nina Gelnarová z IX.A a Vanessa Hriciščová z VIII.B 

v próze. Prajeme im veľa úspechov!     Natália Šurinová, 8.A 

ČRIEPKY Z POCITOV ÚČASTNÍKOV 

Už v decembri nám pani učiteľka povedala, že sa máme učiť texty na 

triedne kolo súťaže Hollého pamätník. No ja som dlho  nevedela, aký text 

si vybrať.  Išla som do knižnice a opýtala som sa, či mi nepomôžu nejakú  knižku poradiť. Teta mi jednu dala a povedala, že ak by 

bola zlá, tak si mám prísť požičať dáku inú. Maminka si ju pozrela a povedala:  „Táto je zlá!“ Nepáčil sa jej kostrbatý preklad z 

češtiny do slovenského jazyka. Tak o týždeň som znova prišla do knižnice a teta mi dala inú knihu. Tá sa maminke páčila. Bola 

od autorky Zuzany Šteblaskej a volala sa Mami, kúp mi psa. Text sme si preskenovali, vytlačili a farebnou fixkou sme si vyznačili 

vety, ktoré sa budem učiť spamäti – aby príbeh mal začiatok, napätie a záverečné rozuzlenie. Prednášať celý text by zabralo 

veľa času a na prednes v súťaži mám iba pár minút. Postupne som sa ho začala učiť.  

Na triednom kole spolužiaci odhlasovali, že do školského kola mám postúpiť ja. To sa konalo utorok po jarných prázdninách. 

Odriekla som si teda fašiangové vystúpenie s folklórnym súborom Trnavček, kde tancujem, ale radšej som sa zúčastnila 

školského kola. Počas celého vyučovania sa mi triasli kolená pri predstave, že poobede budem v čitárni vystupovať so svojou 

prózou. Na rad som prišla medzi poslednými, ale aspoň som si mohla text preopakovať. Zrazu porota povedala: „A pripraví sa 

Adela Kuviková!“ Bola som v strese, ale prešlo ma to hneď ako som sa postavila pred porotu. Keď som si sadla, moja kamoška 

Saška zahlásila: Bolo to „vynikajúce!“ Trochu mi odľahlo. Po krátkej prestávke  nasledovalo vyhodnotenie. Vošli sme do čitárne. 

Najprv vyhodnotili poéziu. A potom pani učiteľka povedala: „A v próze tretie miesto dostáva Adela  Kuviková.“ V duchu som si 

povedala: „ Čo? To nemôže byť pravda. Ale asi je?!“ Tak som sa postavila a išla  dopredu. Dostala som pero aj pexeso a pán 

učiteľ Valent dodal: „A diplomy dostanete zajtra od triednych učiteľov.“ Na druhý deň som ho dostala. Bolo na ňom napísané: 

Tretie miesto v próze Adela Kuviková. Adelka Kuviková, 4.C 

Recitujem už od prvej triedy, okrem toho rád hrám – najmä v reklame alebo v detskom programe TV RIK Sníček. Na súťaž 

Hollého pamätník som sa tešil. Vynechal som školské kolo a postúpil rovno do obvodného kola. Tam som skončil na 2. mieste s 

postupom do okresného kola.   Súťaž sa konala v Západoslovenskom  múzeu v Trnave. Mal som veľkú trému,  pretože tam bolo 

veľmi veľa detí a ich rodičov alebo učiteľov. Keď to začalo, všetci stíchli.   Tety,  ktoré hodnotili,  sa nám predstavili a privolali 

prvého recitátora. Zrazu som prišiel  na rad ja a veľmi som sa bál. Pri recitovaní som využil svoje recitačné schopnosti a podarilo 

sa mi to  pekne odrecitovať až dokonca. Po prvej kategórii poézie  bola 20 minútová prestávka. A po prestávke išla druhá 

kategória próza. V  tej bol môj kamarát Kristián. Po druhej kategórii prišla 20 minútová prestávka na vyhodnotenie. Ja som sa 

Hollého pamätník 
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teda veľmi tešil,  lebo som sa nevedel dočkať, či a kde   sa umiestnim. A po prestávke prišlo vyhodnotenie. 

Ja som skončil na druhom mieste a môj kamarát Kristián taktiež na druhom mieste. Obaja sme boli 

spokojní. Damián Križan, 3.C 

Zúčastnila som sa školského kola súťaže Hollého pamätník v prednese prózy. Nezískala som žiadne umiestnenie, bola som však 

rada, že ma pani učiteľka vybrala a pochvala ma teší. Prednášala som príbeh o dievčatku, ktoré malo obavy prednášať pred 

celou školou a jej zlé tušenie sa aj splnilo. Ráno po prebudení sa ukázalo, že to všetko bol len zlý sen a veľmi sa jej uľavilo. 

Prednes prózy ma teší, o rok by som sa chcela opäť zúčastniť školského kola a ak nevyhrám, nevadí. Terezka Búliková, 6.A 

Výsledky:                                                                                                                     II. kateg. (5.-6.roč.) - poézia: 1.miesto: Ema Rauschová – VI.A 

                                                                                                                      2.miesto: Zuzana Zálešáková – VI.C 

                                                                                                                  3.miesto: P. Juráková a D.Kmetyová – VI.B 

                                                               II. kateg .(5.-6.roč.) - próza: 1.miesto: Lea Vagalová –V.B 

                                                                                                                 2.miesto: Nina Ujváryová –VI.C 

                                                                                                                 3.miesto: Stela Albertová –V.B 

                                                              III. kateg. (7.-9. roč.) - poézia: 1.miesto: Barbora Lipovská – IX.A 

                                                                                                                   2.miesto: Z. Hodulová –VIII.A, E.Zetochová –VIII.B 

                                                                                                                   3.miesto: M.Kucharek, A.Ondruška, V.Kubišová 

                                                              III.kateg. (7.-9. roč.) - próza: 1.miesto:Vanessa Hriciščová –VIII.B 

                                                                                                                2.miesto: Natália Šurinová – VIII.A 

                                                                                                                + automatický postup do OK: Nina Gelnarová –IX.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollého pamätník - okresné kolo:             I. kateg. (2.-4. roč.) - próza: Kristián Bulla - 2. miesto 

                                                                        I. kateg. (2.-4. roč.) - poézia: Damián Križan - 2. miesto  

                                                                       II.  kateg. (5.-6.roč.) - próza:   Lea Vagalová - 2. miesto  

                        III. kateg. (7.-9. roč.) - próza:  Nina Gelnarová - 1. miesto – postup do krajs. kola 

Blahoželáme 
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Mačka, pes a kačka 
Raz sa pes s mačkou hrali na schovávačku. 

Keď sa mačka išla skryť, uvidela peknú 

modrú loptičku. Zavolala psíka, nech sa 

pozrie, čo našla. Psík si chcel loptičku vziať. 

Začali sa hádať. Hádka prerástla v bitku. 

Zvedavá kačka ich uvidela a neďaleko nich 

zbadala aj loptičku. Pomaly a potichu išla 

pre ňu. Zobrala ju a bez povšimnutia išla s 

ňou domov. 

Mačka a pes sa po chvíli prestali hádať a 

biť, lebo si všimli, že loptička zmizla. Lenže 

nevedeli kde. Neskôr  zbadali kačku s 

loptou, ako ju gúľa do svojho domčeka. 

Vtedy si uvedomili, že loptičku im kačka 

vzala, pokiaľ sa o ňu hádali a bili medzi 

sebou.    Ponaučenie: Kde sa dvaja bijú, 

tretí víťazí.               Lucia Jediná, 6.A 

Medveď a líška 
V smrekovom lese žilo veľa zvierat a medzi 

nimi dobráčisko medveď a prefíkaná líška. 

Prišla zima a líška nemala pripravený brloh, 

tak si vymyslela plán, ako sa dostať do 

brlohu medveďa. Prišla za ním a hovorí: 

„Medveď, medveď, počúvaj! Ženú sa sem 

poľovníci so psami a chcem ťa varovať pred 

nimi!“ Medveď vraví: „Jóóój, veľmi pekne ti 

ďakujem, líška, že si ma upozornila.“ Ihneď 

sa medveď vybral hľadať si nový brloh 

hlbšie v lese. Líška sa škodoradostne 

zasmiala a vkĺzla do teplučkého brlohu a 

sladko zaspala. Nasledujúci deň sa 

poľovníci naozaj vybrali do lesa na 

poľovačku a objavili líšku. Takto doplatila 

na svoju lož. Ponaučenie: Kto druhému 

jamu kope, sám do nej spadne.                                     

Terezka Búliková, 6.A  
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Líška a sova 
Líška a sova boli dobrí priatelia. Aj zajac 

túžil mať takého priateľa, no nemal. 

Vypukla v ňom nenávisť a žiarlivosť. 

Rozhodol sa, že líšku a sovu rozdelí. V jeden 

deň príde za líškou a  povie jej: „Sova mi 

vravela, že vyzeráš ako guča chlpov.“ V 

líške to najskôr vyvolalo zlosť, no potom si 

uvedomila, že sova by nič také nepovedala. 

Ešte v ten deň prišiel zajac za sovou a 

hovorí: „Líška mi hovorila, že máš na hlave 

takú plešinu, že by na nej mohla byť 

pristávacia dráha.“ Sova zosmutnela, no 

vtom si uvedomila, že líška je jej dobrá 

kamarátka a nič by také nepovedala. Keď 

sa sova a líška stretli, ďalej si spolu dobre 

vychádzali, akoby sa nič nebolo stalo. A 

zajac bol taký zúfalý, že sa ku klamstvám 

priznal sám. Líška a sova mu časom 

odpustili.      Ponaučenie: Lož má krátke 

nohy.                        Celine Horváthová, 6.A 

  

 

    Obyčajný príbeh 

Na hodine slohu sme mali napísať poučný 

príbeh. Niečo ako bájka, ktorá tiež ma na 

konci poučenie. Hlavné postavy nemali byť 

zvieratá, ale ľudia. Tento príbeh sa stal 

mojej babke. Cestovala vlakom z Popradu 

do Trnavy. So sebou mala dva veľké  ťažké 

kufre, v ktorých nám niesla samé dobroty. 

Počas cesty si robila starosti, ako si ich 

vynesie z vlaku von. Vedľa nej sedel mladý 

chlapec. Mal oblečené špinavé a roztrhané 

nohavice, obnosenú bundu a aj batoh mal 

dosť zničený. Všetci naokolo, čistí a 

vyparádení,  naňho stále zazerali. Keď však 

vlak zastavil na stanici, sám sa ponúkol, že 

babke vynesie ťažké tašky von. 

Vyparádenci babku iba obišli. Nikdy by 

nepovedala, že práve on jej pomôže. 

Poučenie: Pekné šaty nerobia z teba 

slušného človeka.   Janka Nadžadyová, 4.C 
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ZASMEJ SA                        

                    „ Pán vrchný, som hladný ako vlk.“ 

                    „ Ľutujem, ale Karkuľky nepodávame.“ 

Námorník na lodi  kričí na kapitána: „ Došlo nám uhlie. Čo 

máme    robiť ? “ 

 Kapitán sa zamyslí a s rozvahou odpovedá: „ Tlačiť ! “ 

                                                    „Čašník, máte žabie stehienka?“ 

                                                               „Nie,ja takto chodím stále.“ 

Z akej krajiny je slimák? 

Prístroj, ktorý pomáha námorníkom v plavbe na mori. 
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Školský rok 2016/2017 

 Výsledky zo súťaží 

 v 1. polroku 

Literárne súťaže – 2.stupeň: 

Šaliansky Maťko – prednes povestí – okresné kolo: Lea 

Vagalová, V.B – 3.miesto  v  2. kategórii 

Keď si vymýšľam – okresné kolo vo vlastnej literárnej 

tvorbe:  

Dorotka Kmetyová   zo VI.B – získala cenu poroty za 

fantasy príbeh  FANTÁZIA 

Spevácke súťaže:  

Vianočné piesne:  

Sláviček – skupina žiakov 1. stupňa - 2. miesto  Sláviček 

– skupina žiakov 2. stupňa - 1. miesto   jednotlivci: 

Adelka Kruteková – 1.miesto 

 duo: Hanka a Zuzka Cuninkové – 2. miesto 

SUPERSTAR: 

 Katka Bachoríková – 1. miesto v 3. kategórii 7. – 9. roč. 

 Karolína Faithová – cena poroty za originalitu v 2. kat. 

4. – 6. roč. 

Výtvarné súťaže: 

Maľovaný sen Vianoc: Nikoleta Kubovičová – VIII.B –  

1. miesto 

BLAHOŽELÁME 
 

 

Prednes kresťanskej 

poézie 

Dňa 9.februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo XXIV. 

ročníka recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a 

prózy "...a Slovo bolo u Boha",   

Našu školu reprezentovalo týchto osem súťažiacich v 

rôznych vekových kategóriách : 

Šimon Štofej – 2.A,  Ema Dobrovodská – 4.B 

Ema Viskupičová – 4.B, Veronika Pravdová – 5.B 

Celine Horvátová – 6.A,  Natália Haladová – 6.A 

 Zuzana Cuninková – 8.B,  Nicol Kucková – 8.B 

Diplom si odniesli títo z nich: 

V kategórii 1 - prednesu poézie : 

2.miesto - Ema Dobrovodská – 4.B 

3.miesto - Šimon Štofej -2.A   

V kategórii 1 – prednesu prózy: 

3.miesto – Ema Viskupičová 

Umiestneným žiakom 

blahoželáme k úspechu !!! 
Počas súťaže sme všetci zažili veľmi príjemnú atmosféru a 

hlboký umelecký zážitok. Všetky prednášajúce deti a 

mládež sa ozaj maximálne snažili a komisia to mala  v 

rozhodovaní veru veľmi ťažké. 



 


