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Rozhovor s prváčikmi 
 

1. Aký predmet sa vám najviac páči? 

 Telesná výchova, počítače, čítanie, písanie, matematika,  

výtvarná, prírodopis – čiže skoro všetky. 

2. Deti, chodíte rady do školy? 

 Áno! 

3. Páči sa vám vaša triedna učiteľka? 

 Áno! 

4. Čo sa vám v škole najviac páči? 

 Interaktívna tabuľa, prestávky, učenie, keď môžeme byť 

von. 

5. Chce sa vám ráno vstávať? 

Niektorým áno, niektorým nie. 

6. Kde je lepšie, v škole alebo v škôlke? 

 V škole. 

7. Aké písmenká ste sa už naučili? 

 A,U, M, S, O, N, I, E, B, H. 

8. Na aké krúžky budete chodiť alebo už učíte? 

Počítačový, floorballový, tenis, športový. 

 
Za rozhovor ďakujú: Soňa Profantová a Soňa Serbáková 
 
 
*********************************************** 
 
 

Rozhovor s p.uč. Hrbáľovou 
 
 
1. Aký je Váš názor na školu? 

Myslím si, že táto škola je na  veľmi dobrej úrovni, žiaci 

majú možnosť okrem vzdelávania  sa zúčastňovať aj  na 

rôznych akciách mimo školy. 

2. Čo učíte? 

Učím anglický a nemecký jazyk. Aj keď viem, že tieto 

predmety nie sú u žiakov veľmi obľúbené.  

3. V ktorej triede sa Vám najlepšie učí? 

Neuprednostňujem žiadnu triedu, ale najlepšie atmosféra 

je asi v IX. B a V. A. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

4. Rada chodíte do práce a čo sa Vám tu najviac páči? 

Do práce chodím veľmi rada, je tu príjemné prostredie 

a dobrý kolektív. Niekedy sa ma žiaci snažia nahnevať, ale  

nie vždy sa im to podarí.  

5. Na akej škole ste pred tým učili? 

Učila som na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove. 

Je to stredná odborná škola spojená s gymnáziom. 

6. Znova by ste si vybrali angličtinu? 

Samozrejme a aj nemčinu. 

7. Znova by ste išli za učiteľku? 

Mojím pôvodným snom bolo študovať tlmočníctvo 

a prekladateľstvo. Tak by som možno skúsila ísť týmto 

smerom 

Za rozhovor ďakujú: Soňa Profantová a Soňa Serbáková 
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Akcie ktorých sme sa zúčastnili : 
 

Zber papiera 
Odpadom nazývame niečo, čo je pre nás 

nepotrebné a chceme to odstrániť. Ale čo je pre nás 

odpadom, môže byť niekde inde hodnotný zdroj. Jeho 

opätovné využitie tzv. recyklácia šetrí prírodné zdroje, 

znižuje spotrebu elektrickej energie, znižuje znečistenie 

životného prostredia, v ktorom žijeme. Papier tvorí 20% 

odpadu a môžeme ho v plnej miere recyklovať. 

      

 

 

********************************************** 

 

Rodi čovský de ň 

V posledných rokoch si začíname zvykať na to, že 

v októbri sa brány našej školy otvárajú žiakom, rodičom, 

starým rodičom v rámci Európskeho dňa rodičov 

a škôl. Vzťah medzi rodinou a školou je veľmi dôležitý, 

založený na dôvere a spolupráci. Sme preto vždy radi, keď 

do školy zavítajú rodičia. Počasie nám prialo a celé 

popoludnie sa nieslo v duchu hier, zábavy a radosti. Páni 

učitelia pripravili pre deti 20 športových stanovíšť, 

v ktorých si všetci mohli vyskúšať svoju silu, zručnosť 

i šikovnosť. Nechýbali obľúbené športy ako floorbal, 

basketbal, futbal, stolný tenis, bowling, bedminton 

i netradičné, ako fit lopty, usilovné včielky, skákanie 

škôlky, streľba z praku, lyžovanie, hod do lavóra a iné. 

Hádam žiadne dieťa neobišlo stanovište, kde sa maľovali 

vlajky štátov Európskej únie na tvár. Celá akcia mala totiž 

aj edukačný charakter – dozvedieť sa niečo zaujímavé 

o Európskej únii. Rodičia sa spontánne zapájali do aktivít 

a s radosťou pozorovali svoje ratolesti. Radosť v očiach  

 

 
O tom, že ani žiakom  a ich rodičom na ZŠ 

Hviezdoslavovej nie je ľahostajné životné prostredie  nás 

presvedčili zberom starého papiera, ktorý škola 

uskutočnila v týždni od 23. do 27. septembra. Tohto roku 

sa podarilo nazbierať 6 330 kg starého papiera a zachrániť 

tým 51 stromov. Najlepšími zberačmi boli žiaci z III. A 

triedy, ktorí vyzbierali za týždeň neuveriteľných 952 kg 

a z druhého stupňa, žiaci  VI.B   triedy  s 653 kg 

nazbieraného papiera. 

     Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa 

zapojili do zberu a veríme, že v druhom polroku číslo 

6330 kilogramov prekročíme a pomôžeme zachrániť ešte 

viac stromov. 

 

 

********************************************** 

 

detí a hrdosť ich rodičov bolo dobrou odmenou pre nás, 

pedagógov. Samozrejme sme rozdávali obľúbené žolíky a 

sladké odmeny. Veď bolo treba dopĺňať energiu! 

Poďakovať chceme našim parlamentárom a všetkým 

 žiakom 2.stupňa, ktorí nám celý čas ochotne pomáhali. 
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Hviezdoslavka na Muránskom hrade 

 

Dňa 12. októbra zorganizoval turistický krúžok pri  ZŠ 

Hviezdoslavova výstup na Muránsky hrad.Cieľom akcie nebola len 

prechádzka po čerstvom vzduchu, ale aj načerpanie nových 

poznatkov o okolitej prírode a miestnych pamiatkach. Akcie 

sa zúčastnilo 25 „turistov“,z ktorých každý jeden zvládol 

výstup na výbornú. Sme radi, že okrem výborného počasia 

sa  stále nájde partia mladých ľudí, ktorí sú pre seba ochotní 

niečo spraviť  aj v mimovyučovacom procese. 

 

 

 

  ******************************************** 

 

 

 

Zdravé ra ňajky 
 

16. októbra 2013 sa v našej škole  už  tradične 

 uskutočnila  súťaž  pod  názvom „Zdravé raňajky 

s úsmevom“. Súťaže sa zúčastnili žiaci II. stupňa. Prišli 

v najlepšej nálade, pripravení na „varenie“. Každý si 

priniesol potraviny od výmyslu sveta. Všetci sa snažili, aby 

ich raňajky boli čo najzdravšie, ale aby aj dobre vyzerali. 

V školskej kuchynke to vyzeralo ako v naozajstnej 

kuchyni. 

     Po „dovarení“ prišlo to, na čo každý čakal – 

vyhodnotenie. Všetci boli napätí, lebo každý chcel, aby 

jeho raňajky boli tie najkrajšie a zároveň aj najzdravšie. 

Páni porotcovia, naši učitelia, pochválili všetky „výtvory“, 

aj keď si niektoré, všimli viac ako iné. U poroty zabodovali 

výrobky dievčat z V. B triedy – Emy Laskovskej, Veroniky 

Režňákovej, zo VI. B triedy – Viktórie Grendovej, Viktórie 

Koreňovej a zo VII.A triedy – Diany Marčákovej, Lívie 

Švihlovej.           

     Tohto roku sme zaregistrovali aj prekvapenie – 

prvýkrát súťažili aj chlapci z VIII. B a VIII. C triedy. 

     A na záver? To najlepšie! 

    Súťažiaci si mohli svoje „ výtvory “ aj sami 

skonzumovať. Veď aj naše príslovie hovorí – Kto si čo 

navarí – nech si aj zje! Dovidenia o rok!                                  

                                                             Viktória Ružiaková 

 

 

 

 

 
********************************************** 
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Moja naj kniha 

V októbri sa uskutočnila akcia k Medzinárodnému 

dňu školských knižníc. Žiaci si do školy priniesli svoju 

najobľúbenejšiu alebo niečím výnimočnú knihu s krátkym 

komentárom. Všetky knihy boli vystavené vo vestibule 

22. 10.. Výstavka bola spojená s hlasovaním a každý žiak 

po prehliadke naj kníh mohol udeliť svoj hlas tej knihe, 

ktorá ho najviac zaujala. Výhercovia boli dvaja: Andrej 

Boroš zo VI.B a Viktória Ferancová zo VII.A. Blahoželáme! 

  ************************************************ 

 

Imatrikulácia prvákov 
 

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem“ zaznelo z 

úst žiakov 1.A a 1.B triedy zo Základnej školy na 

Hviezdoslavovej ulici v Revúcej na slávnostnej 

imatrikulácii vo štvrtok 24.októbra. 

     Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa 

opäť rozhodli žiaci  zo žiackeho parlamentu, ktorí pozvali 

prváčikov, ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných na 

slávnostnú imatrikuláciu do Školskej jedálne. Slávnostné 

podujatie obohatil kultúrny program mladších žiakov. Aj 

tentoraz bol originálny, niesol sa v znamení známej 

rozprávky o modrastých Šmoulkoch. Okrem tatka Šmoula, 

Šmouliniek a bubeníkov v ňom hlavnú úlohu zohrali práve 

tí najmenší, prváci. Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky 

práva, ale aj povinnosti školáka tak, ako  prikazuje „Cech 

školákov“. Z rúk tatka Šmoula a Šmouliniek  si prevzali 

imatrikulačný list, medailu a sladkú odmenu, ktorú pre ne 

prichystali pani kuchárky. 

     Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre 

samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre ich rodičov, 

ktorí si tak zo slávnostného podujatia spolu so svojimi 

ratolesťami očividne odnášali pocity plné nevšedných 

dojmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************* 
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Netradi čný piatok  

 

25. október 2013 – krásny, slnečný deň ako 

stvorený na jeho plnohodnotné využitie. A tak sa aj stalo. 

Žiaci so svojimi učiteľmi ... v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici 

zrealizovali hneď tri podujatia :           

 Deň jablka 

                       Žiaci I. stupňa ZŠ pripravovali vitamínové 

dobroty pre seba a svojich spolužiakov, s úsmevom 

ponúkali aj svojich učiteľov, ktorí si mohli pochutnať na 

rozličných jablkových koláčoch. V priebehu dňa ožili aj 

chodby školy. Na nás všetkých sa usmievali jabĺčka v ešte 

krajších dekoráciách. 

            Zrealizovali sme aj tieto aktivity : 

            - súťaž o najväčšie a najmenšie jablko – najväčšie 

priniesla S. Czetnerová zo IV. A a najmenšie M. Strinka zo 

IV. A 

            Chceme pochváliť a poďakovať sa všetkým 

mamičkám a starým mamám, ktoré pripravili a poslali 

chutné koláče z jabĺk. Poďakovanie patrí aj tým rodičom, 

ktorí pomáhali pri príprave koláčov priamo v škole. 

          Tekvice 

            Jeseň má svoje čaro. Každoročne nás inšpirujú 

najmä jej plody.  Tekvice. Očaria nás impozantnými 

rozmermi, všakovakými tvarmi, nádhernými farbami. 

V posledných rokoch sa stali symbolom jesene. 

Pravdepodobne to zapríčinil sviatok Halloween. Ním sme 

sa nechali inšpirovať aj my. Žiaci II. stupňa priniesli rôzne 

druhy a veľkosti tekvíc zo záhrad rodičov a starých 

rodičov. Prvé dve hodiny s triednymi učiteľmi im poskytli 

priestor a čas na zhotovenie tekvicových strašidiel. 

Fantázii sa medze nekládli. A tak sme mohli všetci 

obdivovať najrôznejšie kreácie týchto plodov vo vestibule 

našej školy. A víťaz ? Každý jeden účastník akcie, ktorý 

svojou troškou prispel k jej realizácii.            

           Úprava  areálu školy 

            „Chceme žiť v čistejšom a krajšom prostredí,“ 

povedali sme si. A tak sa žiaci II. stupňa ZŠ po dvoch 

hodinách strávených vyrezávaním tekvíc presunuli do 

areálu školy, ktorý nás tam priam lákal. Motyky, 

hrabličky, pracovné rukavice, to boli naši pomocníci pri 

skrášľovaní okolia našej školy. Zistili sme, že pracovať nie 

je až také namáhavé, no musíme uznať, že niekedy je 

ľahšie učiť sa. Nezabudnime, že odpadky nepatria na zem, 

ale do koša !  
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Tvorivé dielne 
 

12. novembra 2013 sme si pre deti pripravili Tvorivé  

dielne  - práca s hlinou. Pozvali sme si aj hosťa, pána učiteľa 

Mgr. Miroslava Sklenárika, ktorý nám porozprával o jej 

vlastnostiach  a priblížil nám prácu s ňou. Pán učiteľ 

Sklenárik si pripravil aj zaujímavé rozprávanie o regionálnych  

rozdieloch a tradíciách spracovania  hliny a maľovania 

úžitkových predmetov na Slovensku. Pretože sme pracovali s 

hlinou z oblasti Šivetíc, dozvedeli sme sa aj niečo o  

špecifikách tejto keramiky. Navrhol nám jednoduché šablóny 

masiek a reliéfov. Každý žiak si zobral hlinu a začal ju 

spracovávať podľa svojej predstavivosti a zručnosti. Deti boli  

veľmi šikovné, vyrábali si  rôzne dekoratívne predmety na 

nastávajúce vianočné sviatky, rôzne portréty tvárí, 

podkovičky pre šťastie a iné milé predmety. Svoj priestor tu  

dostala hlavne tvorivosť a jemná motorika. Pre niektoré deti  

to bol neznámy materiál, s ktorým sa stretli po prvýkrát. Kto 

sa nebál zašpiniť si ruky, naučil sa vytvárať  najrôznejšie  

ozdobné predmety. Stačilo trocha popustiť uzdu svojej  

fantázie. 

 
 

***************************************************** 

Navštívili sme útulok 
 

Dňa 23.10.2013 zorganizoval turistický krúžok pri 

ZŠ Hviezdoslavova vychádzku do miestneho útulku. Teší 

nás, že iniciatívy sa chopili žiaci. V počte 26 žiakov, 

v sprievode p.uč. Bafiu, sme vyvenčili takmer 40 psíkov. 

Teší nás, že v dnešnej dobe sa nájdu deti, ktoré radi 

poskytnú pomocnú ruku bezbranným zvieratám, začo im 

patrí vrelá vďaka.      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

******************************************** 
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Športujeme 
 

Futbalový turnaj OBFZ Rimavská Sobota 

O Pohár starostu obce Lubeník 

Účastníci našej školy: ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ Lubeník, ZŠ 

Sirk, ZŠ Muráň 

Turnaj sa konal na 4 kolá v období september – október 

2013. Celkom bolo odohratých 12 zápasov. Naše družstvo 

obsadilo 3. miesto so súčtom bodov 22 a pasívnym skóre 

45:48. 

Družstvo našej školy tvorili títo žiaci: L. Brindzák, D. 

Tamáš, F. Benedikty, J. Tamáš, M. Demjan, A. Kiss, M. 

Kováčik, M. Oravec, D. Kollár, A. Štepita, V. Moskaľ, R. 

Samko. 

Turnaj bude pokračovať jarnou časťou v období apríl – 

máj 2014. 

********************************************** 

Obhájili sme prvenstvo v cezpo ľnom behu 

Žiaci Základnej školy Hviezdoslavova sa dňa 18. 
septembra 2013 zúčastnili obvodného kola v 
cezpoľnom behu, ktoré bolo organizované v areáli a 
blízkom okolí ZŠ Komenského v Revúcej. Našu školu 
reprezentovali dve družstvá chlapcov ( A a B 
družstvo ) a jedno družstvo  dievčat.  A - družstvo 
chlapcov potvrdilo výbornú  kondičnú pripravenosť 
hlavne zásluhou kvalitnej celoročnej prípravy 
v biatlonovom klube.  Lukáš Ottinger z IX.A skončil 
na 1.mieste a zároveň sa stal celkovým víťazom 
v kategórii chlapcov ZŠ, Tomáš Sklenárik z VIII.C sa 
umiestnil na 4.mieste a Gabriel Nagypál z IX.A  na 9. 
mieste a tak sme obhájili prvenstvo z minulého 
roku.            B – družstvo chlapcov tiež nesklamalo. 
Radoslav Humenník z IX. A sa umiestnil na 7. mieste  
a Dominik Krštieň z VIII. B na 23. mieste. 

Z   družstva dievčat si v celkovom poradí krásne 2. 
miesto vybojovala EmmaPetalíková zo VII.B (tiež 
členka biatlonového klubu),          3. miesto Janka 
Fazekašová z VIII.B  a  na 12. mieste sa umiestnila 
Viktória Ružiaková z IX. A triedy. V silnej konkurencii 
škôl  sme v celkovom hodnotení družstiev dosiahli 
nasledovné výsledky : 

 

A-družstvo chlapcov – 1. miesto a postup na Krajské 
majstrovstvá v cezpoľnom behu žiakov ZŠ do Žiaru 
nad Hronom dňa 2.10.2013. 

A-družstvo dievčat    – 2. Miesto 

B-družstvo chlapcov – 7. miesto    

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme a 
prajeme veľa ďalších úspechov. 

********************************************* 

Postup na Majstrovstvá SR v cezpo ľnom 
behu 

Dňa 2.10.2013 sa 3- členné družstvo žiakov Základnej 
školy Hviezdoslavova v zložení Lukáš Ottinger, Tomáš 
Sklenárik a Gabriel Nagypál, zúčastnilo Majstrovstiev 
kraja v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ . Organizátorom 
tejto súťaže bola ZŠ Jilemnického v Žiari nad Hronom. 
Cezpoľný beh sa konal v areáli a blízkom okolí tejto 
základnej školy. Súťaž bola veľmi dobre zabezpečená 
hlavne po organizačnej stránke. Na slávnostnom otvorení 
preteku sa zúčastnili viacerí predstavitelia mesta Žiar nad 
Hronom, ako aj zástupcovia CVČ Junior Banská Bystrica. 
Družstvo našich žiakov potvrdilo vynikajúcu kondičnú 
pripravenosť, najmä vďaka dôslednej a cieľavedomej 
príprave v Biatlonovom klube Revúca. Lukáš Ottinger, 
Tomáš Sklenárik a Gabriel  Nagypál v súťaži družstiev 
nenašli konkurenta ani na Krajských majstrovstvách, a tak 
vybojovali pre našu školu fantastické  1. miesto  a zároveň 
vybojovali postup na Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu, 
ktoré sa uskutočnia dňa 22. októbra 2013 v Závažnej 
Porube. Chlapci, blahoželáme a želáme veľa ďalších 
úspechov! 
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Majstrovstvá SR v cezpo ľnom behu 

Dňa 22.10.2013 sa Závažná Poruba na Liptove stala 
dejiskom Majstrovstiev SR v cezpoľnom behu žiakov 
ZŠ a SŠ.  Práve družstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1 v 
Revúcej v zložení Lukáš Ottinger, Tomáš Sklenárik 
a Gabriel Nagypál reprezentovalo banskobystrický 
kraj v kategórii družstiev žiakov ZŠ. Chlapci sa na 
tieto preteky veľmi tešili, no ich plnohodnotnú 
prípravu na súťaž trochu ovplyvnili chrípkové 
ochorenia.   

     Na 3600 m dlhej, no hlavne členitej trati v krásnej 
lokalite Nízkych Tatier si naši chlapci zmerali svoje 
vytrvalostné schopnosti aj so žiakmi, ktorí rozvíjajú 
svoj talent v atletických kluboch pod dohľadom 
osobných trénerov  a tak to nemali jednoduché. 
 V naozaj veľmi silnej  konkurencii zastúpenej 
všetkými ôsmymi krajmi v rámci Slovenska naši 
žiaci opäť nesklamali. Umiestnili sa na peknom 5. 
mieste a urobili tak dobré meno nielen sebe, ale 
aj našej škole. 

      

 

Detská tvorba  
Z literárnej tvorby 

 

Pokazená prá čka 

Pokazila sa nám práčka,  
teraz je pre deti hračka. 
A čo robia deti s práčkou ? Nič ! 
Myslia si, že je to taký gýč. 
 
Vylezú jej na vrchol 
a zakričia : „ Hulá, hou.“  
Veď pre deti je tá práčka, 
samozrejme, dobrá hračka. 

******************* 
 

Krásne diev ča 
 

Na oblohe svietilo slniečko jasné, 
pod slniečkom sedelo dievčatko krásne. 
Vilo vence z žltých ruží,  
každý chlapec po nej túži. 
 
Každý túži len po nej, 
po tej našej jedinej.  
Ale ona žiadnych nechce, 
radšej by len vila vence.   
 

   Andrea Hamarová, V.A 
                                   ****************** 

Labu ť 
 

 Píšem príbeh o veľkej bielej labuti.  
 Na Zelenej lúke blízko pri jazierku sa 
pásol kŕdeľ bielych labutí. Zastavila sa tam 
jedna rodinka. Mali psa. Psík sa rozbehol 
a napadol ich. Niektoré labute vzlietli do 
vzduchu a poniektoré do jazera. Jedna labuť 
bola krásna, ligotavá, biela. Volala sa Belinka. 
Nešťastne vzlietla do jazera, v ktorom bol 
zlomený strom. Narazila doňho krídlom, ktoré si 
zlomila a začala krvácať. Ľudia so psíkom sa len 
usmiali a išli ďalej. Ja som pribehla ku krásnej 
labuti, ktorá už nebola ligotavá a vznešená, ale 
bola červená od krvi, hlávku mala utrápenú. 
Strašne gágala. Zobrala som si ju domov, 
ošetrila som ju a liečila. Dávala som jej každý 
deň čistú pitnú vodu a pšeničku. Na krásnej 
Zelenej lúke som jej trhala čerstvú trávičku. Po 
istom čase sa Belinke krásne zahojilo krídelko.   
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Rozmýšľala som, ako Belinku dostať k svojej 
rodine. V jedno sobotné ráno som vstala, 
nachovala Belinku a spolu sme sa vybrali na 
cestu za jej rodinou. Keď ju Belinka zbadala, 
šťastne zagágala. Nevedela sa rozhodnúť, či má 
ostať so mnou, alebo ísť k nim. Vtedy som jej 
povedala : „Choď za svojou rodinou a dávaj si 
na seba väčší pozor.“ Vtom Belinka šťastne 
zatrepotala krásnymi krídlami a vzlietla k nebu. 
 Mnohokrát, keď som na Zelenej lúke, 
spomeniem si na príhodu s krásnou Belinkou.   
 
    Laura Kozová, V.B 
 
                         ************************ 

 

Petrík a kúzelný prášok 
 

 V jednom malom domčeku na úpätí hôr 
bývala matka so synom. Mali útle hospodárstvo, 
tri sliepočky a jednu kozu.  

Jedno nedeľné ráno sa Petrík zobral 
a povedal mamke : „Mami, nasypem sliepočkám 
zrno, škrupinky. Tie škrupinky zo včera?“ 
Mamka neváhala a hneď odpovedala :“Nasyp im 
trošku zrnka. A po ceste zober aj vajíčka“. 
Podala mu drevený košíček, aby sa mu vajíčka 
po ceste nerozbili. Prišiel do kurníka a splašene 
vykríkol :“Mami, pomóóc !“ Mamka rýchlo 
utekala za ním. Keď videla tú hrôzu, myslela si, 
že sa jej sníva. V kurníku nebola ani jedna 
sliepka a ani jedno vajíčko. Pomyslela si, že 
azda prišla zase líška z bukového lesa. Raz ju 
už pristihla, ako v zuboch nesie jednu z jej 
sliepok. Tak už jej ostala len koza. Ráno šla 
s ňou na pašu a povedala jej : „Môžeš sa nažrať 
do vôle a večer po teba prídem“. Tak rýchlo 
prišiel večer a gazdiná si šla zobrať svoje jediné 
zviera.          

 Keď prišla domov, kozu dobre uviazala 
a spýtala sa jej : „Koza, dobre si sa nažrala ? 
A koza odpovedala : „Nič som sa nenažrala, po 
hroboch som skákala, len ôstie som spásala, 
méé, méé“. Gazdiná sa nahnevala, sňala zo 
steny meter a zviera dostalo 5a20 na chrbát. 
Nahnevala sa na ňu a povedala Petríkovi, nech 
ju ide predať na trh. A nech za ňu vypýta 
minimálne 16 toliarov. Petrík poslúchol svoju 
matku a šiel s kozou na trh. Kozu už-už chcel 
predať jednému krajčírovi, ale v tom k nemu  

 

 
 
 

prišiel jeden starček a ponúkol mu za kozu 
čierne plátené vrecko. Petrík pozrel smutne na  
starčeka a povedal : „Akú cenu má toto vrecko“ 
? Starček odpovedal: „Toto vrecko nemá žiadnu 
cenu, ale to, čo je v ňom, má cenu zlata. Je to 
biely prášok, s ktorým keď sa posypeš, tak sa 
zmenšíš, že vidieť ťa bude možno len pod 
lupou“.  
  Petrík neváhal a hneď ponuku zobral. 
Keď prišiel domov, matka bola natešená, lebo 
videla na ruke zaviazané čierne plátené vrecko 
a myslela, že sú v ňom toliare. Mamka hádala : 
„Je tam 14 toliarov? Je tam 17 toliarov? Vari je 
tam 20 zlatučkých toliarov“? Petrík povedal: „Je 
tam niečo oveľa cennejšie. Je tam biely prášok, 
s ktorým keď sa posypeš, zmeníš sa tak, že ťa 
bude vidieť len pod lupou“. Matka ho od hnevu 
vyhnala z domu a cez malé okienko mu vyhodila 
aj ten vzácny mešec.  

Petrík urobil sotva štyri kroky a spustil sa 
velikánsky lejak. Schoval sa pod strom a zrazu 
tam uvidel ježkovu noru. Pomyslel si, že 
vyskúša ten čarovný prášok. Zmenšil sa a skočil 
do ježkovej nory. Ustráchaný zaklopal na malé 
dvierka a otvoril mu ježko. Za to, že mu Petrík 
celé leto pomáhal nosiť jablká a bubáčiky do 
nory, dal mu ampulku s gumidžúsom a povedal 
mu, nech ju vypije, a tak sa dostane z nory von, 
lebo nora bola veľmi hlboká.  Petrík ho 
poslúchol, otvoril ampulku a vypil ju. Vtom 
vyskočil z nory a zväčšil sa na svoju veľkosť 
a utekal domov.  

Mamka ustráchaná ho privítala 
s otvorenou náručou a spýtala sa ho: „Kde si bol 
celé leto“? Petrík nič nehovoril, len vyhodil na 
stôl plný mešec dukátov, ktorý mu dal za 
odmenu ježko. Aj s ampulkou, v ktorej bol 
gumidžús.  
„Chvalabohu, že si už doma, ja si ťa už nikde 
nepustím“ povedala mamka. A tak žili šťastne 
a veselo. Keď Petrík prišiel do školy, mal sa čím 
pochváliť kamarátom. 
       
    David Gordian, VI.A 
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Chlapec s po čítačom 
 

 Narodil sa chlapec s modrými očami 
a blond vlasmi. Volal sa Patrik. Keď mal 7 rokov, 
na narodeniny si prial počítač.  
 Jeho mamka Erika kúpila počítač a skryla 
ho. Patrik dostal počítač a mnoho ďalších 
darčekov. Odvtedy už ani do školy nechodil, ani 
sa neučil, iba za počítačom sedel. Erika 
ľutovala, že mu ho kúpila. Jedného dňa skryla 
počítač a Paťka poslala do školy. Patrik zistil, 
kde sa počítač nachádza. Zobral si ho do školy. 
Keď zazvonilo, prišla na hodinu pani učiteľka. 
Zistila, že Paťko sa neučí a nie je pripravený na 
hodinu. Oznámila Paťkovej mamke, ako sa jej 
syn správa v škole.  
 Paťko dostal počítač až po zlepšení sa 
v učení a správaní na konci školského roka. 
 
 

Ivana Vranková, V.B 
 

                             ********************** 
 

Nápady 
 

Diskoguľa z cédečiek : 

Potrebujete: cédečká, nožnice, lepidlo, polystyrénovú 

guľu, drôtik alebo špagátik 

-cédečká si rozstriháme na malé kúsky 

-postupne ich lepíme na polystyrénovú guľu 

-keď ju celú oblepíme, zavesíme na ňu drôtik alebo špagátik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapač snov 

Potrebujete: kruh (ako na obrázku), povrázok, pierka, 

gorálky 

-kruh začnite obmotávať špagátikom ako  na obrázku  

-do stredu potom priviažte gorálku 

-na spodok tiež priviažte gorálky a na tie pierka 

-a stačí priviazať nad posteľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originálny náramok 

Potrebujete: farebné gorálky, zicherky, drôtik 

-na zicherky postupne navliekame gorálky (je na vás 

v akom poradí si farby usporiadate) 

-keď budete mať všetky gorálky navlečené, navlečte ich 

na drôtik 
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Gombíková čelenka 

 

Potrebujete: gumičku alebo gumu (ktorú použijete ako 

čelenku), gombíky rôznych veľkostí a farieb, ihlu, niť. 

-vyberte si gombíky aké chcete 

-postupne ich poprišívajte a uistite sa či gombíky 

neodpadnú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila : Soňa Profantová 

 

 

 

 

 

 

Krížovky 

 

TAJNIČKA 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.           

6.           

7.             

8.           

9.            

10.            

11.          

12.          

13.          
       
 
1. Tikajú       
2. Bicí hudobný 
nástroj     
3. Chlapčenské meno  (21.7)    
4. Zviera       
5. Mesto v Čechách     
6. Televízny kanál - český    
7. Visí na stene      
8. Dopravný 
prostriedok     
9. Opak západu      
10.Hmyz       
11. Chlapčenské meno (5.12)    
12. Psovitá šelma     
13. Olejnatá plodina     
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 Vtipy 

 

Mamička oznamuje synčekovi: 

-Jožinko, budúcirokuž budeš v druhejtriede a to už budeš mocť utierať riad... 

-Tak to radšej prepadnem. 

********************** 

Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec   a presviedča ho, aby vyšiel von.Nakoniec slon vyjde a mravec hovorí: 

-Dobre, len som chcel vedieť,či nemáš moje plavky. 

********************** 

Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 

Lebo v dobe kamennej eštene bolispolky na ochranuzvierat. 

********************* 

Príde Janko do školy s veľkou hrčou na hlave a učiteľka sa pýta: 

Prečo máš takú veľku hrču??? 

Chcela ma uštipnúť osa. 

Nestihla to? 

Ale ocino ju zabil lopatou. 
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