
 

 

 Siedmaci na lyžiarskom...    Malý princ... 

        Vtipy zo svahu...      Karneval... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Valentín...              Medvedík Oli... 

          Zvedavci...          Hoggycz... 

                                           

 

 

Časopis žiakov ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove. 

Dvojmesačník, január – február 2016 



   Ahojte! 

Polrok je už za nami, začínajú ťažké učivá, súťaže a olympiády... hrôza, že? My vám to 

však môžeme spríjemniť našim ďalším vydaním  časopisu Pramienok. V tomto čísle sa 

dozviete, ako sa mali naši siedmaci na lyžiarskom, ako sa volá a čo robí rada naša nová 

pani učiteľka a omnoho ďalších zaujímavostí. Prajem vám príjemné čítanie a pekné jarné 

prázdniny. 

Matúš Melicherík 7.roč 

Šéfredaktor 
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Koľko kníh ste 
prečítali v roku 
2015? 
5 – najmä 
historické 
a detektívky. 

 

 

 

  

 

Ktorý predmet vás v detstve 
najviac bavil? 
Anglický jazyk a dejepis. 

 
 

  

 

Čo najradšej robíte vo 
voľnom čase? 
Rada športujem – beh, 
cyklistika. 

Sú deti na vás 
dobré? 
Áno. 
 

 

 

 Poslúchajú vás žiaci na 
hodinách?  
Žiaci musia dodržiavať 
vnútorný školský  
poriadok, potom je práca na 
hodine efektívna. 

Pani učiteľka, napadlo 
vám niekedy, keď ste boli 
malá, že raz budete 
učiteľkou? Kedy vám to 
prvýkrát napadlo?   
Ja som už od útleho veku 
chcela byť učiteľkou, ešte 
v ZŠ. 

Aké dávate deťom 
tresty, keď vyrušujú ? 
Ak vyrušujú , majú viac 
domácej úlohy. 

Ako sa vám 
páči v našej 
škole? 
V našej škole 
sa mi páči. 

Boli ste už 
v Anglicku?  
Áno, ale už 
veľmi dávno, 
ešte na 
gymnáziu. 

Ako sa vám páči 6. ročník? 
6. ročník sa mi páči, ale 
niektorí žiaci by sa mohli 
systematicky učiť 
(pripravovať na vyuč. hodiny), 
a nie iba na písomky. 

           Domča Drgová a Kika Vršanská 

pani učiteľka Janka Funtíková 
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Naši siedmaci boli posledný januárový týždeň na lyžiarskom výcviku. Všetci tvrdia, že im 

tu bolo lepšie, ako doma. No mne určite nechýbal môj otravný brat. Na raňajky sme mali 

švédske stoly a na obed aj večeru, čo nám navarili. Na tejto stránke budú umiestnené 

fotky z jednotlivých dní a k nim aj nejaké komentáre.     

Prvý deň: Boli sme oboznámení s terénom a rozdelení do skupín: 1.) oranžoví - 

začiatočníci, 2.)žltí - stredne pokročilí a 3.) farební- úplní lyžiari. 1. a 2. skupina išla na 

malý svah a 3. išla na veľký svah. Tu je spoločná fotka.  
 

 

 

Druhý deň: Všetci sme mali menšie skúšky, či sa niektorý na ten veľký svah. Niektorí to už 

mali isté, no ale museli prejsť malý svah pokročilejšími metódami. Skoro všetci uspeli, no 

a ja som bol jeden z nich. Na veľký svah sme išli hneď po obede. Učili sme sa slalomovať1 

bez palíc aj s palicami. No 3. skupina už bola na veľkom vleku2. O 19:00 sme mali večernú 

sánkovačku. Tu je niekoľko fotiek.  

Mali sme pestrý program, napríklad sánkovačku. Myslíte 

si, že sme sa šmýkali po zadkoch? Omyl! Mali sme pod 

zadkami lopáre, aj keď na niektorých nevyšlo. Všetkých 

nás to veľmi bavilo. Nakoniec sme síce boli mokrí, no boli 

sme veľmi radi, že sme sa mohli posánkovať.      
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Tretí deň: Hlavné body programu boli: izba baví izbu, spoločenské hry a večerná prechádzka. 

V tento deň sme sa už všetci dostali na veľký svah a po obede sme sa niektorí dostali na Veľký 

vlek. Ostatní sa tam dostali o deň neskôr. A v tento deň sme sa večer poriadne zasmiali. Ja 

s Dominikom a Samom (Hanzy2) sme mali asi najvtipnejší program. Mali sme z Partičky hru 

Ruky. Ja so bol ruky a Samo bol telo. Hrali sme opitého tankistu.   

Náš improvizovaný Kredenc dopadol skvelo... Vystupovali 

tu: CUKY a LUKY, Bukino, Scvokla, Trevor a Slávka 

a ďalší... Bola to skvelá zábava a aj pani učiteľky 

s pánom riaditeľom sa dobre zabavili.  

Štvrtý deň: Všetci sme sa tešili na diskotéku. Skoro všetci sme sa ráno dostali na veľký vlek. 

Bolo to tam veľmi strmé, ale rýchlosť stála za to. V tento deň sa tiež rozdávali medaily. Aj 

na štvrtý deň sme mali znova improvizovaný Kredenc. Pani učiteľke Sládekovej sa najviac 

páčila Scvokla a chcela to ešte raz, Scvoklu hrali Marek a Saša. Samo od nás dostal listinu 

rytierskeho rádu. Na návšteve boli u nás Silviini rodičia, pani učiteľka Cigániková a pani 

učiteľka Kršková.       
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Piaty deň: V tento deň sa nám už končil lyžiarsky výcvik. A práve dnes bol pre všetkých 

výnimočný deň. Mali sme totiž preteky v slalome a o 14:00 odchod domov, zhodnotenie 

lyžiarskeho výcviku a udelenie cien. V pretekoch sme mali dve kategórie: chalani 

a dievčatá. V top trojke z dievčat boli – prvá: Vanesa Hofericová, druhá: Simona Sladková 

a tretia: Eva Hvizdáková a v top trojke z chalanov boli – prvý Alexander Medzihorský, 

druhý: Martin Višňovský a tretí som bol ja. A po tom všetkom sme mali veľké starosti s 

upratovaním svojich izieb   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je tá listina. 

Posledné foto na záver:-) 
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Niektoré vtipné hlášky: 

Dominik : „Pani učiteľka, nemáte náhodou môj 

overal? Stratil som ho.“  

P.U.: „Ty si stratil overal?! Nemáme.“ 

Dominik: „Lebo ste povedali, ţe máte niečo 

v stratách a nálezoch.“  

 

Simona Č.: „Ja sa z takých buchiet nenajem. 

Ja potrebujem mäso. Napríklad také rezne....“ 

(reakcia na mäso z prvej večere.)  

 

P.U.: „Neopováţ sa, Mária, spadnúť! Brzdi 

hranami, pluhom!“ 

Majka: „A keby som spadla omylom?“  

 

Simona Č.: (po dvoch dňoch INTENZÍVNEHO 

lyţovania, pluhovania3, trénovania...: „A to čo je 

to pluh?“  

 

 

 

 

Náš denný program: 

 

7:00 – Budíček 

7:30 – Rozcvička 

8:00 – Raňajky 

9:30 – Po stopách Yettiho 1 

(lyţovačka) 

12:30 – Obed 

14:00 – Po stopách Yettiho 2 

(lyţovačka) 

18:00 – Večera 

22:00 – Večierka   

 

 

    Malý slovník 

1) Slalomovať – kľučkovať na lyžiach, 

2) Hanzy  – prezývka môjho kamaráta a bývalého spolužiaka 

3) Pluhovanie – iný názov pre brzdenie na lyžiach 

  

Na rozlúčku s naším 
spolužiakom Hanzym 

A toto sú naši skvelí 

inštruktori. Ďakujeme im za 

príjemne strávený týţdeň 

a krásnu atmosféru. 

VŠETKÝCH SIEDMAKOV STE 

NAUČILI LYŢOVAŤ 

  7 



 

 

 

 
 

Najskôr som chcela byť bezdomovec. Ale na  internete som našla masku Spongeboba. Tak som išla za 

babkou, či nemá veľkú krabicu. Našla ju a dala mi ju. S maminou sme zistili, že máme málo žltého 

krepového papiera, tak sme spravili iba hnedé spodky, bielu košeľu a červenú kravatu. Najskôr sme ale 

vyrezali miesto na ruky, nohy a dierky na oči. Na ďalší deň mamina kúpila žltý krepový papier a obalili sme 

Spongeboba. Sama som si vyrobila ústa, líca a s očami mi pomohla ešte mamina. Na karnevale mi bolo  

v maske teplo. Ťažko sa v tom krčilo a nevidela som tiež najlepšie. A keď som niečo hovorila, tak ma 

nebolo moc počuť. Niektoré deti zo mňa žasli, že prišiel „ skutočný Spongebob“. Kamaráti z nižších 

ročníkov ma vôbec nespoznali.        

                               Sabína Mišutková 

 

Na karnevale som bola hokejistka. Hokejistkou som chcela byť už 

minulý rok ale nemala som niektoré potrebné veci. Cez minulý rok sme 

boli na hokeji. Tam sme zadarmo dostali papierovú prilbu. Dres sme 

kúpili a moja mama ho trošku zošila, lebo mi bol veľký. Doma sme našli 

nejaké kraťasy  a k tomu štucne. Raz sme šli do obchodu a tam bola 

veľmi pekná červená maska. Kúpili sme ju , trochu upravili a bola hotová.       

                                                 Kristína Vršanská 

 

Moju masku- kukučkové hodiny- vymyslela 

moja sestra. Zo začiatku som s tým 

nesúhlasila, ale potom som povedala áno. A pustili sme sa do toho. Môj 

krstný nám dal veľký kartón a ešte jeden menší, z čoho sme spravili strechu. 

A väčší ako kukučkové hodiny. S maskou mi pomáhala sestra a mamina. 

Najprv sme vyrezali otvory na hlavu a nohy. Potom na ruky. Keď sme to 

spravili, vystrihli sme kruh a napísali sme tam číslice a prilepili na škatuľu. 

Potom sme dokončili malé detaily ako dokresliť 

kartón na strechu. A vyrazili sme na karneval. Síce 

som sa v tom nemohla moc hýbať, ale bola to veľká 

sranda!  

     Mária Hvizdáková 

 

Parochňu som si zohnal z internetu. Legíny s okuliarmi, retiazkou a tielkom som 

mal doma. Pomáhal mi s tým oco, ktorého to napadlo. Pôvodne som chcel byť bača 

z Karmy. Najprv som si obliekol legíny s tielkom. Potom retiazku a nohavice 

nakoniec afroparochňu s okuliarmi. V maske som sa cítil dobre a všetci sa na mne 

smiali.  

         Peter Vaško 

Tohtoročný karneval dopadol výborne. Bola skvelá zábava a veľa zaujímavých masiek. Spýtali sme 

niektorých našich spolužiakov, ako sa rozhodovali pri výbere masiek a aj na to, ako si ich vyrobili.  
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POÉZIA  PRÓZA  

I. kategória 1. miesto: neudelené 
2. miesto: Dorotka Jurašíková 
3. miesto: neudelené 

I. kategória 1. miesto: Ivanka Ščasníková 
2. miesto: neudelené 
3. miesto: neudelené 

II. kategória 1. miesto: Ráchel Haluzová 
2. miesto: Dominika Kahátová 
3. miesto: Klaudia Adamusová 

II. kategória 1. miesto: Terezka Janáková 
2. miesto: Sabína Mišutková 
3. miesto: neudelené 

III. kategória 1. miesto: Rebeka Haluzová 
2. miesto: Silvia Randíková 
3. miesto: Simona Šeroňová 

III. kategória 1. miesto: Patrícia Milcová 
2. miesto: Simona Černeková 
3. miesto: neudelené 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I. kategória 1. miesto: Terezka Janáková 

    ďalší účastníci:   

    Ráchel Haluzová, Nela Bezáková   

II. kategória 1. miesto: Rebeka Haluzová 

    ďalší účastníci: 
Simona Černeková, Simona Sládková 

  

Vo februári sa konalo školské 

kolo recitačnej súťaže Hviezdo-

slavov Kubín, Tento rok sa ho 

zúčastnilo až 28 žiakov vo všet-

kých kategóriách. Tu sú výsled-

ky. Víťazom blahoželáme. 

Pred HK sme sa stretli na školskom kole súťaže Šaliansky Maťko. Je to súťaž v prednese povestí. Bolo 

nás menej, ale povesti boli krásne a výkony recitátorov tiež. V tabuľke sú všetci účastníci a víťazi. 
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AHOJ, IMI, 

na  tom karnevale bolo super. Aj ty 

si bola super. Si tá naj vlčica: MI-

LÁ, PEKNÁ, MÚDRA, proste NAJ! 

A mne sa páčiš. Ak chceš, môžeš 

k nám niekedy prísť. 

Tvoj netajný ctiteľ  

OLI. 

_____________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE ________ 

Po skončení vianočných sviatkov sa blížila Veľ-

ká noc, fašiangy, karnevaly a podobne, ale Dži-

mi a Oli boli stále vo vianočnej nálade (hlavne 

Oli, veď ho poznáte...) No a keď sa tak čííírou 

náááhodou išiel Oli prejsť, tak čííírou náááho-

dou  uvidel plagát s oznamom: 

 

Oli bol veľmi šťastný a upaľoval ostošesť, len 

aby to všetko povedal Džimimu. Hneď začali 

vyrábať masky. Vyrábanie prebehlo v skvelej 

nálade, i keď Olimu sa to podarilo až na pia-

tykrát,  kým sa to podobalo na vtáka, ale hlav-

né je, že sa nevzdal a urobil to v kľude... Džimi 

bol zase medvedík, jednoducho si vymenili pos-

tavy.   Po karnevalovej zábave, na ktorej sa 

Olimu zapáčila jedna vlčica, hneď ako prišli 

domov, išiel Oli vyrábať Valentínku. Džimi 

o všetkom vedel, dokonca ho aj pozoroval 

a nechal ho pokračovať - keď chce rozdávať 

lásku a radosť, je to dobré. 

Oliho Valentínka bola srdce, vystrihnuté z papiera a na nej text.  Vyzerala takto: 

           

 

 

 

Takže Oli má                                                                                                             už svoju taj-

nú lásku a aj naj                                                                                                 kamošku zároveň, 

no Džimiho to nedesí,                  že prišiel o svojho 

kamaráta. Práve naopak -         je to skvelé, aspoň sa ich 

partia rozrastá a ak je Oli             šťastný, je šťastný aj on. 

Veď je ten najlepší pravý kamarát.     Tak buďte takí aj vy a napíšte aj 

vy tomu, kto sa vám páči, pekný list:-) 

          Pokračovanie nabudúce. 

          Bianka Bajanová 10 



Toto je tretí z našich psíkov menom Julka.  

Je najúspešnejšia zo   všetkých našich psíkov a má tiež 

veľa trofejí, medailí a tak ďalej...  

Je to tiež mamina našej Soničky. Je veľmi milá 

a priateľská. 

Bianka 

 

 

 

                            

Dňa 5.3 2015 som dostala darček. Bol pekný a slnečný deň, ráno prišiel môj otec. Vstanem 

a umyjem si zuby, opláchnem tvár a prídem zasa hore. Prezlečiem sa a idem si opakovať učivo 

(boli jarné prázdniny). Vtom na mňa zavolá otec: „Ninka, poď sem dole!“ Prišla som do kuchyne 

plná napätia. Videla som mamu, ako drží malého zajka. Okamžite som si ju chcela pohladkať. Bola 

biela a mala po sebe hnedé fľaky s čiernym melírom. Po pár dňoch som jej dala meno Lia. Pome-

novala som ju po jednom koníkovi, ktorého som mala veľmi rada. Prvých pár dní Lia bývala 

v krabici a mala tam vodu a seno. Bola som pri nej veľmi dlho. Vždy som jej priniesla nejakú dob-

rú maškrtu. O týždeň jej môj otec vyrobil drevenú klietku. Otec bol stolár, takže to znamenalo 

výhodu. Potom som išla do obchodu a kúpila jej napájačku, seno, vitamíny a hračku. Boli sme veľ-

mi šťastní a nikto a nič nás nerozdelí. 

Aktuálne: Lia je šťastná a mladá a trénujem s ňou skákanie cez prekážky (preskočí už 20 cm vy-

soko a 41 cm ďaleko). 

          Ninka Sedliačková, 4. roč. 
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Hoggycz, alebo Petr Lexa sa narodil 5. júna 1991 a ak ste si nevšimli, je to Čech. Ako 

malý bol šialene hyperaktívny. Napríklad v prvej triede sa mu stávalo, že z ničoho nič, 

počas hodiny vyskočil z lavice, no a tak si asi 10-krát pretrpel šitie hlavy a nejaké tie 

zlomeniny. Jeho mama stále nevedela, čo s ním, a tak ho nakoniec prihlásila do 

divadelného krúžku, kde mohol vybiť tú svoju nadbytočnú energiu. No aspoň tak na 

hodinu.  

          Matúš Melicherík    

Vtedy trávil veľa času so svojimi najlepšími 

kamarátkami, ktoré boli aj jeho susedky. No 

a keď nemal veľa kamarátov medzi chlapcami, 

tak sa hral skôr s bábikami. V 10 rokoch sa mu 

narodil jeho mladší brat Filip, ktorého môžete 

poznať z niekoľkých  jeho videí. Keď mal rok, tak 

sa Petrovi rodičia rozviedli. On aj jeho brat išli 

bývať k mame. Po strednej škole založil svoj 

kanál, ktorý je v nadpise. Ja som ho začal pozerať 

tento rok po dovolenke v Podhájskej. 

V auguste sa Hoggy stal druhým z mojich  

najobľúbenejších Youtuberov. Prvými boli 

Crafák (Krafák), Expl0ited, Jirka Král, 

Gejmr, House, Pedro, Gordon a 

Gogomantv. Moje asi najobľúbenejšie 

videá od Hoggyho sú Karaoke Imitace 1-2, 

Imitace s Gogom, Fazolková chellinge 

a séria Polda6. V súčasnosti má dva kanály: 

Hoggycz a HoggyVloggy. Viac sa dozviete 

na stránke www.youtube.com/hoggycz-

Draw my life. 
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U nás sa dejú divné veci. Dnes všetci chalani vyvádzali okrem mňa. Kaţdý deň sa 

deje niečo nové. Kaţdý deň moji spoluţiaci cez prestávku hrajú strelky. Niektorí 

hrajú tri pätnásť stop. Cez hodinu stále niekto vyrušuje. Je to zázrak, keď Adam 

po zvonení nie je na chodbe. Niekedy je zábava. Napríklad keď sťahujeme tváre 

a robíme obludy. Baby sa do nás stále starajú. Dvakrát sme vyhrali na vybíjanej. 

Dostali sme novú tabuľku na poznámky. A ešte k tomu na body. Máme nového 

ţiaka.Boli sme na Malého princa. Boli sme tam  prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci 

a piataci. Bolo to super. Moji kamaráti tam zaspali. Keby ste tam chceli ísť, je to 

v Ţiline na vyššom poschodí. Je tam kopec rozprávok a filmov. Mojej spoluţiačke 

dali kniţku. Predávali tam hotdogy a popkorn robili malý, stredný a veľký. Mohli 

sme si kúpiť aj pitie.  

      Maťo Melicherík 

 

 

 

V škole sa vám môţe stať, ţe 

vás budú šikanovať. Šikanovať 

vás môţu fyzicky alebo 

psychicky. Fyzicky to robia tak, 

ţe vás bijú. Psychické je zase 

také, keď sa vám niekto 

vysmieva a nikto sa s vami 

nechce kamarátiť. Moja finta 

na to je: povedzte im, ţe váš 

strýko, ujo alebo krstný je 

bojovník a povedzte, ţe ich 

varujete. Ak to nezaberie, tak 

sa choďte učiť karate a kung 

fu. Ale hlavne to povedzte  

rodičom alebo učiteľom. Všetko 

sa vyrieši. 

                         Timea Uhliariková 
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Na prípravu srdiečka potrebujeme farebný 
papier. Výber farby je na vás. 

Potom si papier zložíme na polovicu 

a tak to urobíme štyrikrát.  

Potom si obkreslíme polku srdiečka  (priložíme 

tam, kde  je to zložené  miesto). 

Potom srdce  si to vystrihneme... 
...a  tenkým štetcom nanesieme  do stredu lepidlo.  

Na lepidlo priložíme šnúrku (bavlnku).  

Na srdiečko s bavlnkou priložíme  ďalšie 

srdiečko a postup opakujeme (aspoň 6krát). 
A srdiečko je hotové:-) 

Hoci Valentína už máme za sebou, ponúkame vám návod na výrobu peknej srdiečkovej valentínky. 

Tým, ktorých máte radi, ju môžete darovať kedykoľvek. Napríklad svojím mamám na Deň matiek. 
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5.  

Aký je jeho obľúbený spevák? ....................... 

Aký je jeho obľúbený spevák? ....................... 

 

6.  

Aký je jeho obľúbený film?  ............................ 

Aký je jeho obľúbený film?  ............................ 

 

7. 

Kto je jeho obľúbený youtuber? .................... 

Kto je jeho obľúbený youtuber? .................... 

 

Otázky si môžete ľubovoľne doĺňať. 

   Vanessa Uhliariková 

 

 Ako sa otestuješ? Odpovedz na všet- 

ky prvé otázky. Potom daj test svojmu 

najlepšiemu priateľovi (priateľke). On  

napíše odpovede na druhé otázky. Potom  

si odpovede porovnajte, ako ste sa zhodli. 

 

Otázky: 

1. 

Aké zviera má tvoj kamarát rád? ....................... 

Aké zviera má tvoj kamarát rád? ....................... 

 

2. 

Aké je jeho obľúbené jedlo? ............................... 

Aké je jeho obľúbené jedlo? ............................... 

 

3. 

Aký je jeho obľúbený nápoj? .............................. 

Aký je jeho obľúbený nápoj? .............................. 

 

4.  

Aký je jeho obľúbený kvet? ................................ 

Aký je jeho obľúbený kvet? ................................ 

 

 
 
 

 

 

Malý  princ je rozprávka, v ktorej hlavnou postavou 

nie je malý princ, ale jedno dievčatko, ktoré sa celo 

pridať do detskej  dospeláckej školy.  Chce byť 

ako dospelá,  a jej mama to chce tiež, a tak musí 

dodržovať presný rozvrh - každý deň musí robiť  

matiku, fyziku, jedlo, cvičenie... no bolo toho veľa, 

všetko presne podľa rozvrhu.  Robila to poctivo, ale 

potom vrtuľa od lietadla narazila do bránky cez stenu až do kuchyne a zrazu  vyjde  pilot, ktorý 

vrtuľu hľadá. Dievča zavolalo policajtom, tí mu dali len upozornenie a on jej dal plnú fľašu peňazí, 

ale len centy. Doma sa to snažila spočítať... Auuu! Niečo ju pichlo, bol to malý meč, potom ruža 

a lietadlo a malý princ, no len figúrka. Schovala si to a písala si úlohy z matematiky. Zrazu 

priletel list poskladané ako lietadielko. Otvorila ho a začala čítať: Bol raz jeden malý princ a ten 

potreboval priateľa... a pilot, ktorý jej list poslal jej  povedal: Aj ty by si jedného potrebovala. 

Onedlho sa dievčatko a pilot stali priateľmi. Raz sa letcovi niečo stalo a ona použila jeho lietadlo 

a išla hľadať malého princa. Viac vám nepoviem, choďte sa pozrieť do kina:-) 

                      Timea Uhliariková 
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Keď čítate toto číslo Pramienka, zima sa už pomaly chýli ku koncu a určite sa už tešíte na 

teplé jarné dníčky. My sme si v redakcii túto zimu radi púšťali pesničku, ktorá bola cez 

letné prázdniny veľkým hitom. Tak vám na zahriatie ponúkame jej text. 

 

 

Dnes prišlo také teplo, že úplne všetkým preplo. 

Čo vraví vnútorný hlas? Že zajtra je to tu zas. 

Tak kričím do vankúša, čo slnko zase skúša? 

Volám linku dôvery, no tam mi nikto neverí, 

 

že to slnko je fakt otras, od slnka hnusný podraz, 

tak, presne ako vravíš, prírodu nezastavíš. 

Spotená MHDčka, spotená SADčka, 

spotené sú aj vlaky, jo, přesne, vlaky taky. 

 

Zajtra keď slnko vyjde, nikoho neobíde, 

lidi trefujou šlaky a stále žiadne mraky. 

Nám každý tieň sa zíde a s tieňom nádej príde, 

nádej, že lepšie bude na našej rodnej hrude. 

 

So slnkom to tak býva, že v lete sa neskrýva, 

pozornosť si užíva, tak buď slečna trpezlivá. 

Ak chceš slnko prekabátiť, nesmieš hudbu v srdci stratiť, 

veď v zime ti zase vadí, že o teba nezavadí. 

 

Otcovia a aj mamy, nechoďte von s deckami, 

dodržte pitný režim, ja som nepil a už ležím. 

Včera sa oblak mihol, no ja som ho pristihol, 

jak ušiel tamtok hore, až kdesi za obzore. 

 

My letíme ostošeť, ak nevieš to teplo zniesť, 

nejde ti spať ani jesť, nechaj sa našou hudbou zviesť. 

Dnes mám tú náladu si tento song spievať, 

spievaj si so mnou, kým sa nezačne stmievať. 

Ak radosť a náladu chceš do ľudí vlievať, 

tak slnko sa bude na teba vždy usmievať. 
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1.  Ktoré zviera robí brum-brum? 
  2. Čo si dávame na karneval? 
  3. Čo dáva v lete slnko? 

    4. Čím zametáme? 
    5. Kto to píše? 

     6. S čím sa chodí na pumpu najčastejšie? 

7. Čím režeme drevo? 
    8. Ako sa vola náš pán školník? 

  

1.             
  2. 

  
          

 3.           
   4. 

  
          

 5. 
 

            
 6. 

 
        

   7. 
  

        
  8. 

  
          

 

1.       
    2.       
    3.           

  4.             
 5.           

  

        1.   zviera podobné jeleňovi 
  2.   vybrané slovo po r 
  3.   narodí sa mame  

   4.    ovocie (kyslé) 
    5.    ovocie (zelené, malé) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                                        Danko Kováč 

                                        Kubko Dobroň 

Pomôž mačke, ktorá sa chce dostať k rybe. 

                                Kika Vršanská 

NÁJDI V TEXTE VZORY PODSTATNÝCH MIEN 

Raz, keď som bola malé dievča, vypočula som si jeden príbeh. Rozprávajú ho dodnes 

chlapi z nášho mesta. Spomínajú hrdinu, ktorý kedysi žil na našej ulici. Vraj bol mocný 

ako storočný dub. Kosti mal asi zo žuly a dlane veľké ako medvedie laby. Keď bolo treba 

pracovať a pomáhať, predbehol nejeden stroj. Svojej žene dával veľa lásky. Tak trochu 

mi tento hrdina pripomína môjho otca s veľkým srdcom. Tento príbeh je vymyslený, no 

dúfam, že mi vylepší známku na koncoročnom vysvedčení. 

                 Ráchel Haluzová, 5. roč. 
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Dnes móda nie je len na leto alebo zimu, 

už je móda aj na lyžiach. Módne obleče-

nie nie je iba krásne, ale aj teplé (aspoň 

podľa mňa). Tento snowboard na obrázku 

je pekný a štýlový, ideálny na lyžovanie. 

Snowboard je zaujímavý a páči sa mi la-

denie bielej, modrej a fialovej. 

 

 Keď idete na lyžovačku alebo na svah so svojím 

miláčikom, nezabudnite mu zabaliť módnu, 

trendovú a teplú vetrovku.   

 

 

Mne osobne sa tento štýl veľmi pá-

či. Na lyžovačku je ideálny a pekný. 

Podľa mňa je teplý a pohodlný na 

lyžovanie. Na vetrovkách sú krásne 

pestré farby. A okuliare krásne 

štýlovo žiaria v zimnom slnku. Páčia 

sa mi aj preto, lebo mám rada pes-

tré farby, ale dôležité je aj to, aby 

bola vetrovka teplá a pohodlná na 

lyžovanie.      

Táto čiapka na obrázku sa hodí pre chalanov ale-

bo mužov. Je štýlová aj na prechádzku do mesta. 

Ochráni vás pred zimou a zahreje vaše ústa. 

V tejto čiapke vám nebude iste zima. Aspoň pod-

ľa mojich skúseností.    
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                  Kika Vršanská 

 

Neboj sa, nebude to také zlé, ako 

to vyzerá...tvoja noha je celá! 

Pomóóóc!!!!!!!! 

Pomóóóc!!!!!!!!! 

Však idem iba na 

dva dni. 

Pane, prečo 

máte také 

krátke lyže? 

Danko Kováč 
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O snehuliakovi, ktorý žil v dedine, kde bolo 

všetko naopak..... 

 
Kde bolo tam bolo, za 77  horami a 66 dolami,  

žil jeden snehuliak - v dedine, kde bolo všetko naopak. 

V tej dedine sa vtáky ponárali a ryby lietali, dospelí chodili na sánkach a deti na aute.  

Tam sa piesok nesypal, ale lial. Tam sa voda sypala a neliala. 

A ten snehuliak nebol zo snehu, ale z piesku, lebo bol postavený v lete. 

Raz si snehuliak povedal: Och joj, keby tu v dedine bolo normálne, och joj! 

A tak sa rozhodol, že hneď zajtra všetko napraví. 

Musel sa pozrieť do mapy, aby zistil, kde rastie čarovný kvet. 

Fíha!  To je ďaleko! Až za 100 horami a 100 dolami. 

Uf! Vzdychol si snehuliak. Záhradu totiž stráži hadodrak. 

Hadodrak  je had zmiešaný s drakom. 

A tak keď prešiel 100 hôr a 100  dôl,  premohol draka a získal čarovný kvet. 

A  odvtedy vtáci opäť lietajú a ryby plávajú,  

dospelí chodia na autách a deti na sánkach.  

Celá dedina  sa polepšila.  

A nad tou dedinou bol zvonec a rozprávky je koniec! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kubko  Dobroň  


