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Čaute... Ani sme sa nenazdali a máme apríl. Čoskoro bude leto a my sa budeme na dovolenkách 

opaľovať. Desať mesiacov sa nám javí ako dlhá doba, ale tie mesiace utekajú tak, že sa ani 

nenazdáme a všetci budeme na vysokých školách. Mysleli by ste si to? 

V tomto čísle je aj článok o našich budúcich „kolegoch“, teraz ešte  škôlkároch... 

Takže veľa chuti do čítania...  

VAROVANIE: Nečítajte cez hodinu pod lavicou!!! Autori za prípadné napísané poznámky 

nezodpovedajú. 

 

  

                                                                                        

šéfredaktorka + kolektív 

    

 

 

 

   

 
 

 
Zápis do 1. ročníka základnej školy  je prvá veľká skúška malých človiečikov v živote. Deti sa 

tešia, že už čoskoro budú školáci a naučia sa čítať a písať, ale možno majú aj trochu strach, čo 

od nich neznáme pani učiteľky budú na zápise chcieť.  

U nás sa tohto roku zapisovalo 2. februára 2011. Už z materskej školy sme vedeli, že sa chystá 

prísť 27 detí – to je po nejakom čase zase silný ročník a tak sme sa aj trochu obávali, ako to 

všetko v jeden deň zvládneme. Takmer po celý čas zápisu bola plná chodba, vždy čakalo naraz 

viac detí s rodičmi. 

Ako to detičky zvládli ? Myslím si, že nakoniec dobre. Pomohla im aj prítomnosť ich pani 

učiteľky zo škôlky. Recitovalo sa, počítalo, rozprávalo o zvieratkách, ročných obdobiach 

a kreslilo sa. Za odmeny dostali detičky drobné darčeky. Na záver sme im povedali, aby si na 

september chystali školskú tašku a pomôcky a že sa na nich už veľmi tešíme.            AS 
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Nenáhli sa, neuteká,                                             Čo robí hus,      
nerozkýva zvonček.                                               Keď stojí na jednej nohe ? 
Na chrbte má miesto mecha                                    (jednu má skrčenú) 
celý malý domček. 
        (slimák) 

                                                                                Lezie, lezie po železe, 
                                                                                           nájde dierku, do nej vlezie? 

                                                                                          (kľúč) 
 

Koľko krokov urobí vrabec za 100 rokov ?                                         Istý človek robí druhým domy      
(ani jeden, vrabec  skáče)                                                                      ukladá ich do nich, ale pre neho      
                                                                                                         samého musí druhý túto prácu           
                                                                                                          vykonať.                                                    
                                                                                                                                         (hrobár) 
                                                                          
                                                                       Kristína 

 

             
Do dvoch dní rozdelila pani riaditeľka priebeh školského kola v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín. 8.2.2011 súťažili recitátori z 1. stupňa, hneď nasledujúci deň 2. stupeň, 

zvlášť 5.-7. a 8.-9. ročník. Výkony recitátorov posudzovala porota v zložení : pani riaditeľka, p. 

uč. Sj Mgr. Katarína Rothová a pán zástupca /bol len pri 1. stupni/. Recitovalo sa v jedálni, ako 

diváci počúvali v prvý deň žiaci 7. ročníka a v druhý deň deviataci. Víťazi :  

2.-4. ročník: Jana Muranská v poézii, 

                       Lucia Chlebovcová v próze, 

5.-7. ročník: Ján Závacký v próze, 

                      Miriama Čechanová v poézii, 

8.-9. ročník: Iveta Fendeková v próze... 

Víťazi sa zúčastnili na obvodnom kole v Poprade na Strednej odbornej škole  

na Okružnej ulici 22.2.2011. Z obvodného kola postúpili Iveta Fendeková a Miriama Čechanová 

na okresné kolo, ktoré sa konalo 11.3.2011.       AS 
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Určite ste si všimli  drobného milého chlapčeka, ako šantí na chodbe cez prestávku a okolo neho 

pobehajú a snažia sa dávať naňho pozor ôsmaci. Niekedy je to naozaj ťažké, ustrážiť ho.                  

Chlapček sa volá Erik, to asi väčšina z vás vie, a je takisto žiakom našej školy. Jeho vyučovanie 

je ale trochu odlišné ako to vaše. V prvom rade chodí do školy iba na pár hodín, lebo toľko 

zatiaľ zvládne. Pani učiteľka Mgr. Věra Poradová sa mu venuje individuálne, nejaký čas trávi 

potom Erik  aj v školskom klube s ostatnými deťmi. Keď má tento malý žiačik dobrú náladu, 

tak nám aj zaspieva, keď nemá svoj deň, tak sa od neho nedozvieme nič.                                                                                                  

Žijú medzi nami aj iní ľudia, sú odlišní, ale oni za to nemôžu. Narodili sa takí. Správajme sa 

k nim ohľaduplne, keď je to v našich silách, pomôžme. Erik je iný, bude vždy odkázaný na 

pomoc niekoho, potrebuje dobrých ľudí okolo seba. Vie sa ale krásne usmievať, tým by nás 

všetkých mohol nakaziť.   AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dňa 11.1 2011 nás šiestakov v rámci občianskej náuky navštívil poslanec Obecného  

zastupiteľstva v Šuňave pán Štefan Zajac. Rozprával nám celú vyučovaciu hodinu ako žili ľudia 

v Šuňave  v minulosti. Povedal nám aj o tom, čo obecné zastupiteľstvo robí pre občanov.  Prišiel 

aj pán Cap s kamerou a  moderátorkou  Annou Vilimovou. Takže sme boli aj v obecnej televízii.  

 

                                                                                      Kípi a Mími 
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Pani učiteľka pomáha dieťaťu obuť si malé kovbojské topánky. A dieťa ju poprosilo: Pani 

učiteľka, pomôžte! Tak obaja tlačili, ťahali, stále sa do tých topánok nemohli dostať. A keď sa 

to konečne podarilo, tak si obaja upotení sadli, chlapček sa pozrie na topánky a povie : Pani 

učiteľka my sme dali topánky obrátene..Tak sa učiteľka pozrela a naozaj. Zachovala však 

pokoj, topánky s menšou námahou dala dole a znova ich tlačili tento krát na správne nohy. 

Potom sa chlapček na topánky pozrie a hovorí: To ale nie sú moje topánky. Učiteľka si 

zahryzla do jazyka, aby nekričala: To si nevedel skôr? A dávala mu topánky znova dole 

a chlapček hovorí: To nie sú moje topánky, to sú topánky môjho brata a mama mi ich necháva 

nosiť! Učiteľka už nevedela či sa má smiať alebo plakať a znova pomohla chlapčekovi do 

topánok. A keď mu po tej úpornej námahe pomáhala do kabátu, tak sa ho spýtala: A kde máš 

rukavičky ? A chlapček hovorí: ja ich mám napchaté v topánkach! :DD    Niký  

                                                                                                                                   

Pani učiteľka sa pýta žiakov. Deti, čo nám dáva sliepka ? Žiaci odpovedajú : Vajce. 

Správne. A čo nám dáva ovca ? Deti sa zamyslia a odpovedajú : Ovca nám dáva vlnu. 

Učiteľka sa zamyslí a pýta sa ich : A čo nám dáva krava ? Deti odpovedajú : Domáce 

úlohy ..:DD   Niký  

                                                                                                                                          

Dvaja policajti idú po lese a zrazu zbadajú v kríkoch ľudskú hlavu. Jeden z nich bol nižší, 

zdvihol hlavu a hovorí: Ty počúvaj, to je strašné, mám taký dojem, že tá hlava patrila nášmu 

náčelníkovi! 

Ukáž vraví druhý, ktorý bol vyšší a zdvihol hlavu dohora. 

Nemáš pravdu, našťastie to nemohol byť náš náčelník, lebo ten nebol taký vysoký.  Mako 

 

Na strednej škole prváci píšu písomku. Učiteľ zbadá, že jeden žiak má ťahák. Žiak ho 

inštinktívne rýchlo schoval a prišiel k nemu učiteľ. 

Hľadá ho a učiteľ ho po dôkladnej prehliadke nevie nájsť: "Kam si ho schoval?!" 

"To by som aj ja rád vedel...."  Mako 

Čo vznikne skrížením cukrárov a astronóma ?  Je to zlé a sprosto sa to tvári, čo je to ? 

Orion , vaša čokoládová hviezda.  Tomáš          Vietnamec na daňovom úrade.    Tomáš 

 

 

 

 
 4 balíčky keksov BEBE kakaových 

 4 kyslé smotany zmiešame so 4 vanilkovými cukrami 

 2 šľahačky vyšľaháme s 2 lyžicami práškového cukru a 2 stužovačmi na šľahačku 

 smotanu so šľahačkou zmiešame 

 na plech naukladáme vrstvu keksov a na to dáme krém, znova vrstva keksov + krém a takto 

urobíme 4 vrstvy 

 dáme na 2-3 hodiny stuhnúť do chladničky 

Je to výborný, rýchly a jednoduchý koláč. Vyskúšajte! DOBRÚ CHUŤ!      Maťa 
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DDňňaa  2233..22..22001111  ssaa  vv  kkuullttúúrrnnoomm  ddoommee  uusskkuuttooččnniill  kkaarrnneevvaall..  VVššeettccii  ssmmee  ssaa  vv  šškkoollee  pprreezzlliieekkllii  ddoo  

mmaassiieekk  aa  ppoottoomm  ssmmee  ssppoolluu  iiššllii  ddoo  kkuullttúúrrnneehhoo  ddoommuu..  NNaajjpprrvv  bboolloo  pprreeddssttaavveenniiee  mmaassiieekk  aa  ppoottoomm  

bboollaa  vvooľľnnáá  zzáábbaavvaa..  BBoollii  ttaamm  vveeľľmmii  ppeekknnéé  mmaasskkyy,,  nnaapprr..  ppáánn  zzáássttuuppccaa  bbooll  AArraabb..  PPoottoomm  bboolloo  aajj  

vvyyhhooddnnootteenniiee  1100  nnaajjlleeppššíícchh  mmaassiieekk..  BBoollaa  aajj  ttoommbboollaa,,  nniieekkoommuu  ssaa  ppooddaarriilloo  nniieeččoo  vvyyhhrraaťť,,  nniieekkttoo  

bbuuddee  mmaaťť  mmoožžnnoo  zzaassee  nnaabbuuddúúccee  ššťťaassttiiee..  PPooddľľaa  mmňňaa  ttoo  bbooll  nnaajjlleeppššíí  kkaarrnneevvaall  vv  mmoojjoomm  žžiivvoottee..  

NNiikkiittaa  aa  MMiimmii  

  

                              

  

  

      
9. marec 2011 nebol  len významný deň pre kresťanov – začiatok 40-dňového pôstneho obdobia - čiže 

- Popolcová streda, ale v tento deň skladali dôležitú skúšku deviataci na celom Slovensku. 

Testovanie 9 – 2011 , ktoré sa v tento deň uskutočnilo, to je vlastne písomná previerka vedomostí 

deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Jej výsledky sú rozhodujúcim 

kritériom, či bude žiak prijatý na zvolenú strednú školu. AS 
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Ktorý čas radšej žarty ako kapry loví? 

- Aprílový 

                                                                   Kto je tomu na vine, že 11111111 vyzerajú zlostne? 

                                                                     -     Ostne 

Čo nie je múdre strkať do žihľavy? 

- Hlavy 

                                                                    Čo je v lete vopred odpísané? 

                                                                       -   Sane 

Čo robí mydlo pri každom vystúpení? 

- Pení 

                                                                      Ak v Krupine krúpy jedia, čo si dajú v Brezne? 

                                                                           -    Rezne 

Čo kravičky v každej dobe smú? 

- Mú                                                   Maťa 

 

 
 

V prvom ročníku deti znázorňujú slová   „Na ktorej ulici bývaš?“ 

vo vete čiarkami. Pri opakovaní učiva   „Ja nebývam na ulici, 

sa pani učiteľka opýtala:     ja bývam blízko školy.“  

„Z čoho sa skladá veta?“      

Prváčik: „Veta sa skladá z čiarok.“    „S kým bývaš v dome?“ 

        „S otcom, sestrou a so starkou.“ 

„Ako vyslovujeme krátke samohlásky?“   „A mamu nemáš?“ 

„Vyslovujeme ich ústami.“     „Ona chodí do roboty.“ 
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Gramatika je trápenie                                                   Nech v škole ďalej do nás hustia 

ledva si na ňu spomeniem                                             učivo pomstu pre decká.  

už z toho padám do mdloby                                          Ja doma pokojne si púšťam 

ach čo som komu urobil.                                              diktáty z môjho cédečka. 

 

Celkovo je to so mnou biedne                                       Už znie nám diktát z volkmena – á-á    

najhoršie sú však diktáty.                                               každý žiak z toho radosť má – á-á. 

Keď sa však zachce našej triednej                                 Koniec zlým snom a obavám – á-á.     

píšeme ako najatí.                                                          Gramatika je zábava.             Maťa 

 

Vybrané slová to je škandál 

by aby keby bylina. 

Keby som taký diktát vám dal 

zblbnete z neho rodina. 

 

Gramatika je trápenie – to je 

čiarky a dĺžne mäkčene – to nie 

prídavné mená zámená – á-á 

už sa mi trasú kolená. 

 

 

 

 

 

 

Balada sa líši od rozprávky tým,    

že balady si ľud kedysi vymýšľal                              Rým je zvuková ozvena. 

a rozprávky si ľudia teraz kreslia   Združený rým je vývin, 

a premietajú v televízore.    keď sa vyvinie za sebou  

       intenktučné znamienko. 

Balada je epický žáner   

ľudskej spoločnosti. 

       Satira je ostrý, 

Bájky majú podobu zvierat,    zaštípaný výsmech. 

ktoré majú ľudské vlastnosti. 

       Próza je krátky epický literárny útvar 

Poézia je ako hudba a próza je báseň.  písaný voľnou rukou. 
 

Verš je odstavec,     Poviedka – krátky epický verš, 

 ktorý sa na konci rýmuje.    ktorý vyjadruje rozprávanie o živote. 

 

    Ján Kostra napísal 

    Zubný kaz (Ozubený čas) 

    a Ozubená váza (Puknutá váza).          Maťa 
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Labradorský retriever je dobre stavaný, aktívny pes zo širokou lebkou, hlbokým hrudníkom 

a širokou, silnou zadnou časťou tela. Má ostro rezanú, širokú lebku s dobre definovaním 

stopom a širokým nosom. Hnedé oči majú tvar listu, vyjadrujú inteligenciu a dobrú náladu. 

Nemá veľké ani ťažké uši. Nosí ich posadené viac dozadu, zvesené, priliehajúce k hlave. Má 

mohutný krk. Zadok má na úrovni hornej línie tela. Stredne dlhý, silný chvost je dobre 

osrstený krátkou, hustou srsťou, ktorá mu dodáva guľatý vzhľad. Nemal by byť pretočený na 

chrbát. Hruď má dostatočne širokú a hlbokú. Predné aj zadné končatiny by mali byť 

dostatočne vyvinuté, mohutné. Pohyb je voľný. Krátka a hustá srsť môže byť čiernej, 

čokoládovej alebo karamelovej farby. Labrador sa využíva aj na chemoterapie pre postihnuté 

deti. Je to veľmi milí a prítulní pes, neublíži nikomu, no v nebezpeční vás ochráni. Labrador 

dostal svoje pomenovanie podľa polostrova, na ktorom bol podľa tradície vyšľachtený. I keď 

dnešný labrador loví už len loptičky a prináša skôr papuče, jeho predkovia boli výkonné 

lovecké psy, ktoré boli nasadzované na vyhľadanie zveri a prinášanie bažantov, kačíc a inej 

operenej zveri. Labrador sa vďaka tejto jeho schopnosti radí medzi retrívre, čomu vďačí aj za 

druhú časť svojho pomenovania (retrieve - po anglicky donášať).Pomenovanie labradorský 

retríver sa používa už od roku 1839.Podobne ako novofundlanský pes a landseer, pochádza aj 

labradorský retríver z východného pobrežia Kanady, aj keď nie z polostrova Labrador, ale z 

okolia Newfoundlandu. Medzi jeho príbuzných patrí zlatý retriver, hladkosrstý retriver a iné. 

Pri rybolove sa využíval pri práci dnešný predchodca labradorského retrívera - St. John´s 

Water Dog (vodný pes svätého Jána). Keďže na na ostrove panovali drsné podmienky, išlo o 

pevného, kompaktného a životaschopného psa vyznačujúceho sa anatomickou zvláštnosťou - 

blanami na labách. Vďaka nim vedel tento pes lepšie plávať, k čomu mu dopomáhala aj hustá, 

vode odolná srsť. Začiatkom 19. storočia sa z Kanady a pobrežia Newfoundlandu dostal St. 

John´s Water Dog do Anglicka, kde z nich vojvoda Earl z Malmesbury (1778-1841) 

vyšľachtil plemeno vhodné na poľovné účely. K pôvodnému plemenu prišľachtil pointre. 

Oficiálne bolo plemeno uznané v roku 1903. O 13 rokov neskôr bol založený prvý klub 

labradorov, ktorý vypracoval aj prvý štandard. Vďaka úspechom labradorov na výstavách si 

toto plemeno rýchlo našlo svojich priaznivcov. V 30. Rokoch 19. storočia sa vyvinuli dve 

línie - pracovná a výstavná. Pracovná línia sa vyznačuje ľahšou stavbou tela, zatiaľ čo psy z 

výstavnej línie sú mohutnejšie. Prvý uznaný žltý labrador bol Ben of Hyde, ktorý sa narodil v 

roku 1899 v chovateľskej stanici majora Charlesa Radclyffa. Čokoládové labradory boli 

uznané až v roku 1964 vďaka odchovom v chovateľskej stanici Cookridge Tango.Medzi 

prstami na labách majú plávacie blany 

(ňaňa) 



10 

 

                             
Lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal v dňoch 24. – 28. 2. sa zúčastnili žiaci 7. a  tri dni aj žiaci 8. 

ročníka. Výborné podmienky sme opäť našli v lyžiarskom areáli v Lučivnej. Boli sme rozdelení 

do troch skupín. Prvú (najlepšiu) skupinu mal Mgr. Ján Hroboň, druhú Mgr. Miroslav Dugas 

a tretiu skupinu PaedDr. Jaroslav Švorc. Mali sme dobré počasie a všetci sme lyžovanie zvládli. 

Na záver výcviku sme mali preteky na lyžiach a všetci, aj začiatočníci sme kopec zlyžovali bez 

úrazov a zranení. Medzi dievčatami zvíťazila Otília Diabelková a Tadeáš Švajka medzi 

chlapcami.    Maťa 

 

           
Foto : Stanislav Sedlák                                     Foto : Mgr. Ján Hroboň         

 

 

  

 

 

 
Nasledujúci príklad vypočítajte spamäti, bez použitia papiera a ceruzky alebo kalkulačky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ľudia väčšinou odpovedia že 5 000. 

Blahoželám, si kúzelník/kúzelníčka, lebo správna odpoveď je 5 000. Ak neveríte výpočet si 

overte na kalkulačke.   Maťa 

K 1000 pripočítaj 40. 

Pridaj ďalších 1000. 

Pripočítaj 30. 

Ešte pridaj 1000. 

Teraz pripočítaj 20. 

Znova pripočítaj 1000 

A nakoniec pridaj ešte 

10. 

Aký je výsledok? 
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  Dňa 22.marca.2011 sme mali možnosť stretnúť sa 
s pánom  spisovateľom Antonom  Marecom. Na besede sa zúčastnil iba druhý stupeň. Pán 
Marec nám porozprával  aj niekoľko svojich zážitkov z Tatier. Mal tu aj zopár svojich kníh 

na predaj.  
       Svoju prvú knihu napísal pred 30 rokmi a volala sa NA HREBENI VÍCHRICA. 

 

             Pán Marec nebol na Šuňave prvýkrát, bol tu už aj  

v minulosti.  Na pamiatku sme mu  darovali knihu o našej obci.  Tinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazvali sme to ĽUT  Pod touto zvláštnou skratkou sa skrýva 

vyučovací predmet v rámci programu, ktorý si môže zvoliť škola sama – Ľudovoumelecká 

tvorivosť. Tento predmet majú piataci dve hodiny každý druhý týždeň. Po minulé roky ho 

vyučovala pani učiteľka Mgr. Kvetka Cvanigová, tento školský rok pani učiteľka Ing. Alena 

Skokanová. 
Tento predmet, to je taká umelecká výchova, na ktorej sa žiaci zoznamujú s ľudovou tvorbou 

a starými remeslami.  

Tento školský rok sme celá trieda s pani učiteľkou navštívili pani Stankovičovú, ktorá nám    

 ukázala a porozprávala, ako sa tká. Doma sme „prepadli“ dvoch mladých nádejných 

šuňavských maliarov Janku Poradovú a Martina Imricha, ktorý už máva aj samostatné výstavy. 

AS 
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    U Janky Poradovej                Tkáčka pani Stankovičová            U Martina Imricha                                                           

 

                 
      Ôsmaci a deviataci v chemickom labo-          Pytagoriáda, školské kolo, I. stupeň,    

      ratóriu na SOŠ vo Svite, november 2010       december  2010                     

        

                       
       Beseda s pracovníkom TANAP-u,                   Naše úspešné hasičky, Majsterky    

       Ing. Igorom Cpinom, december 2010              Slovenska z roku 2010 

 

             
        Predškoláci na návšteve školy pred zápi-    DS Radosť s predstavením Snehulienka  

        som do 1. ročníka, február 2011                   a sedem trpaslíkov, Divadelná Šuňava, 

                                                                                  február 2011 /foto: Erika Poradová/ 
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