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Naša redakčná rada sa mení. Minulý školský rok 

časopis viedli deviatačky Cyntia Švrlingová, Klaudia 

Šofranková a Saška Pivovarníková, ktoré  už opustili 

našu školu. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu 

na stredných školách a ĎAKUJEME za ich prácu.  
 
S novým školským rokom sa rozrástla aj naša 
redakčná rada o nových členov. Pridali sa k nám niektorí mladší  žiaci. Ich príspevky si môžete prečítať už v 
tomto čísle časopisu. Veríme, že sa vám budú páčiť a možno niekoho privedie k tomu, aby sám niečo 
napísal. 
Predstavuje sa: 
 

Mária Natália    KATKA   Mirka 
 

    Dorotka       Ivetka     Viera      Janka 
 
Kalendár nám ukazuje posledný mesiac roka 

 a s ním prichádza čas adventu, čas túžobného  očakávania najkrajších sviatkov 

roka- Vianoc. Každý deň túžobne otvárame okienka na adventnom kalendári 

a počítame, koľko dní ešte ostáva do Štedrého dňa. Vianoce- čas na štedrosť, 

spolupatričnosť a rozdávanie úsmevov. Hľadania vhodných darčekov, vôňa 

mamkiných koláčov a ihličia z vianočne vyzdobeného stromčeka. Tá atmosféra 

okolo nich je to najlepšie na celom roku. Každý sa na tento sviatok teší. Všetci 

čakajú na vianočné darčeky a v pohode domova sledujú vianočné rozprávky či 

Popolušku...No najväčší darček prichádza o polnoci , malé dieťa v jasličkách 

narodené -Ježiško. To všetko patrí k týmto sviatkom. 

Prajeme Vám , aby ste vianočné chvíle vychutnali plným priehrštím s tými, ktorý 

sú vám najbližší, ktorých máte radi. 

No a nezabudnite poriadne osláviť nový rok, nieže zaspíte... 

          Do nového roka  Vám prajeme, aby  ste vykročili tou správnou nohou, aby rok 2018  

         bol pre vás plný úspechov  v každej oblasti života.

                   Redakčná rada  

                                      

 

     

   



      

 
 

 

 

Naši prváci sú už naozajstní školáci, nielen preto, že boli pasovaní do stavu školského, ale predovšetkým preto,  

že sa už veľa naučili, čítajú a píšu už prvé slová a jednoduché vety, počítajú príklady.  

Prváci sa už o všetko zaujímajú, radi sa zapájajú do všetkých aktivít a zvykajú si na pravidlá školy. 
 

Keď sme vošli do 1.A, cítili sme sa úžasne. Krásne vyzdobená trieda, príjemná atmosféra. 

 

 

 Čo hovoria na dnešný deň prváci: 

 

Alex : Veľmi som sa tešil, lebo som sa vedel pekne podpísať . Tiež sa mi páčilo, že sme pekne spievali 

a tancovali. 

Grétka : Veľmi sa mi páčilo pasovanie, hlavne , že tam  bolo  aj veľa ľudí. 

Timea: Vôbec som sa nebála, skôr tešila. Mám radosť , že mám krásnu čiapku. 

Tobias: Bál som sa , že niečo pokazím,  ale nakoniec všetko bolo krásne a bez chyby.  

Riško: Veľmi sa teším do školy, lebo tu mám veľa kamarátov. 

Kiara : Teším sa na školu, už mám aj veľa známok. 

Šimon: Najradšej mám, keď máme matematiku. 
 
. 

     BLAHOŽELÁME! 
  

Prvákom k ich úspechu. Získali cenu za kolektívnu prácu v celoslovenskej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2017. 

Kresby Anjelov  vás budú sprevádzať celým číslom časopisu.             
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Vitaj, vitaj Mikuláš, 

čo v batohu pre nás máš? 
Cukríky i čokoládky 
a či dáky perník sladký? 
Celý rok sme poslúchali, 
aj si uši umývali.  
    
Žiaden z nás sa nebil 
veru, 
na kolene nemal dieru. 
Tak ako sme sľúbili, 
všetci sme sa ľúbili. 
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ    
vrece,          
nikto z nás už čakať nechce.   

      

 

6. decembra oslavujeme  
Sviatok svätého Mikuláša 
 
Podľa dávnych tradícií chodí záhadný muž noc predtým po domoch a 
tajne obdarúva ľudí drobnosťami, najmä sladkosťami. No prečo tento sviatok vôbec existuje, tuší 
málokto. Sv. Mikuláš patrí medzi  
najobľúbenejších svätcov. Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie.  
Vďaka rôznym legendám sa stal aj patrónom námorníkov, obchodníkov, lekárnikov či voňavkárov. 
Avšak úctu si získal najmä vďaka tomu, že zlatom vykúpil tri chudobné dievčatá, ktoré sa potom 
mohli čestne vydať, vyslobodil z búrky troch námorníkov, vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a 
zachránil troch neprávom odsúdených na smrť. Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, 
používa  
sa však dodnes. Z neho vznikli odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikola.   

 

 

 

L U C I E 

Tohto roku prišli aj k nám. Našu školu nám 

vyzametali od všetkého zlého .... 

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. 

    
 
 
 

Autor: Mária 



   
 
Pôvod Vianoce boli pôvodne sviatkami zimného slnovratu a podľa starorímskeho vzoru sa významné sviatky 
oslavovali niekoľko dní. Trvali od 24. do 27. decembra, počas ktorých ľudia slávili Štedrý deň, Božie 
narodenie, Štefana a Jána Evanjelistu. Sviatočný charakter má aj 28. december, hovorí sa mu Mláďatká a 
mládenci chodievali šibať dievčatá chvojou čačiny, za čo im gazdiná dala pohárik pálenky a dáke peniaze. V 
cirkevnom kalendári vianočný cyklus trvá od 24. decembra do 6. januára –Traja Králi. Väčšina slávi Štedrý 
deň 24. 12., pravoslávne veriaci až 06. 01. 
 
Advent 
 

Slovo advent pochádza z latinského Adventus -príchod. Začiatky jeho slávenia sa datujú od konca 4. storočia v Južnej Gálii a v 
Španielsku. V 6. storočí bol už súčasťou cirkevných kalendárov. História adventného venca siaha do 19. storočia do Hamburgu.  
Tamojší duchovný, ktorý zriadil pre opustené deti útulok, ako odpoveď na ich otázky, o koľko dní budú Vianoce, vyrobil drevený  
veniec s 24 sviečkami, 19 tenkými pre všedné dni a 4 hrubými pre štyri adventné nedele. Veniec sám o sebe bol od nepamäti  
prejavom úcty, radosti a víťazstva.  
 
Zvyky 
* peniaze pod obrusom či šupiny z kapra v peňaženke zabezpečujú dostatok peňazí v rodine 
* na koho smeruje plameň sviečky zapálenej na stole, ten do roka zomrie     
* ak je rozkrojené jablko zdravé a jadro tvorí hviezdu, bude zdravá aj celá rodina 
* orechy hodené do kútov miestnosti zachovávajú hojnosť v dome 
* kto drží až do večere na Štedrý deň pôst, uvidí po večeri zlaté prasa 
* počas štedrovečernej večere sa nesmie odchádzať od stola, aby od nás 
  ten človek neodišiel navždy 
* ak sa počas sviatkov stretneme s niekým pod imelom, treba ho pobozkať 
* rodina prestiera vtedy jeden tanier navyše pre náhodného hosťa, tuláka či zosnulých 
* pred začiatkom večere najstarší muž v rodine prednesie príhovor, potom nasleduje modlenie, 
 zhodnotenie celého roka a spievanie vianočných kolied 
* pri jedení oplátok sa cesnakom namočeným v mede robí krížik na čelo, aby sa všetci ľúbili 
* pod stôl sa uviazala reťaz –symbol súdržnosti rodiny, na ktorú si všetci vyložili nohy 
* na prvý sviatok vianočný sa slobodné dievčatá zarána umývali v snehu, aby boli pekné a svieže 
 
Vianočný stromček a výzdoba 
          
V minulosti nám slúžila živá borovica, či jedlička a na nich vlastnoručne vyrobené ozdoby ako sušené jabĺčka, ozdobené  
medovníčky, zafarbené orechy, šišky, slamené ozdoby, drevené figúrky a cukor  zabalený v ozdobnom papieri vyzerajúci ako  
salónka. V súčasnosti sa viac vyskytuje umelý stromček a umelé ozdoby ako vianočné gule, mašličky, stužky, reťaze a pozlátka.  
Samozrejme medzi ozdobami nesmú chýbať salónky, kolekcie a svetielka. Ešte počas adventu si zdobíme naše domovy živým  
ihličím, rôznymi ikebanami a adventným vencom, na ktorom sa každú nedeľu zapáli jedna sviečka. Obľúbeným 
vianočným doplnkom je tiež veniec na dverách, svetelná výzdoba v oknách a na balkóne a niektorí ľudia si zvyknú 
vyzdobiť aj jeden najkrajší stromček na dvore. 
 

Betlehem 
 

Prečo oslavujeme Vianoce? 
Vianoce oslavujeme na počesť narodenia Božieho syna Ježiša (znamená to Spasiteľ sveta, Vykupiteľ) Krista 
(znamená to Boží, Pomazaný, Mesiáš). Narodil sa Márii a Jozefovi v meste Betlehem (hebrejsky Dom Chleba) v 
štáte Izrael. Pastieri vtedy pásli svoje stáda na poliach, keď sa zrazu všetko navôkol rozsvietilo a oni uvideli anjelov, 
ktorý im zvestovali túto novinu. Táto zvesť sa šírila medzi ľuďmi neuveriteľne rýchlo. Všetci túžili vidieť budúceho 
vládcu,  a tak sa vybrali za svetlom hviezdy. Pokloniť sa prichádzali rôzni  ľudia, z 
rôznych kútov sveta. Príchod mudrcov Gašpara, Melichara a Baltazára do Jeruzalemu s cieľom pokloniť  
sa a priniesť dary –zlato, kadidlo a myrhu, ukazuje, že hľadajú v Izraeli toho, kto bude kráľom všetkých národov. Keď 
sa túto správu dozvedel vtedajší kráľ Herodes, bál sa, že dieťa ohrozí jeho vládu na tróne a tak sa rozhodol usmrtiť všetkých chlapcov do 
2 rokov v širokom okolí. Jozefa však stihli varovať anjeli a tak sa im podarilo utiecť do Egypta. Ježiš prežil svoje detstvo v meste Nazaret a 
vo veku 33 rokov zomiera v meste Jeruzalem. 
 
Ako zaželať pekné sviatky v rôznych jazykoch 

 
Čínsky: Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan 
Česky: Přejeme Vám Veselé Vánoce a šťastný Nový Rok 
Anglicky: Merry Christmas      
Eskimácky: Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo 
Fínsky: Hyvaa joulua 
Nemecky: Fröhliche Weihnachten 
Grécky: Kala Christouyenna! 
Maďarsky:  Kellemes Karacsonyi unnepeket 
Taliansky:  Buone Feste Natalizie 
Japonsky:  Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 
Poľsky:  Wesolych Swiat Bozego Narodzenia or Boze Narodzenie 
Rusky: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom 
Slovensky: Veselé Vianoce a šťastný Nový rok   
      Pre vás pripravila: Viera 

 

Advent, advent, 

 štyri sviece. Prvá z nich sa 

zatrbliece. Potom druhá, 

tretia zhorí, prinesieme 

stromček z hory. 

A keď štvrtá planie stíška, 

tešíme sa na Ježiška. 

 

 



                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                    
 
 
                                

zima 
už sa začína 

pri brehu je krištáľová 

fontána 

spieva nádherne 

mráz krásne maľuje 

vločky nad nimi do rytmu 

zatancujú 

zima sa pripravuje na prvé 

miesto 

(v mojom srdiečku) 

Daniela Adamovičová 

 
 

prvý zimný sneh 
zasnežené stromy prikrývajú listy 

modrá obloha zase beleje 

doma pijem teplý čaj 

         šťastie kvitne 

Nikola  Tarasovičová 

 

 



 
 
 
 

 

 

Z ľudových pranostík sa stratili posledné slová.  

Skús ich vrátiť na svoje miesto. 

 

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju .......... .               

Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým ........ .     

Na svätého Martina drž sa synku ......... .                                      

Svätá Barbora ťahá sane do .......... . 

Po svätej Baruši daj pozor na ......... . 

Na svätú Katarínu, schovaj sa pod ........ .      

 

  

 

 Keď ten druhý trochu ťažšie chápe… Ši glupi jak talpa. 

 Keď sa niekto možno aj bezdôvodne usmieva… Smeje še jak mesačok 

na hnoju. 
 Keď sa niekto nemá k činu… Šedzi tu jak pejc peňeži. 

 Keď vás niekto nepočuje alebo nechce počuť… Ši hluchi jak pňak. 

 Keď je niekto spomalený… Taki ši jak žimni gris.  

 Keď niekto len nechápavo pozerá… Patri jak bager na tvardu hlinu. 

 Keď chodí hore-dole a nesadne si… Beha jak pes s prebitu nohu. 

 Keď je niekto vysoký… Dluhi je jak tidzen pred viplatu. 

 Keď je niekto zakecený alebo nie a 

nie dohovoriť… Trepe s jazikom 

jak kačka s ricu. 
 Keď jej príroda udelila iné prednosti 

ako krásu… Šumna jak naspak ric.  

  

 
 

 

 

 

 

 

komína 

dvora 

beží 

moc 

perinu 

 uši 

Šariščina, moja reč... 

Na Vianoce vyber úsmev 
rozdaj ho všetkým. 
Dávaj si naň dobrý 
pozor, 
aby nebol riedky. 
Na Vianoce vyber lásku,  
každému daj trochu,  
nech nám nikdy 
nezovšednie,  
ani v novom roku. 
 

A ja Vám vinšujem na te krasne šveta 

i na ten novi rok,  

žeby sce maľi  ščesľivi krok. 

Do roboty zdravička a na stul chľebička, 

do sedrca radosci  

a do duši milosci. 

Pokuj svati naj u Vás prebiva  

a láska naj vo vašim dome biva. 

 

    ZIMNÉ PRANOSTIKY 



 

Zaspomínajme si, ako prežívali príchod sviatkov naši prastarí rodičia... 

Svetla ubúda, tma sa tlačí nástojčivo do obydlí a temné sily víťazia nad slnkom. Presne takto to videli naši predkovia 

a v najnebezpečnejšie stridžie dni na  

Barboru (4.december), Luciu (13. december) a Tomáša (21. december) sa zabezpečovali tým, že jedli cesnak; na Tri krále 

posvätenou kriedou kreslili kríže, aby nad nimi nemali zlé sily žiadnu moc. Na Tomáša, kedy sa malo všetko zvrtnúť 

a slnko sa začalo vracať, roznášali po domoch chlapci  vianočné stromčeky, žiačikovia roznášali oblátky. A ako to bolo 

s oblátkami, ktoré si dnes iba tak kúpite v každom obchode s potravinami?  Nuž malí žiaci na Katarínu obchádzali dedinu 

a zbierali od ľudí suroviny, vajíčka, zrnko, múku, mlieko, maslo. Všetko zhromaždili u učiteľa, ktorý mal česť napiecť 

oblátky pre každého v dedine. Piekli  ich spolu s mládencami  od Lucie do neskorej noci každý deň. Do rodín ich 

roznášali žiaci v posledný predvianočný týždeň a pridali vinš, ktorým zvestovali príchod Vianoc. Dnešná doba hlási 

návrat k tradíciám a vôňa vianočných oblátok je určite jednou z nich. Keďže prenikli aj do moderných domácností, 

pečenie voňavých oblátok sme si vyskúšali aj v školskom 

klube detí, ktoré krásne rozvoniavali a aj veľmi chutili. 

Už sviatky lásky, pokoja,  

zavítajú zas skoro k nám,  

pod stromčekom ľudia postoja,  

    

otvoria srdcia dokorán.  

Nech v dome vašom zavládne 

 tiež radosť, že ste spolu,  

keď rodina si zasadne  

k štedrovečernému stolu  

  

.  

 
Podľa počasia na Štedrý deň ľudia hádali, aké hospodárenie ich čaká na budúci rok.  

Tmavé  nebo veštilo tmavé – teda plné stodoly a veľa ovocia. Veľký, svetlý mesiac bol  

predzvesťou  neúrody, veľa hviezd  znamenalo veľa kureniec a hrozna, zatiahnutá obloha  

dobrú dojivosť kráv. Zlou predzvesťou bola hmla – ak bola na horách, malo zomrieť veľa  

starých ľudí, ak v dolinách, mali zomierať mladí. Najviac a najzáhadnejších povier sa  

viaže k Štedrovečernej večeri, ktorá mohla začať, až keď vyšla prvá hviezda. 

 

 
Naša Vianočná anketa: 
 
Aké je vaše najobľúbenejšie vianočné jedlo? 

 P.uč. Štupák: Ja mám rád kapustnicu a zemiakový šalát,  lebo je to 
tradičné jedlo na Vianoce. 

 P. uč. Olejár: Ja mám rád kapustníky a mám ich rád, lebo mi chutia. 

 P. uč. Sikorjaková: Ja mám rada huby na masle, lebo je to chutné a je to tradičné jedlo v 
Litmanovej. 

 P. uč. Vyrosteková: Ja mám rada rybu,  lebo je zdravá. 
Čo by ste chceli pod stromček? 

p. Sopko: Ja by som chcel pyžamo, lebo pyžám nikdy nie je dosť. 

 p.  Sopková: Ja chcem, aby bol vo svete pokoj a veľa lásky. 

 p. vychovávateľka: Pokoj v rodine a na celom svete. 

 Rodič- anonym: Auto,  lebo to naše je staré.  
 
 
Za odpovede ďakujú: Natália a Mária 



    

            

Boli  sme  v  divadle

 
 
Naši piataci dostali milú odmenu za ťažké testy /monitor/ v podobe návštevy 
divadla.29. novembra 2017 sa zúčastnili divadelného predstavenia rozprávky 
Buratino v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Predstavenie bolo o nosatom 
drevenom chlapcovi, ktorý chcel byť živým chlapcom, ale nerád počúval. Dal sa 
ľahko oklamať, ale nakoniec sa polepšil a všetko dobre dopadlo. Piatakom sa 
Buratino veľmi páčil, najprv si mysleli, že sú na divadelnej skúške, keďže takto sa 
vyvíjal dej hry, ale potom ich rozprávka zaujala. Páčili sa im kostýmy, aj kulisy. 
Prežili pekný zážitok, pretože ako trieda boli v divadle prvýkrát. 
                                                     Autor: Ivetka Kmečová     

 

 

PREČO JE DOBRÉ, ŽE SÚ MOBILY V ŠKOLE  ZAKÁZANÉ : 

- Boli by sme na nich závislí     

- Boleli by nás oči 

- Nemali by sme čas na kamarátov 

- Mali by sme opuchnuté oči a zhoršil by sa nám zrak 

- Mohli by sme hocikoho kamerovať bez jeho vedomia 

- Využívalo by sa to na podvádzanie pri písomkách 

 



 

 Les zahalený kopou snehu a ľadu odpočíva. Akoby sa  tu v zime zastavil čas. Veľa jeho 

obyvateľov spí zimným spánkom v svojej skrýši. Pre mnoho zvierat ale nastávajú kruté 

časy. Zvieratká si ťažko nachádzajú potravu, často bojujú o prežitie. Preto je v tomto 

období veľmi dôležité sa o zver starať. A nemusia to byť len lesníci a poľovníci, ale aj vy 

im môžete pomôcť prekonať krutosť zimy. Ako?  

Návod na kŕmidlo z plastovej fľaše: Do spodnej časti plastovej fľaše vyrež proti sebe jeden menší a 

jeden väčší otvor tak, aby sa cez fľašu dala prestrčiť vareška. Druhý otvor musí byť väčší, aby 

krmivo mohlo vypadávať na varechu. Fľašu naplň vtáčím krmivom. Dobre ju uzavri a okolo hrdla jej 

uviaž špagát a zaves na strom.  

Vhodná potrava pre vtáčiky: 
-  
- Slnečnicové semená pre vrabce, sýkorky, 

zelienky, hýle 
- Loj pre sýkorky, brhliky a ďatle 
- Pšenicu, drvenú kukuricu pre hrdličky, 

vrabce, strnádky 

- Jabĺčka a iné plody pre drozdy a chochláče 

- Semená maku, prosa pre stehlíky 

- Tukové guľôčky pre všetkých 

 

! ! !  Čím nikdy nekŕmime: ! ! !  

Solenými a praženými potravinami, semenami, ktoré 

napadla pleseň. Semenami, ktoré sú určené na 

výsadbu/ môžu byť chemicky namorené/. 

 

                      

 

Rodičia sa snažia splniť každý detský sen. A tým najčastejším želaním, ktoré vykúzli 

iskričku v detských očiach, je psík sediaci pod vianočným stromčekom s červenou stuhou 

okolo krku. Poriadne si však zvážte,  či psíka naozaj domov priveziete. Ide totiž o 

záväzok na niekoľko rokov, preto si tento krok poriadne premyslite. Aby sa nestalo, že 

skvelý psí vianočný darček napokon skončí opustený v útulku alebo na ulici. A takýto 

smutný osud si žiaden pes nezaslúži.   Vaša Mirka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BABKA A DEDKO 

Starí rodičia sú ako poklad vykopaný zo zeme...sú to ľudia, 

čo nikdy nehovoria NIE. 

 Ich tváre sú plné priehlbín, ich vlasy sťa 
mesiac. Ich duše čisté ako kryštál, ich slová 
rozumné. Tá ich vôňa kuchyne, čo šíri sa po 
celej dedine... proste naši starkí. 
 Mesiac október je mesiacom úcty k starším, a 

preto sme v našom školskom klube detí  

privítali našich najmilších –babku a dedka. 

Našim hosťom sme predniesli rôzne básničky, 

zaspievali pesničky, zatancovali a nakoniec sme 

ich pohostili koláčikom a čajom. Starí rodičia 

mali veľkú radosť, že k nám mohli prísť a prežiť 

príjemné poobedie  s vnúčatami. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a pomoc našich rodičov... 

 

 

 

 

 

Moji najmilší starí rodičia 
 

Moji starí rodičia sú už dôchodcovia. Dedko sa volá Marián 

a v januári sa dožil pekných 62 rokov. Babka sa volá Katarína 

a v novembri bude mať 61 rokov. Dedko nevydrží na jednom mieste. 

Je veľmi pracovitý. Rád pracuje v záhrade, kde ošetruje stromy 

a kríky. Nerobí mu problém vypestovať zeleninu aj zemiaky. Veľmi 

rád chodí do lesa na huby a je fanúšikom futbalu. Je to jeho relax. 

Babka je menej aktívna, lebo má zdravotné problémy a pri chôdzi 

potrebuje paličku. Tá sa zase krúti okolo sporáka a varí samé 

dobroty. Keď treba, príde aj  k mojej mladšej sestričke Laure, 

a dohliadne na ňu. Babka oddychuje pri  lúštení krížoviek.  

Svojich starých rodičov si vážim a mám ich veľmi rada. 

 Som šťastná, že ich mám. 

    Radka Vojteková, 2.A 

 



 

               

Vianočné vystúpenie  

    žiakov našej školy     21.12. 2017 

 

 

ZUŠ - hudobný 
a tanečný odbor 

 

 



 

Vianočný          darček 

 

 

Každý asi rozmýšľa, čo podaruje na Vianoce svojim blízkym. Bude to nový 

mobil, slúchadlá, reproduktor alebo notebook? A čo tak kniha? Zdá sa vám 

to divné? Veď v dnešnej počítač-mobil-notebookovej dobe je to iné? A čo 

je iné, to je divné? Nie! Verím, že aj keď je doba taká, aká je, nezabudneme 

na knihy.  Elektronika, ktorá nás obklopuje nám nedokáže dať to, čo dáva 

kniha pri každej chvíľke, ktorú nad ňou strávite. Čítaním si vytvárame 

vlastný svet, ktorý riadi vaša fantázia, nie nejaký obraz, ktorý vám nanúti Disney... Viem, je to ťažké, 

veď aj mňa láka mobil, ale...to sa vám vráti. V dobrej známke z diktátu, ľahkého rozhodovania medzi 

i a y . Počula som, že poklad je ukrytý v knihách. A kto by nechcel byť bohatý? Vianoce sú jedinečnou 

príležitosťou darovať knihu. Možno sa aj v mobilzávislákovi nájde ukrytý čitateľ. 

Príjemné chvíle s knihou praje Katka 

 

    Piaty ročník zo Základnej školy v Plavnici sa zúčastnil návštevy knižnice v Starej Ľubovni. 

Knihovníčky mali s  deťmi 

veľa aktivít, naučili ich, čo 

je to komiks a sami ho 

vytvárali. Zoznámili sa 

s priestormi knižnice 

a oboznámili sa s tým, kto 

je to čitateľ knižnice. 

Krásnou bodkou na záver 

bola výstava ilustrácií 

o Slovensku spojená 

s rôznymi tvorivými 

úlohami. Neskôr si išli do 

galérie pozrieť výstavu 

umelca Karola Thiryho. 

Dozvedeli sa o živote Jána 

Melkoviča. S plnou hlavou     

zážitkov sa spokojne vrátili 

domov.  

Daniela Adamovičová, 5. A  

 CHV Á L I M E... 

Na našej škole máme veľa žiakov, ktorí radi čítajú. Teší nás aj to, že zo školskej knižnice si pravidelne 

požičiavajú knihy na domáce čítanie. Tento rok sme v rámci vyhláseného roka čitateľskej gramotnosti 

zaviedli jednu novinku, a to špeciálne utorky s názvom "Veľká prestávka v čitárni". Sme radi, že o takto 

strávenú prestávku je vždy veľký záujem a žiaci si tíško čítajú ako v naozajstnej knižničnej čitárni. 



 

 

 

 

Do horúceho kresla dnes 

zasadol žiak siedmeho 

ročníka  

Pavol  Jozafát  

Székely 

Vieme, že si spevácky talent. Vyhrávaš spevácke súťaže a reprezentuješ školu. 

  Kto ťa vedie k spevu? 

Predovšetkým moji rodičia, ktorí ma od narodenia brávali do chrámu, kde som si 

pospevoval ako malý miništrant. S nástupom do MŠ a ZŠ to boli viaceré pani učiteľky. 

Veľkú zásluhu mala aj pani učiteľka Slávka Kovalíková v ZUŠ v Sabinove. Teraz sa mi 

venuje pani učiteľka Godušová z ZUŠ v Starej Ľubovni.  

 Ako si sa dostal k úlohe v divadelnej hre Nikola Šuhaj ? 

Absolvoval som konkurz, na ktorý ma pozval pán režisér Michal Náhlik, ktorý ma poznal 

z účinkovania v muzikáli Sherlock Holmes. (r. 2013-2015 ) 

 Aký je to pocit stáť na javisku pred obecenstvom? 

Celková atmosféra divadla má svoje čaro. Tak ako zákulisie, príprava na predstavenie-

líčenie, nastavenie portov ( mikrofónov )...Vždy, keď nastupujem na scénu, cítim 

zodpovednosť, aby som dobre odohral svoju postavu. Vcítim sa do deja, prostredia, ako 

keby som práve žil v danej dobe. A obecenstvo? To si uvedomujem až na konci, na tzv. 

klaňačke, keď nám tlieska. Je to skvelý pocit! 

 Ako dlho sa pripravoval tento muzikál ? 

Skúšobné obdobie začalo hercom od polovice augusta 2017. Viem, že pán režisér spolu 

s autorom hudby pripravovali tento muzikál viac ako dva roky. Moje scény sme nacvičovali 

po jednotlivých obrazoch od polovice októbra. Dva týždne pred premiérou boli plné skúšok, 

precvičovania a neustáleho opakovania scenára. 

 Uvedomuješ si, že si jedno koliesko z veľkej reťaze účinkujúcich hercov? 

Áno. My herci vieme, že sa musíme navzájom dopĺňať s tanečníkmi, speváckou zložkou, ale 

aj zvukármi, kostymérkami, maskérkami... všetko je to vždy presne načasované, každý vie, 

čo má robiť. K tomu nám pomáha aj to, že si všetci navzájom tykáme.  Pred predstavením 

vieme, že sme na tej istej lodi a chceme, aby sa predstavenie vydarilo a najmä páčilo 

(hlavne keď vieme, že sa režisér na nás pozerá a všíma si každý detail  ).  

 Budeš ďalej rozvíjať svoje talenty? Bude z teba herec? Alebo spevák? 

Áno, chcem svoje talenty rozvíjať. Uvažujem o štúdiu na konzervatóriu. Chcel by som 

študovať muzikálové herectvo, čiže byť aj spevákom, aj hercom. 

 Máš nejaký talizman, ktorý ti pomáha? 

 Neverím v talizmany, verím v Boha. Najlepším povzbudením je modlitba, mám aj svojho 

obľúbeného patróna bl. P.P Gojdiča, ktorého medailón s relikviou ma sprevádza na každej 

súťaži, vystúpení... Tiež mi pomáha podpora a povzbudenie od mojich rodičov a blízkych. 

 Čo by si poprial našim žiakom do nového roku? 

Milí spolužiaci! Prajem vám požehnaný a úspešný celý rok 2018- pevné zdravie,  

rozum v hrsti, šťastie nech vás neopustí. Nech sa vám päťky vyhýbajú, a jednotky nech 

pribúdajú.   

  

                                                                      Za rozhovor ďakuje: Mária 



 

NOVOROČNÉ    PREDSAVZATIA 

So začiatkom nového roka si celá rodina, ba aj 

kamaráti dávajú predsavzatia. Mamička chce 

schudnúť, otecko bude menej telefonovať, babka 

nebude zlostiť dedka. A výsledok? O dva týždne je všetko ako predtým. 

A ako je to s vašimi novoročnými predsavzatiami? Darí sa vám ich 

splniť?  

Napíšte nám o nich. Naša poštová schránka je na chodbe školy. 

Taký, novoročný 

O jedenástej v noci pred príchodom Nového roka príde chlapík 

 za hudobníkmi: 

„Mohli by ste zahrať našu hymnu?“    

„Tu hráme až o polnoci.“ 

„Veď hej, ale jedna dáma mi sedí na klobúku. Potrebujem aby vstala.“ 

 

 

Symbolom šťastia a hojnosti je prasiatko. Prečo? Kedysi 

bol vo výhode ten hospodár, ktorý mal prasiatka. Ak ich 

predal, dostal za ne veľa peňazí. Znamenalo to šťastie a hojnosť pre celý dom. Prasiatko dáva  

ľuďom mäso, masť, kožu, a preto sa objavuje na novoročných prianiach a želaniach šťastia. 

Rok 2018 v dvoch vetách 

Valentín je na Popolcovú stredu 

Veľkonočná nedeľa je  1. apríla 

 
ANEKDOTY ZO ŠKOLY 
     ... ALEBO SMIECH LIEČI 
 
Prečo je každý študent tak trochu ROBINSON? 
Lebo sa teší, že príde piatok! 
Učiteľ sa pýta Martina: „Kde leží Afrika?“ 
Martin pohotovo odpovie: „Na mape!“ 
Kto sú stredoškoláci? 
Školáci, ktorí chodia do školy iba v stredu. 
Prečo kostra nemôže skákať bungee-jumping? 
Pretože nemá na to nervy a žalúdok. 
Prečo môj syn dostal z geografie päťku?  
Lebo hľadal Rimavskú Sobotu aj Dunajskú Stredu v kalendári!  
  



 

             

 

Získať prvenstvo v celoslovenskej súťaži nie je ľahké, 

ale získať ho už druhýkrát...tomu sa hovorí šikovnosť 

a výtvarný talent. 

Michalka Kyšeľová, celoslovenská súťaž           

Hovorme o jedle – 1. miesto 

 

Vianočný turnaj o kráľa šachu v Starej Ľubovni 

24. 12. 2017 

Naši šachisti bodovali. V okresnej vianočnej súťaži 15.12. 

2017 sa kráľom stal Nikolas Rybovič. Medzi mladšími 

žiačkami sa na 1. mieste umiestnila Miška Kyšelová. Alici 

Jozefíkovej patrí krásne 2. miesto. Blahoželáme. 

 

  Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu 

  Naši žiaci reprezentovali školu na majstrovstvách okresu v cezpoľnom 

behu. V súťaži sa zúčastnilo 17 škôl a 48 štartujúcich v každej kategórii. 

Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 5. mieste v zložení Samuel 

Hamborský, Dávid Babič, Lukáš Hamborský a družstvo dievčat na 4. 

mieste - Mária Kyseľová, Radka Rybovičová a Sofia Karaffová. 

Medzi jednotlivcami zahviezdila Mária Kyseľová, ktorá si vybojovala 3. 

miesto. 

Blahoželáme 

 

Okresná halová súťaž mladých hasičov                  

21. november 2017  

Dlhé tréningy, prípravy a očakávania 
mladých hasičov vyvrcholili vo štvrtok 
(16.11.2017) v telocvični ŽŠ s MŠ Plavnica, 
kde sa o 13:00 hodine zišlo 26 družstiev na 
okresnej halovej hasičskej súťaži. Pri 
toľkých nadšencoch pre tento nádherný 
šport bola úžasná nálada samozrejmosťou. 
Sprevádzala ju aj štipka napätia, keďže 
každý zo súťažiacich túžil podať čo najlepší 
výsledok a zvíťaziť. Môžeme byť hrdí na 
mladých plameniakov z Plavnice, ktorí 
obsadili popredné priečky a získali aj 
putovný pohár za najlepší celkový čas. 



  

 Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Výnimočné Vianoce 

13. december  2017 

Ocenení: 

Kategória: /ZŠ 7 - 10 rokov/ 

Poézia:  

Katarína Kyseľová 

BLAHOŽELÁME. 

 

Vianočná pošta 

 Naši žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa zapojili do 

projektu Vianočná pošta, ktorého poslaním je 

urobiť radosť pred Vianocami našim starkým v 

domovoch dôchodcov na Slovensku niečím, čo je 

pre nich typickým symbolom Vianoc, a to 

vianočnou pohľadnicou, ktorú sami vytvorili a 

napísali. Potešili tak klientov centier v Údole, 

Skačanoch, Tatranskej Štrbe, ako i v iných 

denných stacionároch a domovoch.  

 

Vianočný turnaj vo florbale 

Tradične na našej škole v mesiaci december prebieha školská súťaž triednych kolektívov vo 

florbale. Kto sa tešil tohto roku z víťazstva? 

 

Dievčatá 

1. Miesto HEROINES 4 LIFE /8.A/   

2. Miesto EASY WIN  /7.A/ 

3. Miesto TOPKY NAŠEJ ŠKOLY / 9.A/ 

Chlapci 

           Mladšia kategória 

1. Miesto: NEWIEM UŽ / 7.A/ 

2. Miesto: ŠMOLKOVIA 

3. Miesto: FEROVE JAŠŤURKY / 6.A/  

 

Staršia kategória 

1. Miesto: AUTISTY / 9.A/ 

2. Miesto: JOŽKOVI  ŽIACI /8.A/ 

3. Miesto: TOMOROW LAND /8.A/ 

       Autor: Mária a Natália 

 

 

 

ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ 

Vianočne vyzdobená trieda 

1.-4. ročník 

1.miesto: 2.A a 4.A trieda 

2. miesto: 2.B trieda 

 

5.-9. ročník 

1.miesto : 5.B trieda 

       6.A trieda 

       7.B trieda 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  našiM  najMenšÍM 



 
 

            

             

 

 

 

 

 

   ZÁCHRANNÝ   PÁS 

Môže vás zachrániť  pred zlou známkou. Pomôže vám pri ústnej odpovedi. Záchranný pás musíš 

odovzdať p. učiteľovi na začiatku hodiny, aby vedel, že nie si na vyučovanie pripravený. Ináč sa 

môže stať, že ťa nezachráni.                                  

Môžeš  ho použiť len raz. Tak dobre rozmýšľaj, kedy ho použiješ. 

  

 

Základná škola s materskou školou v Plavnici 

ZÁCHRANNÝ  PÁS – Január, Február 2018 
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