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NAŠE PRVÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 

ALEBO „BURATINO PODĽA NAŠICH PRESTÁV“ 

V jedno utorkové popoludnie sme sa vybrali do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Divadlo bolo krásne a veľké a my 

sme boli pekne oblečení. Keď si všetci posadali, zhasli svetlá a potom sa to začalo. Sledovali sme príbeh bábky, ktorá 

ožila a odišla z domu. Bola tam víla, pavúk, Buratino, otec a lienka. Po každej časti príbehu nasledovala pekná pesnička. 

Veľmi sa mi to páčilo. Všetko sa skončilo dobre. Buratino sa vrátil k otcovi domov a príbeh mal šťastný koniec. Bolo to 

vtipné a zábavné predstavenie. Ale aj poučné. Už teraz sa teším na ďalšie. Bolo fajn.  

R. Balog, V.A 

 

Bol raz jeden opustený otecko, ktorý si vytvoril z látky bábku. Tá po sto dňoch ožila a bola veľká ako normálny človek. 

Volala sa Buratino. Otecko povedal Buratinovi, že bude chodiť do školy. No Buratino nevedel, čo je to škola. Otecko mu 

povedal že je to veľká bytovka, kde sa deti učia. Buratinovi sa však do školy nechcelo ísť. No otecko mu povedal, že sa 

nemusí školy báť. Buratino povedal, že sa školy nebojí, len sa mu nechce učiť. Keď ho otecko išiel do školy zapísať, 

Buratino utiekol. Keď prišiel otecko domov, bol sklamaný. Buratino prišiel k divadlu. Tam, pred dverami stála pani 

Pavučinová. Buratino sa chcel veľmi ísť pozrieť do divadla, ale nemal peniaze. Prosil pani Pavučinovú, aby ho pustila. Ona 

sa nad ním zľutovala a pustila ho. Buratino však narobil v divadle problémy. Pani mu povedala, že skončí v ohni, ale on 

znova utiekol. Cestou stretol kocúra a líšku. Boli veľmi lakomý. Vždy sa ho pýtali, či nemá peniaze. A Buratino – chudáčik 

– nemal. Líška a vĺčik odišli. Prezliekli sa za zloduchov. Buratina priviazali o strom. Buratino tam bol šesť dní. Medzitým 

ochorel. Našla ho však víla a zobrala ho domov. Prišla doktorka a uzdravila ho. Víla chcela Buratina všetko možné naučiť. 

Buratino potom odišiel domov a jeho ocko bol šťastný. Buratino potom začal chodiť do školy. Bolo to pekné predstavenie 

a herci podali výborný výkon. 

B. Dzurovčínová, V.A 

  



 

„Páčilo sa mi, ako si Buratino počínal so všetkými dobrodružstvami a ako si vedel poradiť aj s jeho nepriateľmi, ktorí sa 

s nimi chceli skamarátiť iba tak naoko, no v skutočnosti ho chceli okradnúť o päť zlatiek. Nepáčilo sa mi na tom to, že 

pani, ktorá mu dala tých päť zlatiek, ho chcela okradnúť o jeden krásny zlatý kľúč.“ 

M. Vaľko, V.A 

 

Buratino je bábika vyrezaná z dreva. Je podobná Pinocchiovi. Vyrezal ho otec Carlo. Jeho otec mu vyrezal veľký nos, 

potom mu ho chcel skrátiť, ale Buratino sa bránil. Otec Carlo predal svoj kabát, aby mu mohol kúpiť učebnice. Potom 

pošle Buratina do školy. V meste ho ale zaujme miestne bábkové divadlo a predá svoje učebnice, aby si kúpil lístok do 

divadla. Tam sa skamaráti s ostatnými bábkami. Zlá slečna Barabasová ho chce zničiť, lebo Buratino narušil vystúpenie. 

Slečna Barabasová ho potom pustí, lebo zistil, že jeho otec má doma tajné dvere, ktoré slečna Barabasová hľadala. 

Slečna Barabasová raz našla zlatý kľúč, ktorý ale neskôr stratila. Kľúč otvoril tajné dvere. Bábkarka ho pustí s tým, že mu 

dáv päť zlatých mincí a žiada ho o to, aby našiel dom svojho otca, a aby sa postaral, aby sa neodsťahovali. Buratino sa 

hral s líškou a vlkom. Hrali sa na skrývačku. Žili šťastne až do smrti.  

Kristína Popaďáková, V.A 

 

Kresba z predstavenia Buratino nakreslila Vanessa Jacková, V.A 

 

 



 

Tvoríme na hodinách SJL 

Tento školský rok sa si hodinách SJL venujeme knihe Traja kamaráti a fakticky fantastický bunker. Je to kniha od autorky 

Barbory Kardošovej. Knihu si čítame, robíme s ňou všelijaké zaujímavé aktivity, počúvame príbehy hlavného hrdinu. 

Vyrobili sme si aj pexeso, záložky a naučili sme sa, ako robiť pozvánky. Spolu s triednou sme sa na hodinách SJL rozprávali 

o kamarátstve a ocitli sme sa aj v lese. Niektorí sme aj písali, ako by sme si predstavovali svoj vlastný bunker. Plagát 

s hlavným hrdinom knihy a tým, čo má rád a aké má vlastnosti si môžete spolu s niektorými našimi prácami pozrieť.  

Kolektív V. A triedy 

 

Hlavný hrdina z knihy Traja kamoši a faktický fantastický bunker 

 

Pozvánku vytvorila Vanessa Dudášová, V.A 



 

„KAMARÁTI“ 

„Moja kamarátka sa Volá Vanesska. Je veľmi milá a dobrosrdečná. Spolu sa často rozprávame a píšeme si cez 

internet. Mám ju rada. Navzájom si pomáhame a požičiavame si veci. Vždy sa na ňu viem spoľahnúť. 

Rozprávame sa aj v parku spolu s ostatnými kamarátmi.“ 

B. Dzurovčínová, V.A 

„Moja kamarátka sa volá Bianka. Má hnedé vlasy, modré oči a pehy. Jej výška je 140 cm. Spoznali sme sa, keď 

sme nastúpili na základnú školu. Cením si na nej to, že vie udržať tajomstvo. Najlepší kamarát má byť taký, 

o ktorého sa môžeme vždy oprieť. Ako napríklad Marek. Kamarát, ktorého poznám zo škôlky. Má vlastnosti, 

ktoré sa mi páčia. Je milý, priateľský a rád pomôže. Dúfam, že nám toto kamarátstvo vydrží dlho.“ 

V. Dudášová, V.A 

„Môj kamarát je veľmi dobrý. Volá sa Richard. Je s ním zábava. Hráme sa spolu, pomáhame si. Má zelené oči 

a svetlohnedné vlasy. Je usmievavý a vie vtipkovať. Niekedy sa spolu pohádame, ale potom sme znovu kamoši. 

Keď som bol chorý, doniesol mi úlohy. Raz namaľoval pekný obrázok, ktorý sa mi veľmi páčil Sme veľmi dobrí 

kamaráti už od škôlky. Teším sa, že sme spolu a chodíme do jednej triedy.“  

T. Palenek, V.A 

„Môj kamarát sa volá Marek. Má 10 rokov a je vtipný. S Marekom som zažil najlepší deň, keď sme boli 

v Tatrách a zabávali sme sa. Marek má hnedozelené oči, hnedé vlasy a malé uši. Vždy sa tešíme na telesnú 

výchovu, ale najmä na futbal. Je najväčšia futbalová hviezda je Cristiano Ronaldo. Marek hrá za tím CFT 

Academy, ktorú trénuje náš telocvikár.“ 

N. Berta, V.A 

„Môj najlepší kamarát sa volá Roman. Je to môj prvý kamarát zo škôlky. Prežil som s ním veľa dobrodružstiev. 

Vie ma podržať v tých najhorších chvíľach. Nedávno sa prihlásil do futbalového tímu a hrá za žiakov. Je 

športový typ. Je veľmi múdry. Ovláda matematiku, geografiu a iné predmety. Robí tiež dobré skutky. Pomohol 

mi, keď som to potreboval. Je to veľmi dobrý kamarát.“ 

R. Balog, V.A 

 

 

 

 

 

 



 

 

AKO SME VYRÁBALI A ZAHRALI SI PEXESO... 

 

 

 

Kolektív V.A triedy 

 

 



 

 

EURÓPSKY DEŇ 

Európsky deň v našej škole bol úžasný a pamätný. Každý žiak sa snažil niečo zahrať a upútať spolužiakov, 

kamarátov a učiteľov. Videli sme rôzne príbehy, rozprávky, z ktorých sme sa mohli veľa naučiť. Aj srandy bolo 

dosť. Snažil sa každý a za našu snahu nás diváci odmenili potleskom a úsmevom. Aj ja som si zahral a veľmi sa 

mi to páčilo. Spolu s niektorými spolužiakmi z triedy sme zahrali rozprávku od Pavla Dobšinského – Braček 

Jelenček. Verím, že na budúci rok zase svojím talentom prispejem k super atmosfére a spríjemním vám 

Európsky deň. Ja sa na to veľmi teším!  

M. Vaľko, V.A 

 

 



 

 

VIANOČNÉ TRHY 

V pondelok 11.12.2017 sa konala Vianočná akadémia a po nej vianočné trhy. Týždeň pred nimi sme sa s triednou pani 

učiteľkou radili, čo kto donesie. Pani učiteľka bola veľmi rada, aký sme mali záujem a ako sme sa toho zhostili. Najprv 

sme si náš stánok vyzdobili s rôznymi ozdobami. Keď už bolo všetko pripravené, tešili sme sa na predaj. Veľa vecí sa 

vypredalo skoro. Na druhý deň nám zostalo už iba zopár a aj to sa vypredalo. Keď sa vianočné trhy skončili, boli sme 

smutní. Veľmi nás to bavilo a chceli by sme pokračovať ešte dlhšie. Zarobili sme dosť peniažkov a sme veľmi radi. 

Ďakujeme škole, že túto akciu organizuje.   

Bianka Dzurovčínová, V.A 

VIANOČNÁ AKADÉMIA 

Celý rok sa každý žiak teší na ten nádherný deň. Ibaže tomu krásnemu dňu predchádza mnoho ďalších dní plných 

príprav. Každý sa chce čo najlepšie pripraviť, aby jeho vystúpenie bolo čo najlepšie. Vianočná akadémia začína 

vystúpením od tých najmenších, až po tých najstarších. Aby všetko prebiehalo ako má, starajú sa o to moderátori, ktorí 

to milým slovom okorenia. Tento školský rok si naša trieda pripravila na vianočnú akadémiu elfovský tanec. Týždeň 

predtým sme sa dali v triede dokopy a využili každú voľnú chvíľu na nacvičovanie. Najprv sme si vybrali vhodnú pieseň 

a potom vymýšľali choreografiu. Pomohla nám s ňou aj naša kamarátka Nikola z IX.B triedy. Keď sme už urobili čo sme 

mohli a boli pripravení, nasadili sme si elfovské čiapky, poobliekali sa do kostýmov a tešili na to, ako dopadne naše prvé 

piatacké vystúpenie. Myslím, že sa nám podarilo celkom dobre. Je super mať taký hrejivý pocit pri srdci, že sme mohli 

mať zásluhu na tom, aby sme aj ostatným aj sebe spríjemnili tento krásny deň.  

V. Dudášová, V.A 

 

 



 

EXKURZIA – JASOVSKÁ JASKYŇA 

Keď sme sa dozvedeli, že ideme na výlet do Jasovskej jaskyne, každý z nás zatajil dych. Cesta autobusom bola 

zábavná a ubehla veľmi rýchlo. Každý sa tešil, aké prekvapenie táto jaskyňa ukrýva. Našli sme tu po stenách 

staré nápisy a kresby ľudí, ktorí sa tu ukrývali. Videli sme aj kosti jaskynného medveďa. Najviac nás zaujali 

netopiere, ktoré nám viseli rovno nad hlavami. Pozorovali sme ich s obavami, či sa neprebudia. Urobili sme si 

nezabudnuteľné fotky a bol to úžasný deň.  

 

Vanessa Dudášová, V.A 



NAŠA PRVÁ VÝHRA 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Základná škola Sačurov. A ešte neprebehol ani prvý mesiac v našej novej 

škole a už sa nám podarilo niečo veľmi pekné. Vyhrali sme. V škole totiž prebiehala jedna „suprová“ súťaž 

medzi jednotlivými tímami z tried, ktorá sa nazýva School kids race. Ide o súťaženie v športe, kde prekonávate 

jednotlivé prekážky za určitý čas. Keď nastal ten deň, dali sme sa do skupín a porozprávali o tom, aké by mohli 

byť prekážky. Vymysleli sme si názov tímu a vlastný pokrik. Najprv súťažili tí najstarší a niekde v strede sme 

súťažili my, piataci. Náš tím tvorili: Lenka Kebová, Chiara Hricová, Laura Tancošová, Ján Kačuriak a Jožko 

Maďuran. Keď nám oznámili záverečné výsledky, veľmi sme sa potešili, lebo vo svojej kategórii sme vyhrali 

prvé miesto. Hurá! 

Lenka Kebová, Chiara Hricová, V.A 

 

 

 

 

 



 

KEĎ SOM SA ROZHODOL ČÍTAŤ 

 

 

Tomáš Palenek, V.A 



AKO SI PREDSTAVUJEME SVOJ VLASTNÝ BUNKER 

 

Môj bunker by bol malý a vysoko nad zemou. Bol by hnedej farby a veľmi pekný. Vmestilo by sa tam veľa vecí, napríklad 

drevené stoličky. Ja by som tam vyrobil vlastnú stoličku z tehál aj z kameňa. Stôl by som vyrobil z dreva alebo by som 

tam dal nejaký starý z plastu. Skrýval by som sa tam pred vojnou a pred svojou sestrou Nelkou a aj dedom.  

M. Vaľko, V.A 

Bunker je miesto, kde si človek môže oddýchnuť od všetkých naokolo. Môj bunker by bol taký, aby nikto nevedel, kde ho 

vlastne mám. Stlačil by som gombík a hneď by som pred sebou videl môj vysnený bunker. Prišiel by som k nemu a stlačil 

kľučku a hneď by som bol vo vnútri. Vnútri by som zariadil vynikajúco. Dal by som tam počítače a obrazovky, ktoré by 

púšťali všetky tajné veci. Ale keby sa niečo stalo, tak by som stlačil znova gombík a hneď by sa mi otvorili dvere, ktoré by 

boli v miestnosti, kde by sa nachádzali vozidlá, ako napríklad autá a motorky. Iné dvere by sa otvorili, ktoré by mali 

východ smerom von. Môj bunker by mal aj mreže, ktoré by ho ochránili.  

R. Balog, V.A 

Keď som bola malá, chcela som bunker veľký ako hrad. Chcela som, aby vyzeral ako ten hrad z rozprávok, kde bývali 

princezné. Mal veľkú vežu a množstvo komnát. Malo to byť miesto, kde si ukryjem tajné veci, kde budem len ja a moje 

bábiky. Sem-tam by prišlo služobníctvo, ktoré by mi poupratovalo. Ja by som tam nerobila nič, len sa hrala s mojimi 

bábikami. Bol by celý ružový ako cukrová vata. A teraz, keď som vyrástla, chcem taký bunker, kde by som sa nemusel a 

učiť. Teraz nepotrebujem, aby bol veľký. Stačil by mi malý útulný bunker, kde by bola internetová sieť, môj mobil 

a nabíjačka. Nikto by ma tam nevyrušoval a nerozkazoval mi. Nepočula by som vetu: „Kristínka, učiť sa!“ Nebol by škola 

a známky, ktoré by ma trápili. Boli by len moji priatelia, s ktorými by som si písala, koľko by sa mi chcelo. Nikto by 

nehovoril: „Kristínka spať, ráno treba vstávať do školy!“ Pozerala by som obrázky o móde, filmy a čítala o známych 

hviezdach. Celý bunker by bol obložený sladkosťami. A keď by som mala chuť na sladké, stačilo by natiahnuť ruku a vložiť 

si dobrotu do úst. V ňom by sa nechodilo, ale skákalo, lebo zem by v ňom nebola rovná podlaha, ale ako trampolína. 

Spalo by sa v ňom ako na mäkkom obláčiku. A ja by som si snívala o móde a zaujímavých miestach zo sveta, ktoré by som 

chcela navštíviť. Tam by som si oddýchla a ušla od všetkých starostí a problémov, ktoré mi škola prináša. 3kola by tak 

zmizla a ja by som mala nekonečné prázdniny.  

K. Popaďáková, V.A 

 

 

Ilustrácia: K. Popaďáková, V.A 



KOMIKS 

 
 

Lenka Kebová, Chiara Hricová, V.A 

 

 

 

 



SÚŤAŽ V PREDNESE POVESTÍ – ŠALIANSKY MAŤKO 

 

18. januára 2018 som sa zúčastnia okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Je to súťaž v prednese povestí. Ešte 

predtým som sa učila povesť, ktorú mi vybrala p. uč. Čechová. Volala sa Bebekove salaše a napísal ju Ján 

Domasta. Je to príbeh o tom, ako vznikla Krásna Hôrka. V knižnici bolo veľmi pekne. Veľmi sa mi tam páčilo. Na 

úvod nás privítali a zahrali i zatancovali nám žiaci zo ZŠ Zámutov. Potom sme sa rozdelili do jednotlivých 

kategórií a začali súťažiť. V mojej kategórii nás bolo 14. Všetci sme mali zaujímavé povesti a vyhral ten najlepší. 

Veľmi sa mi to páčilo. Aj keď som sa síce neumiestnila, získala som veľa skúseností. Možno to vyjde o rok. Už sa 

na to teším! 

 

 
K. Popaďáková, V.A 

 

 

 



 

KLZISKO JE SUPER! 

Nebol to obyčajný utorok! Sadáme do autobusu, ktorý nás vezie na klzisko. Nie sme tu len my – piataci, ale 

všetky triedy. „To je paráda! Hala je obrovská!“ Kto mohol, hneď skákal na ľad. Niektorým to šlo menej, iným 

viac, boli tam aj takí, čo korčuľovali prvýkrát. Spolu sme to zvládli a zaobišli sme sa bez úrazov. Mohli by sme 

tam ísť aj častejšie. „Neveríte, že tam bola sranda? Tak kuk na fotky!“ 

                                                                                                                                                         

Richard Prokop, V.A 

 

 

 

 



PLAVECKÝ KURZ 

 

  

 
V pondelok 12.februára sme začali plavecký kurz. Bola som dosť v strese, či ma vyberú medzi plavcov alebo 

neplavcov. V podstate sa každý trošku obával. Po príchode na plaváreň nás pani učiteľky a pán učiteľ vyzvali, 

aby sme ukázali čo vieme. Kto už plávať vedel, ukázal ako. Kto plávať ešte nevedel, tak sa pozeral. Ja som už 

trošku plávať vedela a preto ma vybrali k plavcom. Začali sme sa učiť techniku kraul. Pán učiteľ Hric nás to 

veľmi dobre naučil a postupne sme pokračovali aj iné techniky, ako napr. prsia, znak. Všetko nám to išlo super. 

Pán učiteľ nás aj pochválil. Každý deň sme sa naučili jeden spôsob plávania a išlo nám to veľmi dobre. Vo 

štvrtok sme si dali preteky. Oznámili nám, ktorá dvojica bude proti sebe plávať. Mali sme preplávať tri dĺžky. 

Komu sa to nepodarilo, mohol ísť ešte raz. Bolo nám spolu veľmi dobre a dosť veľa sme sa naučili. Tí, ktorí ešte 

nevedeli plávať, tak sa naučili a tí, ktorí už plávať vedeli, tak sa zdokonalili. Už sa tešíme na mokré vysvedčenia. 

  

Bianka Dzurovčínová, V.A 


