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ÚVODNÉ SLOVKO 

Ahojte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítame Vás v druhom čísle v rámci nášho obľúbeného časopisu Fišeráčik. Od vianočného čísla uţ 

ubehol nejaký ten čas, uţ máme za sebou nielen vianočné, ale aj jarné prázdniny. A ako ste si uţ určite zvykli, 

v našej škole sa vţdy niečo zaujímavé deje, ako napríklad geografická olympiáda či Teplákovo-pyţamový deň. 

A preto sme sa opäť snaţili popracovať na zaujímavých príspevkoch. V tomto čísle sme si pre Vás pripravili aj 

nové rubriky – Zvedavý anonym a Zo školských lavíc. Dúfame, ţe sa Vám zapáčia a ţe si ich časom aj obľúbite. 

Venovali sme sa aj Mojej najobľúbenejšej knihe. 

Sme naozaj veľmi vďační, s akým veľkým záujmom čítate tento časopis, pretoţe pre niektorých našich 

členov z redakčnej rady ide ešte len o prvé pokusy tvoriť súvislé texty. Veríme, ţe ich v tomto tvorivom písaní 

podporíte. 

Tak pozorne si ho preštudujte, určite sa to oplatí! 

Príjemné čítanie! 

 

redakčná rada a Fibor                            

Autor úvodného textu: šéfredaktorka Ema   

maskot: Diana Svocáková, VII. C 

 

kresba: Katarína Ogurčáková, VIII. A 
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ŽIVOT V NAŠEJ ŠKOLE 

Zber starých mobilov 

Spoločnosť Orange zorganizovala súťaţ v zbere starých 

a nefunkčných mobilných telefónov, ktorej sa zúčastnila aj naša škola. 

Od 21. novembra do 5. decembra sa nám podarilo zozbierať 77 

mobilov. Zo všetkých zapojených ţiakov bolo vyţrebovaných 100 

výhercov, ktorí získali nákupnú poukáţku v hodnote 20 eur na 

jednorazový nákup v e-shope s mobilným príslušenstvom. Šťastie sa 

usmialo aj na našich ţiakov, a to na Viktóriu Šutorovú, VI. B; Dianu 

Reľovskú, VII. C; Tamaru Klimkovú, VIII.A; Lukáša Zavackého,      

I. D; Júliu Koreňovú, I. A; Martina Šoltésa,  I. A; Andreasa Jankuru,  

I. A a Bianku Dţadoňovú, I. A. Blahoţeláme! 

redaktorka Lívia , fotka: archív ZŠ, kresba: Lea Gallová, IX. D 

 

Lyžiarsky výcvik v Spišskom 

Bystrom 
 

Lyţiarsky výcvik sa konal od 16. do 27. januára. 

Zúčastnili sa ho ţiaci siedmeho ročníka, konkrétne  

VII. A, VII. B a VII. C. Na svahu lyţovali od 8:00 do 

14:30 a mali tam aj obedy. Bola s nimi aj p. uč. I. 

Cermanová, p. uč. J. Mihók, M. Zacher, M. Babej. Naši 

lyţiari boli rozdelení na dve skupiny, prvá bola pre 

začiatočníkov a tá druhá pre pokročilých lyţiarov. Na 

konci lyţiarskeho týţdňa mali aj rôzne súťaţe, v ktorých 

si mohli overiť svoje lyţiarske schopnosti. Na tohtoročné 

záţitky sme sa opýtali ţiakov VII. C triedy. 

 

1. Aký bol podľa vás svah a sneh na ňom? 

VII. C: Svah bol celkom dobrý a sneh tiež. 

2. Ako sa vám lyţovalo? 

VII. C: Vďaka dobrým lyžiarskym podmienkam sa 

nám lyžovalo dobre. 

3.  Pribliţne koľko ţiakov vo vašej triede  uţ 

vedelo lyţovať? 

VII. C: Väčšina z nás lyžovať už vedela, ale boli 

aj takí, ktorí lyžovať nevedeli. Začiatočníkov bolo 

približne päť. 
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4. Lyţovali ste stále podľa inštrukcií učiteľov alebo ste mali aj priestor si polyţovať samostatne? 

VII. C: Prvý deň sme lyžovali s inštruktorom a ostatné dni sami. 

5. Chutili vám obedy? 

VII. C: Prvý deň bol obed  zlý, cestoviny sa veľmi nevydarili, ale ostatné dni boli obedy dobré.  

6. Tešili ste sa na lyţovanie? 

VII. C: Áno, veľmi sme sa tešili na lyžovanie. 

7. Koľko hodín ste boli na svahu? 

VII. C: Lyžovali sme osem hodín. 

 

redaktorka Šarlota, fotky: archív ZŠ 

 

 

Plavba za dobrodružstvom  

Máme maják z marcipánu. 

Máme mušľu maľovanú. 

My sme smelí námorníci, 

veslujeme na pramici. 

 

..... spolu so svojimi kapitánkami sme priplávali do prístavu, kde nás uţ čakala Kráľovná mora. 

Všetkých pozdravila a privítala na karnevale pod názvom Plavba za dobrodruţstvom, ktorý sa tento rok 

konal na mori. Nikto sa uţ nevedel dočkať, kedy uţ vyplávame za sľúbeným dobrodruţstvom. Ale verte, 

nebolo to vôbec jednoduché.... Na tejto našej plavbe museli námorníci, prezlečení za rôzne postavičky a morské 

príšerky, zdolávať rôzne nástrahy, prekonávať prekáţky, plniť náročné úlohy,... a aby sa nám darilo, tak nás 

sprevádzal Papagáj Miňo, ktorý nesmie nikdy na ţiadnom parníku chýbať... Do plachiet nám pomocou vetríka 

posielal veselé piesne, na ktoré sme si zatancovali aj zaspievali...a čo myslíte??? Doplávali sme späť domov k 

mame ??? Vôbec o tom nepochybujte !!! 

Veď my sme smelí námorníci . 

O rok dovidenia, ale uţ v novom karnevalovom príbehu... 

 

ţiaci II. B 

 

Tohto karnevalového dobrodruţstva sa zúčastnili aj ţiaci ostatných tried v rámci I. stupňa... 

 

1. Čo sa Vám najviac páčilo na karnevale? 

Sofia a Nelka, IV. B: Najviac sa mi páčili zvieratá, 

piráti, rozprávkové postavy, princezné a kostry. 

Stelka, Matej, Lenka, Vanesska, Saša, IV. C: Najviac 

sa nám páčil tanec s balónom. 

Marek, IV. C: Najviac sa mi páčila hra, pri ktorej sme 

šašovi triafali do nosa.  

2. Aké hry ste hrali na karnevale? 

Lenka, IV. C: Hádzanie šašovi do nosa, preberanie 

fazule a šošovice, prechod s loptičkou, ktorá bola na 

lyžičke... 

 

Vanesska, IV. C: Tanec s balónom, lúskanie orechov... 

3. Aké masky sa vyskytovali najčastejšie? 

Pavla, IV. B: Princezné, piráti, rozprávkové postavy a kostry. 

Timotea Galliková, V. C, fotky: archív ZŠ 
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Snowtubing na Štrbskom plese 
 

Dňa 4. 2. sa na výlet vybrala trieda II. A. Na výlet sa vybrali na Štrbské 

pleso – do Fun Parku, kde sa skvele zabavili. Zajazdili si na snowtube – na 

sneţnom kolese. A mali naozaj krásny výlet, keďţe bolo počasie ako 

z rozprávky.  Samozrejme, mali pri sebe aj skvelú pani učiteľkou Lackovú.  

1. Prečo ste sa rozhodli ísť na tento výlet? 

Timko, II. A: Tento výlet nám p. učiteľka sľúbila za našu polročnú prácu.  

2. Púšťala sa s vami aj pani učiteľka? 

Danko, II. A: Nie, pani učiteľka sa s nami nespúšťala, dávala na nás 

pozor.  

3. Ako dlho ste boli na tomto výlete? 

Kamilka, II. A: Na tomto výlete sme boli celý deň. 

4. Chceli by ste si tento výlet zopakovať? Ak áno, tak prečo? 

Nelka, II. A: Určite áno, bolo skvelo, cestovali sme električkou a mali sme krásne počasie.  

5. Bola si po tomto výlete unavená? 

Emmka, II. A: Nie, po tomto výlete som nebola unavená, pohyb mám rada.  

6. Koľkokrát si sa spustila? 

Marcelka, II. A: Ja som sa spustila dvanásťkrát. 

7. Boli ste na takomto výlete prvýkrát? 

Timko, II. A: Na snowtubingu s našou triedou sme boli prvýkrát.  
 

redaktorka Sárka Dzurilová, fotka: archív ZŠ 

 

Teplákovo-pyžamový deň 
Tento výnimočný deň sa na našej škole 

realizoval uţ tretí rok. Všetci ţiaci, učitelia aj 

ostatní zamestnanci našej školy sa naň veľmi 

tešili. Veď kto by sa netešil na deň voľna, 

strávený v pohodlnom pyţame či teplákoch 

bez učenia? A tak sme sa teda 2. februára, deň 

pred polročnými prázdninami, vybrali do 

školy v teplákoch, pyţame, ţupanoch, 

poniektorí aj v parochniach a s plyšovými 

hračkami. Tohtoročný Teplákovo-pyžamový 

deň bol iný ako ostatné. Pre ţiakov boli totiţto 

pripravené súťaţe, riadené cez rozhlas. Tieto 

súťaţe riadil pán učiteľ Zacher. Po všetkých 

triedach boli rozmiestnené stanovištia s rôznymi 

hrami a súťaţami spolu s pani učiteľkami, ktoré ich riadili, vysvetľovali, čo sa má robiť a nakoniec aj 

pripisovali vzácne body. Po týchto triedach sa posúvali ţiaci všetkých tried. Ţiaci prvého stupňa súťaţili 

v triedach prvého stupňa a ţiaci druhého stupňa zase v triedach druhého stupňa. Takto sme sa presúvali celý 

deň. Na konci dňa sa body, ktoré nazbierali ţiaci, spočítali a vyhlásili sa víťazi. V rámci 2. stupňa sa z 1. 

miesta tešili ţiaci IX. C triedy, 2. miesto obsadili ţiaci VIII. B triedy a na 3. mieste skončili ţiaci IX. B triedy. 

Na 1. stupni sa na 1. mieste umiestnila trieda IV. A, na 2. mieste trieda III. C a na 3. mieste ţiaci IV. C. Aj 

keď sa víťazné triedy veľmi tešili, v tento deň nešlo len o víťazstvo a neučenie sa. 
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 Išlo najmä o to, aby sme si školu spojili s oddychom a príjemnými spomienkami, aby sme sa zabavili a súťaţili 

v triedach kolektívne. A preto sme veľmi radi, ţe sa u nás na škole takéto podujatia konajú a tešíme sa na ďalšie 

takéto dni.  

 

Relaxačný deň vo Vysokých Tatrách 

Dňa 4. 3. naši ţiaci navštívili Hrebienok. Mohli sa pokochať 

krásnymi ľadovými sochami. Tento rok si pre nich pripravili 

aţ dva ľadové domy. V prvom ľadovom dome bola 

medvedica so svojimi mláďatami a bájne postavy. V druhom 

ľadovom dome sa mohli pokochať krásnou kaplnkou, mohli 

vidieť majstra Pavla z Levoče. Deti prišli na Rainerovu 

chatu, pozreli si horského nosiča a betlehem, ktorý bol 

vytvorený zo snehu. Vyšantili sa na snehu a spokojní sa 

vrátili domov.  

My sme však boli zvedaví, ako sa im výlet páčil a čo ešte 

zaujímavé v tento deň zaţili, preto sme im poloţili zopár otázok.  

1. Na Hrebienok ste išli pešo alebo lanovkou? 

Laura, II. A: Na Hrebienok sme išli pozemnou lanovkou. Bol to super zážitok.  

2. Páčil sa ti tento výlet. Ak áno, tak prečo? 

Lucas, II. A: Tento výlet sa mi veľmi páčil, lebo som ho strávil so svojimi spolužiakmi. 

3. Šla na tento výlet celá trieda? 

Ninka, II. A: Na tento výlet nešla celá trieda, ale dokopy nás bolo dvadsať, boli aj tretiaci a traja prváci. 

  4. Koľko času ste strávili na tomto výlete? 

Lianka, II. A: Na tomto výlete sme boli celú sobotu.  

5. Chceli by ste ísť na tento výlet aj na budúci rok, ak áno, 

tak prečo? 

Nelka J., II. A: Určite áno, lebo sme mali pekné počasie, bolo 

nám spolu veselo.  

6. Boli ste uţ  niekedy na Hrebienku alebo ste boli po 

prvýkrát? 

Nelka S., II. A: Na Hrebienku sme boli už aj ako prváci.  

7. Prečo by sa tam ostatní mali ísť pozrieť? 

Timka, II. A: Pretože bývame pod Tatrami a mali by sme 

poznať krásu našej prírody, tiež sochy boli nádherné.  

 

8. Inšpirovali ste sa týmito ľadovými sochami? 

Kamilka, II. A: Áno, tie sochy boli veľmi pekné, tvorili ich 

majstri z rôznych štátov.  

9. Chcel by si v budúcnosti vyrábať niečo podobné? 

Adam, III. C: Chodím na výtvarnú výchovu, možno sa mi raz podarí niečo také vytvoriť. 

10. Bol tento výlet náročný? 

Natálka, III. C: Tento výlet nebol náročný, radi chodíme do Tatier pre svoje zdravie a spoznávanie sa 

navzájom.  
 

šéfredaktorka Katka 

 

vaša redaktorka Sárka Dzurilová, fotka: archív ZŠ 
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OKIENKO OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ 
Naši ţiaci boli šikovní aj počas uplynulých dní. Aj v tomto čísle si opäť pripomenieme úspechy našich ţiakov 

na rôznych olympiádach a súťaţiach, ktorých bolo od Vianoc viac neţ dosť. 

  Pytagoriáda                     Šaliansky Maťko                   Biologická olympiáda 

       Geografická olympiáda                  Matematická olympiáda                                                                       

  Báseň 2016        Olympiáda v nemeckom jazyku        A slovo bolo u Boha...              

           Olympiáda v anglickom jazyku                Fyzikálna olympiáda 

Dejepisná olympiáda                   Kin-ball                          Hviezdoslavov Kubín 

                                        

Pytagoriáda 
 

Ako zvyčajne, tak aj tohto roku sa niektorí ţiaci z našej školy zúčastnili Pytagoriády. Pytagoriáda sa konala 

v dňoch 7. aţ 8. 12. Zúčastnilo sa jej aţ 240 ţiakov. Z 1. stupňa sa zúčastnilo 72 ţiakov. 

V 3. ročníku bola úspešná iba jedna ţiačka, a to Natália Ferenčáková, III. C. Vo 4. ročníku sa na 1. mieste 

umiestnil Samuel Straško, IV. C, na 2. mieste Marek Trbola a na 3. mieste Matej Mitura. Obidvaja zo     

IV. A triedy.  

V 5. ročníku 1. miesto získal Adam Kovalčík – Sl. Ves, 2. miesto Alexandra Haščinová a 3. miesto Viktória 

Fedáková. Všetci ţiaci sú z V. C triedy. 

 V 6. ročníku bol na 1. mieste Simon Kopkáš a Miriam Nahalková, na 2. mieste Michaela Zastková. Na 3. 

mieste Martin Černický a Lucia Horanská. Všetci ţiaci sú zo VI. C triedy.  

V 7. ročníku 1. miesto obsadil Timotej Brutovský, 2. miesto Sandra Sosková a 3. miesto Miriam 

Vengliková. Všetci ţiaci sú zo VII. C triedy.  

 V 8. ročníku sa na 1. mieste umiestnil Matej Horný, VIII. C, na 2. mieste Nina Orinčáková, VIII. C, na 3. 

mieste Stela Horníková, VIII. C a Ester Čorbová, VIII. B. 

15. 3. sa konalo okresné kolo Pytagoriády.  

V 5. ročníku sa na 1. mieste umiestnila Alexandra Haščinová a na 3. mieste Karolína Kundrová, V. C.      

V 6. ročníku 3. miesto získali ţiačky Lucia Horanská a Miriam Nahalková. V 7. ročníku sa na 1. mieste 

umiestnila Sandra Sosková, 3. miesto získali Samuel Sebeš, VII. A, Timotej Brutovský, VII. C a Miriam 

Vengliková, VII. C. V 8. ročníku si 1. miesto vybojovala Karolína Vilgová a 2. miesto Nina Orinčáková. 

Srdečne blahoţeláme a ďakujeme za reprezentáciu. 

 

redaktorka Lívia  

 

Šaliansky Maťko 
 

Dňa 14. 12. sa na 5. a 6. vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo 

Šalianskeho Maťka. Tejto súťaţe sa zúčastnilo 21 detí. Z tohto počtu ţiakov 

sa 12 detí zapojilo do prvej kategórie a 9 detí do druhej kategórie. V prvej 

kategórii súťaţili piataci a šiestaci a v druhej šiestaci a siedmaci. V porote 

boli p. učiteľka Z. Bodyová, Troppová a p. uč. Maláková. Konkurencia 

nebola aţ taká veľmi veľká. Dôleţité bolo sa nepomýliť, dobre pracovať 

s hlasom a nemať stres.... 
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V školskom kole sa v I. kategórii umiestnil na 1. mieste Adam Kovalčík, V. C, na 2. mieste ja (Sára 

Dzurilová, V. C) a Šarlota Mačičáková, V. C. 3. miesto získala Nela Polomčáková, IV. B. V II. kategórii sa 

na 1. mieste umiestnil Patrik Pospíšil, VII. B, na 2. mieste Soňa Kurtá, VI. A a Sofia Stašáková, VII. B a na 

3. mieste Lenka Szabóová, VI. B. 

Ţiaci, ktorí vyhrali, boli veľmi šikovní a usilovní. Adam Kovalčík a Patrik Pospíšil postúpili vďaka prvým 

miestam na okresné kolo, ktoré sa konalo 12. 1. v Mestskej kniţnici v Keţmarku. Patrik Pospíšil obsadil 

krásne 2. miesto a Laura Krasuľová z III. C získala 3. miesto. Srdečne im blahoţeláme.  

 

redaktorka Sára Dzurilová, fotka: archív ZŠ 
 

 

Biologická olympiáda 
 

Dňa 10. 1. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Tejto biologickej 

olympiády sa zúčastnili ţiaci 8. a 9. ročníka. Všetci riešitelia boli v školskom 

kole úspešní, no len prví dvaja mohli postúpiť do obvodného kola. V tomto kole 

sa na 1. mieste umiestnila Zuzana Dindová, IX. D, na 2. mieste Olha 

Polazhynets, IX. D a na 3. mieste Jakub Uhrin, VIII. C.  

16. 2. sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, ktorá prebehla 

v Poprade. V silnej konkurencii Jakub obsadil 2. miesto a Zuzka Dindová 3. 

miesto.  Obaja si vybojovali postup na krajské kolo. 

Našou najlepšou a najšikovnejšou ţiačkou školského kola bola Zuzka, preto sme 

jej poloţili pár otázok. 

 

1. Aká bola konkurencia v jednotlivých kolách? 

Zuzka: Nebola veľká, na biologickú olympiádu veľa žiakov nechodí.  

2. Z akých úloh a častí pozostáva táto olympiáda? 

Zuzka: Z teoretickej a praktickej časti. 

3. Vyuţila si celý časový limit na riešenie olympiády? 

Zuzka: V školskom kole nie, po vypracovaní úloh mi zostalo ešte veľa času, 

v rámci okresného kola som ho ale využila skoro celý, po ukončení mi zostalo už 

len pár minút.  

4. Bola táto súťaţ veľmi náročná? 

Zuzka: Školské kolo bolo veľmi jednoduché, ale okresné kolo bolo ťažšie ako 

obvykle.  

5. Pred ktorým kolom si pociťovala väčší strach? 

Zuzka: Ani v jednom kole som nepociťovala strach.  

6. Ktorá časť bola podľa teba najťaţšia a prečo?  

Zuzka: Obidve časti sú podobne ťažké.  

 

redaktorka Sárka Dzurilová, fotky: archív ZŠ 
 

 

Geografická olympiáda 
 

Dňa 12. 1. sa  na prvej a druhej vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády,  v ktorom 

sa zúčastnili ţiaci 2. stupňa. Toto školské kolo pozostávalo z troch častí. Ako prvú riešili naši ţiaci praktickú 

časť. V tejto časti mohli pouţívať atlas, kalkulačku... Druhá časť bola teoretická, tam uţ ţiaci mohli pouţiť len 

pero a záverečná časť bola miestna, v ktorej súťaţiaci museli odpovedať na otázky z nášho okolia. 
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Najúspešnejší ţiaci postúpili na obvodné kolo.  

V 5. ročníku 1. miesto obsadil Slavomír Petija, 2. miesto Karolína Kundrová a 3. miesto Alexandra 

Haščinová. 

V kategórii 6. a 7. ročník sa na 1. mieste umiestnila Miriam Vengliková, VII. C,  na 2. mieste Barbora 

Ferenčáková, VII. A a na 3. mieste Lívia Perignáthová, VII. C 

V kategórii 8. a 9. ročník 1. miesto získala Katarína Vosovičová, IX. D, 2. miesto Jakub Uhrin a 3. miesto 

Jakub Gardoš, IX. D. 

Dňa 7. 2. sa konalo obvodné kolo.  

V obvodnom kole Slavomír Petija obhájil svoje 1. miesto a Karolína Kundrová získala 2. miesto. Barbora 

Ferenčáková si vybojovala 1. miesto a Lívia Perignáthová 3. miesto.  Katarína Vosovičová vo svojej 

kategórii získala 2. miesto.  

 

Našim úspešným ţiakom sme poloţili pár otázok... 

1. Boli ste veľmi prekvapení, keď ste sa dozvedeli vaše umiestnenia v jednotlivých kolách? 

Miriam Vengliková: Trošku som bola, lebo som nevedela všetko. 

Katka Vosovičová: Áno, bola som prekvapená.  

Slavomír Petija: Áno, bol, pretože som písal rýchlo a aj pár vecí som nevedel v teoretickej časti.  

2. Ako dlho ste sa na túto súťaţ pripravovali? 

Miriam Vengliková: Pripravovala som sa s p. učiteľkou Cermanovou ešte aj v posledný deň pred olympiádou.  

Katka Vosovičová: Na túto olympiádu som sa pripravovala celý rok.  

Slavomír Petija: Olympiádu som začal riešiť od okamihu, ako mi p. učiteľka Habarková položila otázku, či sa 

chcem na ňu prihlásiť.  

3. Pociťovali ste stres pri písaní tejto olympiády?  

Miriam Vengliková: Trošku áno.  

Katka Vosovičová: Nie, nepociťovala som žiadny stres.  

Slavomír Petija: Áno, najmä, keď sa tá súťaž končila.  

4. Riešili ste uţ niekedy aj iné olympiády alebo je táto vaša prvá? 

Miriam Vengliková: Riešila som už veľa iných olympiád.  

Katka Vosovičová: Áno, zúčastnila som sa už veľa iných súťaží, napr. matematickej, chemickej olympiády.... 

Slavomír Petija: Geografická olympiáda je moja prvá.  

5. Bolo tam veľa otázok, ktoré boli pre vás náročné alebo priam nepochopiteľné?  

Miriam Vengliková: Na školskom kole ani nie, ale na okresnom už áno.  

Katka Vosovičová: Ani nie.  

Slavomír Petija: Nebolo ich tam veľa, ale aj tak sa vyskytli.  
 

redaktorka Julka  

 

Matematická olympiáda 
 

Dňa 24. 1. sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej olympiády. Tejto olympiády sa zúčastnili ţiaci 

5. a 9. ročníka. Naši ţiaci 5. ročníka sa umiestnili nasledovne: 1. miesto získala Alexandra Haščinová 

a Timea Ferencová, 2. miesto získal Richard Hajkovský, 4. miesto získala Viktória Fedáková a Karolína 

Kundrová. Všetci ţiaci sú z V. C triedy. 

Z deviatakov sa na 1. mieste umiestnila Katarína Vosovičová, IX. D, na 2. mieste Kamila Zwicková, IX. C a  

na 3. mieste Lívia Krempaská, IX. C.  

Dňa 21. 3. sa v Prešove konalo krajské kolo matematickej olympiády. Naša Katka sa stala opäť úspešnou 

riešiteľkou a v silnej konkurencii obsadila krásne 3. miesto. Lívia obsadila 13. miesto, Kamila 14. miesto 

a Ivana 18. miesto.  
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S našimi súťaţiacimi sme urobili krátke interview... 

1. Aké ste mali pocity pri písaní úloh? 

Alexandra Haščinová: Najprv som sa kúsok bála, ale keď som uţ počítala, tak som zistila, ţe to nie je veľmi 

ťaţké a strach ma uţ prešiel. 

Kamila Zwicková: Brala som to tak, že nemôžem nič stratiť.  

2. Z koľkých úloh sa skladala olympiáda? 

Alexandra Haščinová: Olympiáda pre piatakov sa skladala z troch úloh. 

Kamila Zwicková: My deviataci sme riešili štyri úlohy.  

3. Koľko minút ste mali na vyriešenie všetkých úloh? 

Alexandra Haščinová: Na riešenie sme mali 120 minút.  

Kamila Zwicková: Mali sme na to 240 minút.  

4. Aký dlhý čas ste mali na vyriešenie jednej úlohy? 

Alexandra Haščinová: Nemali sme určený čas na riešenie jednej úlohy. Mohli sme počítať koľko chceme, ale 

po dvoch hodinách sme museli odovzdať všetky tri úlohy.  

Kamila Zwicková: Nemali sme určený čas na jednu úlohu.  

5. Boli úlohy ťaţké? 

Alexandra Haščinová: Trochu boli ťažké, lebo tam boli chytáky.  

Kamila Zwicková: Niektoré boli ťažšie, ale zdalo sa mi ľahšie, ako domáce kolo.  

 

Báseň 2016 
 

Minulý školský polrok sa ţiaci z prvého stupňa zúčastnili celoslovenskej literárnej súťaţe, do ktorej poslali 

svoje básne. Ich účasť v súťaţi ČÍTAME SPOLU bola ocenená vydavateľstvom DAXE, ktoré odovzdalo 

ţiakom diplomy.  

Na 1. mieste vo svojej kategórii 3. a 4. ročník sa umiestnil Brian Róbert Kalafut, ţiak IV. A triedy. Nelli 

Krafčíková, III. A, získala List Daniela Heviera. Ocenení boli aj ţiaci III. C triedy. 

My sme boli zvedaví najmä na Briana Róberta Kalafuta, ktorý so svojimi básničkami obsadil prekrásne 

miesto... 

 

1. Aké si mal pocity,  keď si sa dozvedel ţe máš 1. miesto? 

B. R. Kalafut: Bol som veľmi šťastný a prekvapený zároveň. 

2. Čo na to povedali tvoji rodičia ? 

B. R. Kalafut: Povedali, že sú na mňa pyšní. 

3. Kto prišiel s nápadom, aby si písal básne? 

B. R. Kalafut: Moja sesternica. 

4. Ako dlho si písal jednu báseň? 

B. R. Kalafut: Bolo to rôzne, najprv som si zapísal myšlienky a potom som ich upravoval. 

5. Koľko básní si uţ napísal? 

B. R. Kalafut: Približne osem, keď nie viac.  

6. Budeš pokračovať v písaní? 

B. R. Kalafut: Áno, budem pokračovať v písaní básní, lebo ma to baví.  

 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
 

Dňa 19. 1. sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, kde ţiačka 9. ročníka Olha 

Polazhynets získala 1. miesto. 16. 2. sa konalo krajské kolo, v ktorom skončila 7.  Blahoţeláme! 

redaktorka Šarlota, fotka: archív ZŠ 

 

 

Viktória Fedáková, V. C 
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..A slovo bolo u Boha 
 

Tohto prednesu kresťanskej poézie sa dňa 14. 1. zúčastnili traja ţiaci 

našej školy: Jakub Lesný, IX. C, Natália Ferenčáková, III. C a ja 

(Katarína Vosovičová, IX. D). Toto krajské kolo sa konalo v Poprade 

a Jakub obsadil krásne 1. miesto a postúpil na celoslovenské kolo, 

ktoré sa konalo 18. 3. V Bratislave získal diplom za pozoruhodný 

výkon. Ďakujeme za reprezentáciu. 

 

Olympiáda v anglickom jazyku  
 

Dňa 17. 1. sa v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo tejto olympiády. Naši ţiaci nás úspešne reprezentovali 

a obsadili 2. miesto, ktoré získala Lea Gallová v kategórii 1B a 5. miesto, ktoré získal Patrik Pospíšil 

v kategórii 1A. Srdečne blahoţeláme a ďakujeme. 

 

Fyzikálna olympiáda 
 

Dňa 16. 3. sa konalo obvodné kolo fyzikálnej olympiády. V kategórii F našu školu úspešne reprezentovala 

Karolína Vilgová, ţiačka VIII. C triedy, ktorá obsadila krásne 1. miesto.  V kategórii E z okresov Keţmarok 

a Poprad som 2. miesto získala ja (Katarína Vosovičová, IX. D), ale v rámci Keţmarku som obsadila 1. miesto. 

 

Dejepisná olympiáda  
 

Dňa 14. 2. sa uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády. Ţiačka Sandra Sosková zo VII. C triedy sa 

umiestnila na 1. mieste. Ţiačky Barbora Ferenčáková zo VII. A triedy a Petra Barnášová z IX. C triedy 

získali 2. miesto. 4. miesto obsadila Laura Belúchová zo VI. C triedy, 5. miesto Nina Sojáková z VIII. B 

triedy a Martin Ţemba z IX. A triedy. Dňa 27. 3.  sa konalo krajské kolo, v ktorom Barbora skončila na 4. 

mieste, Petra na 9. mieste a Sandra na 14. mieste. Srdečne 

blahoţeláme! 

 

Kin-ball 
 

Dňa 13. 3. sa naši ţiaci zúčastnili na olympiáde netradičných 

športov –  v kin-balle. V tejto netradičnej disciplíne sa naši ţiaci 

umiestnili na 1. mieste. 

 

Hviezdoslavov Kubín 
 

Dňa 24. marca sa konalo okresné kolo prednesu poézie a prózy v našej Mestskej kniţnici, na ktoré postúpili 

z obvodného kola títo ţiaci: Jakub Lesný, IX. C (3. kategória próza), ja – Katarína Vosovičová, IX. D (3. 

kategória poézia), Lenka Szabóová, VI. B (2. kategória próza), Sára Gedrová, III. B (1. kategória próza) 

a Matúš Gaľa, III. C (1. kategória poézia). Lenka Szabóová získala 2. miesto, Jakub Lesný získal 1. miesto 

a bude nás reprezentovať na krajskom kole a Matúš Gaľa získal 2. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu a 

Jakubovi drţíme palce.                                                šéfredaktorka  Katka, fotky: archív ZŠ 
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MLADÝ SPISOVATEĽ 
 

Stratený Janko 
 

Raz dávno uprostred lesa stal malý domček.  V domčeku 

bývala macocha so svojím manţelom a dvoma deťmi. Deti sa 

volali Janko a Janka. Janko rád chodieval s otcom do lesa. Raz 

otec Jankovi kázal ísť nazbierať konáriky od stromov. Lenţe pri 

zbieraní konárikov sa stratil. A tak začal kričať: „Otec, otec, kde 

si, stratil som sa!“ Otec ho počul, no nevedel, kde sa Janko 

nachádza. Tak sa ho pokúšal nájsť: „Janko, som tu, poď bliţšie, 

počujem ťa, poď.“  Janko sa mu snaţil odpovedať: „Otec, dobre 

idem.“ Janko začal behať a vtom vidí ocka. Ocko sa ho pýta: 

„Janko, nič sa ti nestalo?“ „Nie, otecko, nestalo, poďme uţ 

domov.“  „Poď, Janko, ideme.“ Keď otecko s Jankom prišli domov, večera ale aj ich mamka uţ na nich 

netrpezlivo čakali.  Mamka sa ich pýta: „No kde ste boli?“ uţ sme sa o vás báli.“ „Ach, boli sme v lese a Janko 

sa stratil, a tak sme prišli neskôr.“ „Óóó, no a prečo si sa stratil?“ „Otecko ma poslal nazbierať konáriky, tak 

som sa stratil, ale našiel ma.“ „No tak to je šťastie, ţe ťa našiel, lebo by si nám strašne chýbal,“ povedala 

mamka. A takto ţili šťastne, aţ kým nepomreli. Keď  zazvonil zvonec, rozprávky bol koniec.  

 

Text: Zuzana Vilgová, VI. B, kresba: Vanessa Vaksmundská 

 

 

O dievčatku a koňovi menom Dreamprincess 
 

5. kapitola 

  
„Výborne! To som chcel počuť,“ povie Trebor, „tak sa pustíme do toho.“ 

Pevne rozhodnutá Liana prehovorí: „Dobre. Ale teraz mi povedz viac o Mesačných stráţcoch a o mojej úlohe.“ 

„Takţe,“ odpovie Trebor, „ako som uţ spomínal, Mesační stráţcovia, teda my,  je názov skupiny zázračných 

tvorov, ktorí ochraňujú rôzne svety pred zlom ako je Irina. Samozrejme, nikdy si ich nemohla vidieť, pretoţe sa 

pred očami ľudí a ostatných tvorov z iných svetov skrývajú. Aţ dovtedy, kým si ťa jeden Stráţca nevyvolí 

a neprizná pred tebou svoju existenciu. Skús si domyslieť, kto to bol.“ 

„Moja Dreamy!“ vykríkne Liana, „Ona je Stráţcom?“ 

„Áno,“ ozve sa Trebor, „svojím rozhodnutím síce urobila 

nepríjemnosti celej rade Múdrych aj všetkým Stráţom, no má 

výnimočné postavenie v našich radoch, preto sme jej rozhodnutie 

museli akceptovať a prijať ťa za Vyvolenú. Veríme v jej moc a ak 

ju zverila tebe, potom ti musíme veriť.“ 

„Počkaj,“ preruší ho Liana, „ako mi zverila moc?“„Tej noci,“ 

povie Trebor, „keď si prešla časopriestorovou bránou, si Achille, 

tak sa volá Dreamprincess skutočným menom, uvedomila, ţe 

v tomto boji bude potrebná iná sila, a to tvoja. Iba nám povedala, 

ţe v tomto boji necháva prejsť svoju silu na teba, aby tak 

umocnila tvoju výnimočnú silu. Vravela, ţe ešte nikdy nevidela 

takú silu, ktorá vyţaruje z teba.“ 

kresba: šéfredaktorka  Katka 
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Liana sa spamätávala zo šoku. Takţe jej Dreamy je výnimočným tvorom, ochraňujúcim tieto svety od 

zlého, navyše sa ešte ani nevolá Dreamprincess, ale nejaká Achille?! Liana si pomaly uvedomovala, ţe svoju 

Dreamy ani nepoznala. Ani nebola jej! Achille je totiţ vraj nejaký boss Mesačných stráţcov, ktorí bojujú proti 

jej dvojčaťu, posadnutému zlým duchom. A teraz sa dozvie, ţe ten tvor, ktorého ani poriadne nepoznala, na ňu 

preniesol svoju moc, aby mohla bojovať?! Cítila sa tak podvedená. Kedysi dávno, ešte v ľudskom svete, ak by 

Lianu niekto takto podviedol, hneď by zaliezla do svojho kúta pri lese a nestarala sa o nič. No teraz sa v nej 

niečo pohlo. Uţ sa netúţila uraziť, ako keď bola malá. Teraz sa Liana cítila vyspelo, a preto ani sama nevedela, 

kde sa to v nej vzalo, povedala: „Som pripravená stať sa Vyvolenou! Porazím Irinu a vyslobodím svoju sestru. 

Porazím zlo!“ Z jej osobnosti sršala energia a Trebor si potichu povedal: „Uţ chápem, prečo si ju vybrala, 

Achille. Naozaj je Vyvolená,“ a nahlas dodal: „Tak sa teda pusťme uţ konečne do toho! Mám plán!“ 

A tak sedeli potichu v Lianinej cele a vymýšľali plán. 

„Je to veľmi stará mágia,“ vysvetľuje Trebor tajomným šepotom, „no je to silné kúzlo a ak je aj tvoja sestra 

taká silná ako ty, určite to zvládnete.“ 

„Snáď áno,“ odpovie Liana s obavami, „si si istý, ţe ja som tá Vyvolená?“ 

„Absolútne,“ odvetí Trebor pravdivo, „nemám pochybnosti.“ 

„Tak fajn. Späť k plánu,“ povie Liana, „teraz si to zhrniem. S tieňmi nebude problém vravíš?“ 

„Nebude,“ pritaká Trebor, „všetky tiene poslúchajú hlavný tieň a ten poslúcha Irinu. V skutočnosti je však 

neškodný a nechce byť zlý, len je zakliaty. No s tvojím citom pre zvieratá ho ľahko odkľaješ.“ 

„Dobre. Takţe ho mám teraz privolať? Ako?“ spýta sa Liana. 

„Svojím srdcom,“ odpovie jej, „srdce je najmocnejším nástrojom 

v čarovaní. Ak je čierne ako srdce Iriny, dokáţe robiť veľmi zlé veci. 

No ak je svetlé a plné lásky ako to tvoje, premôţeš s ním všetko zlé.“ 

Liana chvíľu tuho premýšľa. Spomenie si na tmavý tieň, ktorý sa ju 

pokúsil zabiť a nachvíľu ju zaplaví hnev. Ten však hneď odíde, keď si 

uvedomí, ţe tieň ju nezabil. Mal priamy rozkaz od Iriny zabiť ju vtedy 

v lese, no nespravil to. „On nie je zlý,“ pomyslí si, „chce byť 

dobrým.“ Zaplaví ju pocit ľútosti nad tým úbohým tvorom, ktorý koná 

zlo aj keď to nechce. Opäť sa v nej niečo pohne. Odrazu sa pred ňou 

zo steny vynorí tieň. Pokorne k nej kráča a Liana cíti, ţe chce byť 

oslobodený. Chce mať voľnosť. Liana ani nevie ako, no podíde 

k nemu bliţšie a pohladí ho po tmavom svetielkujúcom tele. Na tieň 

preskočí z Lianinej dlane malá biela iskierka. Tieň sa odrazu začne 

chvieť a Liana cíti ako z neho uniká zlo preč. Liana ho odkliala. 

Tmavý tieň sa zmenil na biely a Liana cítila jeho vďačnosť. S úţasom 

sa Liana dívala na svoje dlane. „Ako som to dokázala?“ spýta sa 

neveriacky. „Veď som to vravel,“ odpovie jej Trebor, „no na to teraz 

nemáme čas aj keď je to úchvatné. Všetky ostatné tiene sa uţ tieţ 

zmenili na biele a Irina si čo nevidieť uvedomí, čo sa stalo. „Musíme 

sa ponáhľať, Liana!“ osloví ju Trebor, „popros tieň, aby nás zaviedol 

za Irinou.“ 

V duchu ho teda poprosila. Tieň sa najskôr zdráhal, no o malú chvíľu uţ potichu utekali všetci traja tou istou 

chodbou, ktorou ju tieň viedol pred pár dňami k Irine. Pred bránou vedúcou do miestnosti zastali. Brána uţ 

nebola čierna, ale ţiarila belotou. 

„Liana,“ prehovorí Trebor k Liane, „ďalej s tebou ísť nemôţem. Irinina mágia je teraz ešte silnejšia, pretoţe je 

nahnevaná, ţe nemá svoje tiene.“ 

„Nevadí, môţeš mi hovoriť, čo mám robiť telepaticky...“ Liana však prestane hovoriť v polovici vety. „Ani to 

nemôţeš, však?“ prepadne ju predtucha. Trebor iba bezmocne prikývne. Chystá sa niečo dodať, no steny okolo 

brány sa odrazu začnú triasť. „Kde si, Liana?!“ ozve sa zo stien nahnevaný hlas. „Takţe ty si pokojne vezmeš 

mojich sluhov?!“ pokračuje hlas hystericky. „No tak nebuď zbabelec a ukáţ sa! Nech to s tebou uţ skončím!“ 

„Choď, Liana,“ zašepká Trebor, „budeme nablízku...niekde. No nezabudni na srdce. Tvoje je mocnejšie ako 

všetky ostatné. Dokáţeš to! Nezabudni na svoje srdce!“ Treborov hlas sa pomaly vytrácal, pretoţe Lianu si 

brala brána. Vťahovala ju do svojho vnútra. „Trebor, počkaj!“ chce zakričať Liana, no tlak jej to nedovolí. 

V ušiach jej znejú ako ozvena slová: „Nezabudni na srdce!“ 

Pokračovanie v ďalšom čísle.                                                                                         šéfredaktorka Katka 

kresba: redaktorka Nina 
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Hups a Domino 
 

Hups hrá v tráve hru Domino. Tráva Hupsovi domino zobrala! Hups sa na ňu nahneval. „Daj mi to domino!“ 

povedal jej Hups. Tráva sa len zasmiala: „Nikdy ti to domino nedám!“ Hups pokosil trávu a domino sa našlo. 

 

           Eňo a pes 

Ujo Eňo má psa Ruda. Pes Rudo má rád kosti. Kosti sú v jame. Na kostiach 

je mäso. Rudo má rád mäsko, často si na ňom pochutnáva. Aj ujo Eňo má 

rád mäsko. Urobí si klobásy. Jednu dá aj Rudovi. Sú to kamaráti! 

Text: Branislav Jaduš, I.A 

  

      Voda 
 

Voda, si súčasťou nášho ţivota. Keby sme ťa nemali, tak by sme 

nemali čo piť.  

Odjakţiva si domovom mnohých ţivočíchov, preto by sme ťa mali 

chrániť pred znečistením. 

Dobrá, chutná, sladká i slaná, bez teba by nebol ţivot, slúţiš nám, 

pijeme ťa, umývame sa s tebou. 

A si tieţ v rybníkoch, riekach, moriach, plesách. Bola si na Zemi 

ako prvá. Aţ potom sa objavilo všetko ostatné. Si plná ţivota. 

   
                Text: Tamara Dudová, V. B; Sandra Vaľová, V. B 

 

 

      Smútok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţivot na nás bremeno kladie. 

Deň, čo deň nás smútok vedie. 

Duša kričí, oči plačú, srdce praská... 

Prečo nás tak osud trestá? 

No vedzte, ţe ten deň príde. 

Deň, kedy bolesť odíde. 

Temná hmla tohto sveta sa rozplynie. 

A svetlo nového sveta nás zohreje. 

 

redaktorka Zuzana Dindová 

kresba: redaktorka Lívia 

kresba: redaktorka Nina 

kresba: Nina Paţáková, IX. D 
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ŽIACKA PALETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kresba: Nela Polomčáková, IV. B 

kresba: Nina Paţáková, IX. D 
kresba: Anna Jacáková, IX. A 
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kresba: Adriana Vasiľová, IV.  B 

kresba: Adriana Bajusová, VIII. B kresba: Vanessa Vaksmundská, VIII. B 
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BOLA RAZ JEDNA TRIEDA 
 

Naša škola je veľmi pestrá a rozmanitá. Má veľa ţiakov a tried.... V tomto čísle sme sa rozhodli bliţšie sa 

zoznámiť so ţiakmi I. A a V. C 

 

I. A 
V tejto triede je 9 dievčat a 12 chlapcov. 

Najviac pomáhajú pani učiteľke: týţdenníci 

Najviac kričí cez prestávky: Riško, Andreas, Tomáš, Paťa 

Najviac sa naháňa po triede: Andreas, Tomáš 

Najviac si zabúda domáce úlohy: Marek, Martinka 

Najviac hračiek si priniesli: Lenka, Paťa, Viki 

Najkrajšie z triedy píše: pani učiteľka 

Najlepšie tanečníčky: Julka, Bianka 

Najlepší maliari: Filipko, Martinko 

Najviac sa cez hodiny hlásia: Ivonka, Tomáš 

 

V. C 
V tejto triede je 18 dievčat a 9 chlapcov. 

Najlepší športovci:  Viki, Adam (Sl. Ves), Richard 

Najviac si nerobí domáce úlohy: Dávid 

Najviac si opisuje domáce úlohy: Henka 

Najviac na hodinách vykrikuje: Henka, Julka 

Najviac sa naháňa cez prestávky: Dávid 

Najviac jedla za deň skonzumuje: Dida 

Majster v „peknom“ písaní: Slavo 

A najkrajšie z triedy píše: Viki a Julka 

Najviac pomáha pani učiteľkám: Katka 

Najrýchlejšia v písaní: Viki 

text a fotky: redaktorka Nina  
 

kresba: Paula Dudeková, IV. B 
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ZAUJALO NÁS 

 

Králik Teddy 

Králik domáci je forma králika divého, ktorá sa ďalej šľachtila. Postupom 

času sa ďalej šľachtila stále viac a viac. Vznikli malé (zdrobnelé) králiky, 

ktoré slúţili skôr ako ozdoba. Šľachtili ich pre dlhšiu srsť a menší vzrast. 

Králiky  na rozdiel od zajacov sa líšia tým, ţe sú oveľa menšie a ich mláďatá 

vychádzajú z brlohov, keď majú dva týţdne. 

Ja doma chovám králika menom Teddy, o ktorom robím aj biologickú 

olympiádu. Ak by ste aj vy chceli doma chovať králika, tak určite budete 

potrebovať tieto pomôcky: 

 klietku, 

 podstielku, 

 misky, napájačku, 

 prepravku, 

 kefu a iné pomôcky, 

 potravu. 

Králik nie je hračka a v obývačke neslúţi ako ozdoba! Keď si chceme kúpiť štvornohého ušiačika, určite si 

musíme odpovedať na tieto otázky: 

 1. Mám skúsenosti s chovom králika? 

2. Som ochotný si o králikoch zistiť viac? 

3. Bude ma baviť spoluţitie s králikom? 

4. Budem mať dosť miesta pre klietku a iné veci, som ochotný čistiť králikovi klietku? 

5. Mám dosť času? 

6. Nie je ţiadny člen rodiny alergický na seno, srsť alebo podstielku? 

 

Pokiaľ  sa chcete dozvedieť viac o starostlivosti králika a o pomôckach, mali by ste sa určite pozrieť na 

informačnú tabuľu, ktorá bude umiestnená v biologickej vitríne.  

 

Text a fotky: šéfredaktorka Ema  

       

           

Jankina výzdoba 

Za oknami sa uţ prebúdza príroda a jar klope na dvere. Zimná výzdoba sa mení na jarnú, a tak si naša skvelá 

pani upratovačka Janka povedala, ţe oţiví jar aj v našej škole. Na oknách chodieb našej školy uţ tancujú krásne 

jarné ozdôbky, napríklad aj  baletky, ktoré Janka vytvorila. Keď okolo nich prejdete aj v tej najtuhšej zime vám 

bude teplejšie. Naša Janka skrášlila našu školu a my jej za to veľmi pekne ďakujeme. Teraz sme uţ pripravení 

na príchod jari. 
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   Ako si vybrať dobrú knihu 
 

Neviete, ako si vybrať dobrú kniţku? Tak vitajte! Tento článok je pre vás ako stvorený. Tu si môţete nájsť 

nejaké dobré rady, ako si vybrať kniţku, ktorá by vás bavila a ako nájsť čaro kniţky. 

 

1. Je jedno, či si chceš kniţku kúpiť alebo poţičať v kniţnici (ja vám ale radím knihu si poţičať), ale kniha, 

ktorú hľadáš, by ťa mala zaujať na prvý pohľad. 

2. Je dobré si uţ hneď v obchode prečítať krátky obsah, ktorý sa nachádza väčšinou na obale. Tým tieţ 

môţeš zistiť, či by ťa kniha zaujala. 

3. Ja osobne si myslím, ţe keď začneš čítať, napr. dnes a potom aţ o týţdeň, za ten týţdeň aj zabudneš, 

o čom vôbec kniha bola. Takţe radím kaţdý večer prečítať  pár stránok.   

4. Ak ťa kniha aj  po prvej kapitole nebaví, nevzdávaj sa a skús čítať ďalej, moţno o pár strán ťa tak pohltí, 

ţe ju prečítaš ešte v ten deň celú. 

5. Ak sa ti nechce chodiť do kniţnice či do kníhkupectva, nevadí, moţno sa stačí len popozerať doma či 

u babky. Som si istá, ţe práve tam môţeš nájsť kniţku, ktorú hľadáš. 

6. A ešte posledná rada, ak ste si prečítali nejakú knihu, ktorej príbeh bol neskôr sfilmovaný, neradím vám 

si ho pozrieť, pretoţe niektoré časti sú vynechané a skazí vám to vašu predstavivosť, ktorú ste si 

vytvorili. 

Tak dúfam, ţe vám moje rady pomôţu objaviť čaro kníh.  

šéfredaktorka Katka 

 

redaktorka Nina

kresba: Karolína Kundrová, V. C 

šéfredaktorka Katka 
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MOJA NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA 

Zabudnutá 
 
Čo si myslíte, prečo som si vybrala práve túto kniţku? Dôvod bol ten, ţe ma táto 

kniţka hneď zaujala, ako som ju uvidela. Veľmi sa mi zapáčil jej vonkajší vzhľad, 

na ktorom bola ţena, ktorá má v ruke kufor. Hneď som si pomyslela, ţe to bude 

niečo napínavé a hlavne romantické. A taká bola aj pravda. Ale čo vám budem 

písať, čo zaujalo mňa. Radšej vám ju trocha predstavím... Moţno vás táto kniha 

nadchne a moţno ani nie. Ak áno, radím vám si ju prečítať. 

Obsah: 

Bola raz jedna ţena, ktorá sa volala Ema Tupperová, ktorej zomrela matka. Ale 

ešte pred smrťou jej povedala, ţe má ísť do Afriky. Ema nevedela, prečo tam má 

ísť. Jediné, čo jej napadlo, bolo to, ţe jej mama chcela, aby tú krajinu spoznala, pretoţe jej mama Afriku 

doslova milovala. Ema sa preto rozhodla, ţe tam pôjde. Bola tam šesť mesiacov. Kým tam bola, tak tam bolo 

zemetrasenie a bol tam výpadok prúdu. Jej priatelia o nej uţ nič nevedeli, dokonca ju povaţovali za mŕtvu. Keď 

sa Ema vrátila, jej priatelia neverili vlastným očiam, ţe ju vidia ţivú a zdravú. Keď išla do svojho bytu, ktorý 

nevidela uţ šesť mesiacov, tak zistila, ţe jej byt vlastní uţ niekto iný. Ten niekto bol chlap menom Dominic, 

ktorý bol fotografom. Najprv si neboli veľmi blízki. Dominic sa nad ňou zľutoval, pretoţe nemala kde bývať, 

a tak jej povedal, ţe môţe u neho bývať, kým si nenájde iné bývanie, lebo bol to sčasti aj jej byt. Po čase Ema 

opäť dostala prácu u svojho zamestnávateľa a začala tam pracovať. Pracoval tam aj jej expriateľ, ktorý sa do nej 

po istom čase nanovo zaľúbil. Po určitom čase si Ema s Dominicom uţ viac rozumela a začala ho mať rada. No 

potom prišlo to obdobie, keď sa pohádali a Dominic povedal, ţe sa na nejaký čas odsťahuje ku svojmu 

kamarátovi. Po pár týţdňoch si prišiel ešte po veci, ktoré mu tam ostali. Potom to vyzeralo aţ tak, ţe sa uţ 

nikdy v ţivote nestretnú. No opak bol pravdou. Ema sa dozvedela, ţe Dominic má v múzeu výstavu svojich 

fotografií, a tak sa rozhodla, ţe tam pôjde. Keď tam prišla, tak sa rozhodla, ţe sa tam trošku poobzerá. Na 

jednom obraze uvidela ţenu, ktorá sa jej podobala. Bola to ona. Fotografia vznikla, keď si Ema rozbaľovala 

svoj vianočný dar, ktorý dostala od Dominica. Ema sa zahľadela do obrazu a spomínala na tie chvíle, keď boli 

spolu a zrazu cítila ruku na svojom ramene. Keď sa otočila, tak tam stál Dominic s úsmevom na tvári. Neskôr 

sa udobrili a zamilovali sa do seba. 

Text a kresba: redaktorka Lívia   

 

Danka a Janka 

Mojou najobľúbenejšou knihou je Danka a Janka. Napísala ju Mária 

Ďuríčková. O tejto spisovateľke viem, ţe napísala veľa kníh pre deti, je to napríklad aj kniha O Guľkovi 

Bombuľkovi. 
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Knihu Danka a Janka som čítala asi trikrát. Najviac ma na nej zaujalo to, ţe je to veľmi zábavná kniha 

o dvojičkách, ktoré zaţívajú veľmi vtipné príhody. V tejto knihe ide o dve hlavné postavy, a to o Danku 

a Janku. 

Podľa mňa najkrajšia rozprávka je O Gevenduche. Táto rozprávka je najviac zábavná zo všetkých rozprávok. 

Príbeh je o tom, ako Danka a Janka nakreslili na papier Gevenduchu, ktorá potom vyšla z papiera. Potom ju 

zavreli do fľaše a Gevenducha z nej ihneď vyšla, a tak sa s ňou hádali celý deň... 

Danku a Janku  by ste si mali prečítať aj vy, lebo je to veľmi zábavná kniha plná krásnych príbehov. 

Text a kresba: redaktorka Sárka Dzurilová,  

 

ZVEDAVÝ ANONYM 
My ţiaci sme naozaj veľmi zvedaví, to určite uznáte viacerí z nás. Najviac sme však zvedaví na našich 

učiteľov, len sa ich bojíme niekedy opýtať... Preto sme im zopár otázok poloţili anonymne.... 

 

p. uč. Svocáková: 

Prečo ste sa rozhodli tancovať v Magure? Ako ste sa k nej dostali? 

p. uč.: Už odmala som tancovala v detskom súbore Maguráčik a Magura bola už 

takým automatickým pokračovaním môjho záujmu o tanec.  

p. uč. Zoričáková: 

Aké je vaše obľúbené jedlo? 

p. uč.: Mojím najobľúbenejším jedlom sú halušky.  

p. uč. Burkovičová: 

Prečo ste sa rozhodli študovať SJL? 

p. uč.: Už sa nepamätám :-D, ale určite vďaka tomu, že mám vzťah k jazyku a literatúre. 

p. uč. Cermanová: 

Ţili ste niekedy v Nemecku? 

p. uč.: Nikdy nie natrvalo, ale absolvovala som v Nemecku niekoľko týždenných pobytov.  

Odstránili by ste nejaký predmet z našich školských osnov? 

p. uč.: Neviem, či by som nejaký vyhodila, skôr by som pridala. Najmä taký, v ktorom by deti mohli kreatívne 

tvoriť.  

p. uč. Bobíková: 

Koľko ste dali najviac 5 za jednu hodinu? 

p. uč.: Vždy to závisí od žiakov, od ich prípravy na vyučovanie. Nerada dávam päťky, skôr poznámku, v rámci 

ktorej uvádzam, že žiaci nie sú pripravení na vyučovaciu hodinu.  

Aké sú vaše koníčky? 

p. uč.: K mojim záľubám určite patrí sudoku, krížovky a záhrada.  

Aká najzábavnejšia príhoda sa vám stala počas vyučovania? 

p. uč.: Už si, bohužiaľ, nepamätám.  

p. uč. Babej: 

Boli ste stále taký dobrý v telesnej výchove aj na ZŠ alebo len teraz, keď ju učíte? 

p. uč.: Neviem, či som dobrý, ale šport mám veľmi rád.  

Mali ste niekedy pár kíl navyše alebo ste mali vţdy vyšportovanú postavu? 

p. uč.: Stále mám pár kíl navyše :-D. 

                                                            šéfredaktorka Ema , kresba: Laura Fabianová, IX. D 
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POD LUPOU 

Vianočný program - Vianoce s 

 

 

 

Milí čitatelia, určite si ešte všetci spomínate na vianočný 

program našej školy. Sama som v ňom účinkovala 

a myslím si, ţe sa aj tento rok vydaril. Náš zaujímavý 

program mal v tomto školskom roku oficiálny názov 

Vianoce s anjelmi. V rámci tohto programu ste si mohli 

pozrieť krásne vystúpenia detí. Okrem ţiakov z II. 

stupňa, vystupovali aj malí ţiaci z I. stupňa. So svojím 

originálnym číslom sa previedli aj naši šikovní prváci. 

Aj v tomto programe zaspieval Muzikus, zatancovali 

vám dievčatá z Paríţa a nesmelo chýbať ani trochu 

folklóru. No a nakoniec nesmieme zabudnúť ani na našich 

hercov, ktorí podali vynikajúce výkony. Tohtoročný program mala na starosti pani učiteľka Maláková s pani 

učiteľkou Koreňovou. Určite to pre nich nebolo aţ také ľahké spolupracovať s takým mnoţstvom detí a z toho 

dôvodu im patrí veľké poďakovanie. Vďaka patrí aj všetkým ostatným učiteľkám či uţ z prvého alebo druhého 

stupňa, ktoré pripravovali svojich ţiakov na predstavenie a hlavne vám, milí ţiaci, ktorí ste účinkovali a ktorí 

ste zo seba vydali len to najlepšie. Tento vianočný program ste si mohli pozrieť aj na našej webovej stránke, ak 

ste nemali moţnosť si ho pozrieť naţivo.  

No a aby sme si pripomenuli atmosféru Vianoc, poloţili sme našim hercom pár otázok.... 

redaktorka Nina , fotka: archív ZŠ 

 

Interview s našimi hercami – Aničkou, Gabikou,  

Lenkou a Adamom 

anjelmi 

kresba:  Vanessa Vaksmundská 

V tomto čísle sme si pre vás pripravili interview s našimi 

hollywoodskými hviezdami z nášho školského programu. 

Hlavnou postavou v tomto príbehu bol svätý Peter, ktorý mal 

na starosti Vianoce, teda Jeţiškove narodeniny. Tejto úlohy 

sa perfekte zhostil Adam Madeja zo VII. C. 

Svätý Peter mal aj svojich pomocníkov – troch anjelov, ktorí 

robili nie vţdy to, čo naozaj mali, ale ako kaţdý vianočný 

príbeh aj ten náš mal šťastný koniec. Petrových pomocníkov 

si zahrala Gabika Madejová z VIII. A, Lenka Szabóová zo 

VI. B a Anička Kubalová zo VII. C. 
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1. Čo si myslíte o tohtoročnom vianočnom 

programe? 

Anička: Veľmi sa mi páčil, bol čarovný. 

Gabika: Podľa mňa bol veľmi krásny. 

Lenka: Bol pekný a bol iný ako ostatné, mal 

inú atmosféru.  

Adam: Páčil sa mi, bol krajší ako minulý rok. 

2. Boli ste so svojím hereckým výkonom 

spokojní? 

Anička: To ja nemôžem posúdiť. 

Gabika: Ja moc ani nie. 

Lenka: Celkom áno. 

Adam: Keďže som sa učil texty na poslednú 

chvíľu a  zvládol som to, tak áno. 

3. Ktorá časť z programu sa vám páčila 

najviac? 

Anička a Gabika: Najviac sa nám páčilo, keď 

deti tancovali na pieseň Si moja hviezda. 

Lenka: Najviac sa mi páčila časť, ako sv. Peter 

povedal, že máme ísť na Zem. 

Adam: Páčil sa mi tanec Paríž a výkon Aničky 

Kubalovej. 

4. Mali ste problém naučiť sa texty? 

Anička: Nie, našťastie, nebol problém. 

Gabika Nie, nemala som žiadne problémy.  

Lenka: Ja som nemala žiadny problém. 

Adam: Bol, učil som sa na  poslednú chvíľu. 

5. Kto vám pomáhal učiť sa texty a kedy ste sa 

ich učili?   

Anička: Texty som sa učila sama a skúšala ma p. uč .Maláková. 

Gabika: Učila som sa sama. 

Lenka: Ja som sa to učila priebežne, keď sme nacvičovali program. 

Adam: Skúšala ma a učila sa s nami p. uč .Maláková a môj vlastný rozum. 

6. Kde ste nacvičovali? 

Všetci: Nacvičovali sme v kabinete 

a v telocvični. 

7. Čo bolo najťaţšie na celom programe? 

Anička: Pre mňa bolo asi najťažšie spievať. 

Gabika: Podanie hereckých výkonov.  

Lenka: Udržať si krídla na chrbte. 

Adam: Stretnúť sa v plnom počte a pesnička 

Najkrajšie Vianoce, čo som spieval s Martinom 

Zoričákom. 

 

redaktorka Miriam                  

fotky: archív ZŠ 
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Interview s pánom učiteľom Milanom Zacherom 
 

V tomto školskom roku v našej škole pôsobia 

štyria noví učitelia. V minulom čísle sme 

vyspovedali pani učiteľku Tomasovú 

a Turcerovú. Nezabudli sme však ani na pána 

učiteľa Zachera, ktorý na našej škole učí telesnú 

a hudobnú výchovu.  

1. Aký máte názor na našu školu? 

p. uč.: Páči sa mi, lebo je priestranná, má 

vynikajúce podmienky pre výučbu telesnej 

výchovy a má dobré materiálne zabezpečenie. 

2. Odkedy ste chceli byť učiteľom? 

p. uč.: Odkedy som začal robiť animátora, vtedy 

som mal 18 rokov. 

3. Baví vás toto povolanie? 

p. uč.: Baví ma práca s deťmi, mládežou a rozvíjať 

ich nadanie. 

4. Prečo práve telocvik?  

p. uč.: Lebo k športu ma viedli moji rodičia, od piatich rokov som začal hrať futbal, možno to sú gény a baví 

ma pohyb. 

5. Aký je váš obľúbený šport, športovec?  

p. uč.: Môj obľúbený šport je futbal a športovec Andrés Iniesta, španielsky futbalista. 

6. Aký ste boli ţiak?  

p. uč.: Taký lepší priemer, disciplinovaný, poslušný. Viac ma bavilo cvičiť, ako sa učiť. 

7. Akú hudbu máte najradšej?  

p. uč.: Modernú a vypočujem si všetko čo je moderné, hip-hop, zahraničný rock... 

8. Čo by ste zmenili na našej škole? 

p. uč.: Hmmm...asi by som dal postaviť nejakú trávnatú plochu na šport.  

9. Máte radšej mladších alebo starších ţiakov a prečo? 

p. uč.: Aj mladších, aj starších kvôli tomu, že s každou triedou je rozdielna práca. 

10. Aký predmet vám išiel a aký nie? 

p. uč.: Išla mi fyzika.  Nešla mi chémia. 

11. Podľa akých kritérií ste vymýšľali súťaţe na pyţamový deň? 

p. uč.: Podľa všedných vecí, aby bol hlavne zapojený celý kolektív. 

12. Aký máte názor na to, ţe na pyţamovom dni sa učí prvú hodinu? 

p. uč.: Myslím si, že tá prvá hodina bola taká voľnejšia, že sa neskúšalo, bola 

potrebná na prípravu. 

13. Viete, kto napísal Marínu?  

p. uč.: Prečo taká otázka? Neviem. Zrejme Sládkovič.  

14. Čo je to ťaţisko? 

p. uč.: Je stred nejakej veci. 

15. Aký je rozdiel v učení starších a mladších ţiakov? 

p. uč.: S mladšími žiakmi je potrebná ukážka, opravovanie ich chýb a opatrná komunikácia pri kritike ....so 

staršími žiakmi ide o zdokonaľovanie. 

 

 

text a fotka: redaktorky Dominika a Kamila 

kresba: redaktorka Nina 
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Povinný prednes na škole 

Na druhom stupni to uţ tak býva. Kaţdý rok sa ţiaci musia povinne naučiť jednu báseň... Je to tak 

uţ niekoľko rokov.  

Tohto roku sa piataci museli naučiť báseň Pamodaj šťastia od Milana Rúfusa. Táto báseň sa učila 

naspamäť prvýkrát, po minulé roky sa učila báseň od Miroslava Válka Ako sa Kubo stratil. Šiestaci 

sa učili báseň od Sama Chalupku Turčín Poničan, siedmaci Jesennú lásku od Miroslava Válka, 

ôsmaci báseň od Sama Chalupku Mor ho! a deviataci Otcovu roľu od Ivana Kraska. 

Nás zaujímal váš názor, a preto sme sa rozhodli urobiť s vami interview. Tu sú vaše odpovede...  
 

1. Aký máte názor na povinný prednes na škole? 

trieda V. C: Nie je to pre nás nič dobré. 

trieda VI. A: Básničku sa nám nechcelo učiť, takže nie veľmi pozitívny.  

trieda VII. B: Radšej sa nevyjadrujeme.  

trieda VIII. B: Báseň Mor ho! je v pohode, ostatné nie. Takže učiť sa a prednášať báseň je fajn, pokiaľ je 

dobrá báseň. Aj keď poniektorí z nás nemajú na Mor ho! pekné spomienky, pretože sa im táto báseň zle učila, tí 

prednes z duše neznášajú.  

trieda IX. D: Nemuselo by to byť.  

2. Myslíte si, ţe tie básne vám niečo dali, vidíte v nich nejaký prínos? 

trieda V. C: Nič nám to nedalo, iba nám to vzalo hodinu. 

trieda VI. A: Nie, nevidíme v nich žiadny prínos.  

trieda VII. B: Nás báseň aj oslovila, mala málo textu a podľa nás sa s ňou autor pekne pohral.  

trieda VIII. B: Nie. Jedine nám zobrali náš čas. 

trieda IX. D: Význam v básni sme nevideli, ale mnohí sú radi, že sa ju naučili kvôli tomu, že sa im zlepšil 

priemer. Báseň sa učila celkom dobre, len jedna žiačka ju nevedela, potom si myslela, že na to učiteľka 

zabudla, ale potom sa ju aj tak musela naučiť, ale prínos ako taký sme v nej nevideli. 

3. Podľa vás, prečo tieto básne sú povinné? 

trieda V. C: Aby sme si zlepšili pamäť. 

trieda VI. A: Aby sme si precvičili našu pamäť. 

trieda VII. B: Aby sme mali robotu.  

trieda VIII. B: Lebo ministerstvo školstva je neprajné. 

trieda IX. D: Bohužiaľ, lebo sú súčasťou vyučovania.  

 

PREČO? 
 

Vítame vás pri novej rubrike otázok PREČO? V tejto rubrike sa budeme pýtať na zvláštne otázky typu prečo. 

Dúfam, ţe sa Vám bude táto rubrika páčiť a ţe vás bude baviť ešte po ďalšie čísla. 

 

Prečo nemôžu Vianoce trvať mesiac? Prečo nemôžu byť prázdniny celý rok? 

Prečo sa nemôžeme učiť desať minút a prestávku mať 45 minút? 

Prečo nemôžeme byť počas vyučovania na mobiloch? Prečo nemáme pohodlné kreslá namiesto stoličiek? 

Prečo trvajú polročné prázdniny len jeden deň? Prečo žiakom neplatia za to, že sa učia? 

 

Odpovede na otázky si odpovedzte sami, potrápte dobrou odpoveďou učiteľov, mamky alebo ockov. Dúfame, 

ţe vás otázky zaujali, budeme vďační za podporu pri tejto novej rubrike 

šéfredaktorka Emka   

 

text: redaktorka Dominika, kresba: Vanessa Vaksmundská 
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ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
 

Naša rubrika Šikovné ručičky uţ tradične prichádza s mnohými nápadmi, ako vytvoriť niečo naozaj pekné... 

Výnimkou nie je ani toto číslo.... 

 

Pomarančová sviečka 

 

Na prípravu budeme potrebovať:  

 1 pomaranč  

 nôţ  

 50 ml olivového oleja  

 polievkovú lyţicu 

 formičky na vykrajovanie  

 

Postup:  

1. Rozreţeme pomaranč na polovicu. 

2. Oddelíme kôru od pomaranča pomocou polievkovej lyţice tak, ţe v jednej časti 

necháme takzvaný chvostík, ktorý nám bude slúţiť ako knôt. 

 

3. Do polovice s chvostíkom nalejeme 50 ml olivového oleja a necháme 5 aţ 10 minút 

odstáť, aby olivový olej vsiakol do kôry a sviečka nám krásne horela. 

 

 

4. Medzitým kým naša prvá časť pomaranča „oddychuje“, my si pripravíme druhú časť, 

zoberieme si formičku na vykrajovanie s rôznym vzorom a tento vzor si aj vykrojíme. 

 

5. Začneme pracovať s „oddýchnutou“ časťou pomaranča a knôt zapálime a druhou časťou 

prikryjeme. Pomaranč vloţíme do nehoriacej misky. 

 

 

 

6. Naša sviečka je uţ hotová, dúfam, ţe sa všetkým podarila a ţe ste sa inšpirovali 

a budete naše nápady v našom školskom časopise sledovať aj naďalej. 
 

text a fotky: redaktorka Júlia 

 

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC 
 

Určite to poznáte.... Učiteľka sa pýta na učivo a vám akosi neprichádza na myseľ tá správna odpoveď.   

Zasmejte sa na výrokoch svojich spoluţiakov... 

 

 

 

Učiteľka: Skloňovanie je......                Učiteľka: Ako ti napadlo mc – metrický cent?      

Ţiak: Nominatív,  genitív, dátiv             Ţiak: Veď logicky.....aj kilogram je kg. 

         akuzatív, lokál a iluminát.              
redaktorka Dominika 
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OTESTUJ SA 

Krížovka  

Poznáš strom, ktorému  patria listy na obrázkoch? 

1. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

2. __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __  

3. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

4. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

5. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

6. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

7. __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

 
 

 

 

_ __ __  

 

 

 

 

OSEMSMEROVKA 

 

Ak správne nájdeš všetky slová v osemsmerovke, dozvieš sa, aké zvieratko môţeš chovať aj v byte. 

 

Z   Y   B    U   Z   M   Z   J    A   B   L   K    O   P 

E   B   *     G   R   A   N   U   L   K   Y   B   T   O 

L    A   O   K   *   K    A   Š   *   R   O   U   E    D 

E    Š    V   X   E   *    P    I     S    J   N    *   D   S 

N   A    K   S    I   M   Á   *    O   E   L     *   D   T 

É    L    L   R   C    Ý   J    K    L   A   *   K    Y   I 

K    Á    I    S    O   A   A   T   F   O   N   C    S   E 

R    T    E    Ť   V    V   Č   E   S   K    R   Ý   Š   L 

M   E    T    R   O   Á    K  H   H   E    B   Ý   V  K 

 I     L    K    D   Á   R   A   L   A   B   K  Y    L  A 

V     O   A    I     *   T    K   A  V   A   R   T    O  P  

O     K    I    Č   Á    L    I    M  I    C   Á    M  O  D  

P     A    Z    Ú   R    Y   E    I   N   A   B   A   R  M   

 

box, domáci miláčik, granulky, hrabanie, jablko, kefa, klietka, labky, miska, mrkva, napájačka, obojok, ovocie, 

pazúry, podstielka, potrava, prepravka, seno, skrýš, srsť, šalát, Teddy, tehla, telo, tráva, tunel, uši, voda, výbeh, 

zelené krmivo, zuby. 

1 2 

3 

4 
5 6 7 

redaktorka Zuzana  (obrázky: zdroj: internet) 

šéfredaktorka Ema   
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RECEPTÁRIK 
 

Banánové palacinky 

Na prípravu cesta budeme potrebovať tieto základné potraviny: 

 250 g hladkej múky  

 700 ml mlieka  

 2 aţ 3 banány  

 3 vajcia  

 2 polievkové lyţice kryštálového cukru 

 

 Postup – tvorba cesta:  

Pripravíme si väčšiu misku, do ktorej dáme mlieko, cukor, vajcia a taktieţ 

múku. Všetko spolu premiešame ručným mixérom. Cesto si odloţíme na 

chvíľu nabok a pripravíme si banány, ktoré tieţ v ceste musia byť. Kaţdý 

banán si nakrájame na krúţky a rozpučíme v umelej miske. Keď máme 

banány rozpučené, dáme ich do nášho cesta, ktoré sme si predtým pripravili 

a ešte raz premiešame mixérom. A môţeme začať naše palacinky piecť. 

 

Pečenie palaciniek:  

Na väčšiu panvicu si nalejeme jednu kvapku slnečnicového oleja a rozlejeme ju po celej 

panvici. Keď je olej dostatočne rozohriaty (zistíme to tak, ţe na panvicu kvapneme 

kvapku cesta), môţeme začať polievkovou naberačkou nalievať cesto. Cesto na panvicu 

nalejeme na jedno miesto a rozlejeme ho po celej panvici. Palacinku obraciame vtedy, 

keď je uţ jedna strana dostatočne upečená. A keď sú uţ obidve strany upečené, tak 

palacinku dáme na plytký tanier, na ktorý dáme aj dve kuchynské utierky, aby do nich 

vsiakol olej, ktorý je na palacinke. Môţeme servírovať, ale predsa nebudeme podávať 

čistú palacinku! Takţe si pripravíme aj niečo dovnútra.  

 

Na prípravu plnky budeme potrebovať:  

 3 banány  

 10 dg masla  

 

Postup: 

Kaţdý banán si nakrájame na päť častí. Na menšiu panvicu dáme maslo, ktoré 

necháme rozohriať. Keď je maslo rozohriate, poukladáme na panvicu nakrájané 

banány a pravidelne ich obraciame. Keď máme banány opečené, môţeme 

vybrať. 

Postup, ako dať palacinku do konečného stavu:  

Palacinku z jednej strany natrieme dţemom a poukladáme na ňu banány. 

Palacinku zrolujeme a podľa vlastného štýlu ozdobíme. Na ozdobovanie 

môţeme pouţiť  napr. kompót rôzneho druhu, šľahačku... 

 

Text a fotky: redaktorka Júlia 
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KRESBA: KOLEKTÍV ŽIAČOK VIII. C 
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