
 
 

 

 

 

 

 

 

ČČČaaasssooopppiiisss   ţţţiiiaaakkkooovvv   ZZZááákkklllaaadddnnneeejjj   ššškkkooolllyyy   SSSííídddllliiissskkkooo   IIIIII   vvvooo   VVVrrraaannnooovvveee   nnnaaaddd   TTTooopppľľľooouuu   

JJJÚÚÚNNN   222000111111   

 
 

ČČČaaasssooopppiiisss   ţţţiiiaaakkkooovvv   ZZZááákkklllaaadddnnneeejjj   ššškkkooolllyyy   SSSííídddllliiissskkkooo   IIIIII   vvvooo   VVVrrraaannnooovvveee   nnnaaaddd   TTTooopppľľľooouuu   

JJJÚÚÚNNN   222000111111   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                
 

 



Milí kolegovia, milí ţiaci! 

 
Rok ubehol ako voda a je tu opäť čas rozlúčky. Skôr, ako 

poslednýkrát zazvoní školský zvonec a všetci sa rozídeme, chcel by 

som sa k vám prihovoriť. Vyuţívam k tomu vydanie časopisu, ktorý 

ako sa zdá, si našiel svojich priaznivcov. 

Moje poďakovanie patrí všetkým ţiakom, ktorí našu školu 

reprezentovali a získali pekné umiestnenia v rôznych vedomostných, 

športových, talentových súťaţiach a v olympiádach. Pracovali ste pod 

vedením svojich učiteľov, ktorí vás viedli, posmeľovali, vzdelávali 

a usmerňovali. Nezabúdam ani na tých ţiakov, ktorí sa nezapojili do 

súťaţí, ale svojím slušným správaním takisto prispeli k šíreniu 

dobrého mena našej školy. 

Samozrejme nezabúdam ani na vás, milí kolegovia. Váţim si 

vašu trpezlivosť, obetavosť a zodpovednosť, ktorú prejavujete 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,  i v mimoškolských 

aktivitách. 

 Blíţi sa čas prázdnin. Čas oddýchnuť si, načerpať silu 

a energiu do ďalšieho školského roka. Prajem vám krásne a pohodové 

dni plné zábavy, radosti a oddychu. Teším sa na vás v septembri. 

                                         

Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy 
 

 

 

  

 Pred vami sú dva  mesiace prázdnin. Ako ich dokáţete 

vyplniť?   

  Pre niekoho je to uţ jasné – dovolenka s rodičmi, prázdniny 

u starých rodičov, letné tábory, resp. sami doma, občasné výlety.  

Ţiadny problém. 

 Tak, či onak,  budete mať moţnosť hospodáriť s voľným 

časom podľa vlastného uváţenia. A to moţno pre niekoho problémom 

bude.  Prvý týţdeň – hurá! Nech si budík zvoní, spím koľko chcem! 

A potom, hor sa na obľúbené hry – smer -  počítač, televízor! Moţno 

príde čas aj na futbal, bicykel, hry s kamarátkami, kamarátmi. Smola, 

jeden je na dovolenke s rodičmi, druhý u babky, tretí v letnom 

tábore... Nuda. Druhý týţdeň – tak do polovice – hurá! Spím, koľko 

chcem... Lenţe, potom, videohry  obohrané, program v televízii  - 

nuda! Tak čo s voľným časom? 

 Verím, ţe takýto scenár vám nehrozí. Ak niečo z toho pravda 

aj bude, nevadí, aj občasná nuda nezaškodí! Keď sa uţ dostaví, odbite 

ju dobrou knihou, krátkou prechádzkou alebo debatou s babkou, 

dedkom, alebo... to je uţ na vás. 

 Ja vám prajem, aby váš  voľný čas ubiehal zmysluplne, aby ste 

preţili krásne a šantivé prázdniny, plné hier, nových priateľstiev, 

objavov a dobrodruţstiev.  Aby ste však vţdy pamätali na bezpečnosť 

a rozvahu – nebezpečenstiev číha na kaţdom kroku neúrekom, 

o všetkých viete,  ale predsa ... buďte opatrní. 

     

 Mgr. Helena Kajlová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 
Ahoj, Bifľoškári! 

  
 

Blíţi sa koniec školského 
roka a s ním vytúţené 

letné prázdniny. Stáva sa 
uţ tradíciou, ţe v tomto 
čase k vám prichádza aj 
náš kamarát  - mravček 

Bifľoško, ktorý vás dnes 
pozýva do zázračnej 

rozprávkovej krajiny...  
 

 Príjemné čítanie 
nášho časopisu, 

vysvedčenie, ktoré urobí 
radosť vám, aj vašim 

rodičom a krásne, slnečné 
prázdniny vám prajú  

 
p. uč. Jarmila Kolesárová 

a dievčatá  
z redakčnej rady: 

 

Kristínka Hardoňová 
Adriánka Kertisová 

Natálka Krúdyová 
Vierka Nemčíková 

Evka Šimková 
Terezka Terifajová 

Linda Vinklerová 
Anička Zajacová 

  

  

  

  

TTllaačč::  

OOFFSSEETTAA  

BBuuddoovvaatteeľľsskkáá  11227766,,  

VVrraannoovv  nnaadd  TTooppľľoouu 



O troch grošoch 

Soľ nad zlato 

Janko Hraško 

Zlatovláska 

O Červenej Čiapočke 

Ako išlo vajce na vandrovku 

O veľkej repe 

O medovníkovom domčeku 

Princezná na hrášku 

 

 

 

Dobre si prezrite ilustrácie známych rozprávok, ktoré nakreslili vaši spoluţiaci.  

Ak ich poznáte, spojte ich s názvom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

Obrázky nakreslili Veronika Čarabová s Danielkou Gerákovou, Klaudia Bačová, Danielka Geráková s Veronikou 

Bezekovou, Timko Holoďák, Terezka Terifajová, Adamko Humeník, Martinka Maťašová,  

Lenka Čakurdová a Klaudia Bačová.  

AAkk  ssttee  ssppoozznnaallii  vvššeettkkyy  iilluussttrráácciiee,,  oottooččttee  ssttrraannuu..  

PPoozzýývvaammee  vvááss  ddoo  RRoozzpprráávvkkoovvaa......    



RRoozzpprráávvkkoovvoo  
 
 Rozprávkovo je tá najkrajšia krajina. Dostať sa tam je veľmi ľahké. Stačí iba 

zatvoriť oči a hneď sa ti objaví čarovná krajina.  

Budú tam hrady a zámky, perníkový domček, a určite tam uvidíš poskakovať aj 

sedem kozliatok. Stretneš tam aj pirátov, Snehulienku, Ruţenku i Červenú Čiapočku. 

Stromy tam budú z cukríkov a domy budú perníkové. Keď zatúţiš uvidieť draka, predstav 

si ho. Lesné víly sa budú s tebou hrať na schovávačku.  

Keď oči otvoríš, Rozprávkovo zmizne. Ale večer sa zas objaví. Tak čo, vyberieš 

sa s nami do zázračnej krajiny rozprávok?     

       Kristínka Hardoňová, IV. A 

   

AAkkoo  ssaa  zzuubbnnáá  kkeeffkkaa  oossttrriihhaallaa  
 

V obchode s kozmetikou, v oddelení starostlivosti o zuby, stála natlačená vo 

farebnej škatuľke. Pýtate sa kto? No predsa zubná kefka. Stála v pozore ako všetky 

ostatné zubné kefky, pripútaná k škatuľke motúzmi. Vôbec sa jej tam nechcelo stáť. Raz 

sa pri nej zastavilo malé, plavovlasé dievčatko menom Ela. Poloţilo si ju do svojho košíka 

a kefka bola taká šťastná, aţ jej motúzik pri krku praskol.  

Keď si s ňou Ela večer umývala zuby, všetky hryzáky, stoličky i očné zúbky sa 

s ňou ihneď skamarátili.  

Aţ raz... Dievčatko išlo s bratom Matúšom k holičovi. Keď to kefka počula,  veľmi sa 

potešila, pretoţe sa zaľúbila do zuba Milana a chcela si dať urobiť nový účes, aby sa mu 

zapáčila. Skočila Matúškovi do vrecka a uţ sa viezla k holičovi. Len čo holič zapol holiaci 

strojček, neváhala a hneď skočila pod neho. Oholila si polovicu štetiniek. Pán holič, ani 

Matúško, si nič nevšimli. Kefka rýchlo skočila Ele do vrecka. 

Večer, keď si Ela čistila zuby, všetky na ňu pokrikovali: 

„Aká si škaredá! Ako sa môţeš o nás dobre postarať, keď máš len polovicu 

štetiniek? Určite nás dobre nevyčistíš a my budeme musieť ísť k zubárovi, ktorý nás 

prevŕta tou strašnou hlučnou vŕtačkou!“ 

Keď kefka skončila svoju prácu, veľmi posmutnela.  

Ráno mamka uvidela na poličke zvláštnu kefku. 

Obzrela si ju a vyhodila ju do koša. Keď Ela išla 

odhodiť papierik od cukríka, zbadala v koši svoju 

obľúbenú kefku. Veľmi sa nahnevala. Rýchlo ju vybrala 

a beţala k umývadlu. Napustila ho vodou a rozpustila 

v nej mydlo.  Nechala tam kefku aţ do večera. 

A viete, čo sa stalo? Odrazu jej narástli všetky 

štetinky a bola ako nová. Zub Milan sa do nej zaľúbil 

a kefka ţiarila šťastím.  

       

    Napísala a nakreslila  Lenka Čakurdová,IV. A 
     

  



ZZrraanneennýý  lleess  
 

Je teplý, jarný deň.  Zvieratá v lese sa  pekne 

hrajú. Zrazu počujú akési stroje. Bobor hovorí: 

„Nie je to ţeriav ?“   

Slávik čvi-čvi:  „Nie je to nákladiak?“   

„Nie je to bager ?“ pýta sa líška.  

Odrazu sa objaví ... obrovský bager. Veverička 

počíta: „Jeden, dva, tri... Zrezávajú stromy!“   

Zvieratká nemôţu nič robiť. Utekajú do svojich 

skrýš. Na druhý deň vyjdú von a čo vidia? Polovica 

lesa je vyrúbaná.                                Jakub Kertis, IV. A 

„To je hrôza, to nie je pravda!“ bobor je zhrozený.  

Ide nejaký muţ. Je to správca lesa? Áno, je to on. Priniesol zvieratkám nové stromy.  

Umelé! Vraj, kým vyrastú ţivé.  

Zvieratká sú sklamané. Utekajú hľadať nové bydlisko. Tam, kde rastú ţivé stromy. 

Milan Ferenc,  III. A 

MMyyššiiččkkaa  MMyyšškkaa  
  

 Mama Myš odišla do nemocnice, lebo malej Myške sa mal narodiť braček Miško. 

O Myšku sa staral otec Myšiak. Navaril jej chutnú rezancovú polievočku. Zabudol ju 

osoliť.  

 „Ja takú polievku nemám rada!“ plakala Myška. 

 Na druhý deň navaril otec bryndzové halušky. Zabudol však pridať slaninku.  

„Ja také halušky nemám rada!“ nariekala Myška. 

Nechutili jej ani opekané zemiačiky, ani výborné 

hovädzie mäsko s ryţou.  

Nešťastný otec si na štvrtý deň sadol za stôl a opýtal 

sa Myšky: 

„A čo máš vlastne rada?“ 

„Ja mám rada mamičku!“ rozplakala sa Myška. 

    Dárius Krišta, IV. B 

 Emmka Mičejová, IV. A    
  

KKrraajjiinnaa  ppllnnáá  vvyybbrraannýýcchh  sslloovv  
 

             Pri rybníku rástla pekná bylina.  Nebol to len taký obyčajný pýr. Byľ ozdoboval 

kvet  hyacint.  Jej kamarát bol výr. Býval v starej vyhni. Zlé jazyky tvrdili, ţe večer sa z 

vyhne ozýval piskot. Bolo počuť aj sysľa, ktorý hrýzol drevo. Z pysku sa mu sypali piliny. 

Ráno musel za to pykať. Horár ho chytil. Ale  aj keď sa mykal,  vyhodil ho  z  príbytku. 

V horárni  - drevenom obydlí -  si horár umyl ruky voňavým mydlom.  Z umývadla 

rýchlosťou blesku  vyprskla voda. Horár Bystrík sa na nej pošmykol. Nohu si musel zaviť 

obväzom. Jeho vyţla smútila. Kto sa  teraz postará o vydry, sýkorky, výry a iné 

zvieratá?       
Martinka Maťašová, III. A 



NNáávvšštteevvaa  ZZOOOO 

 
Ţirafy Veronika  a  Dominika ţijú 

v zoologickej záhrade. Vedľa nich majú klietku 

opice Danka a Janka. Všetci chodia piť vodu 

k rybníku, kde ţijú korytnačky Alfa a Malfa. 

Keď tam prídu slony Paľo a Fero, korytnačky sa 

na nich veľmi hnevajú. Vedľa v piesku sa rady 

vyhrievajú ťavy Kamila a Nela. Občas priletí aj 

výr Mišo. Hroch Maťo vie vyrobiť veľký 

rozruch.  

Poznáte aj vy zvieratká v Zoo ? Skúste 

im vymyslieť mená... 

    Ţiaci III. A triedy                Natálka Krúdyová, IV. A 

 

HHllúúppaa  eennccyykkllooppééddiiaa  
 

Vladko veľmi rád číta knihy. Najradšej má encyklopédie. Doma ich má štyri. Jeho 

najobľúbenejšia je tá najväčšia – Encyklopédia pre múdre deti.  

Raz v noci sa encyklopédia hniezdila na poličke a spadla zo skrinky na zem. Udrela 

si hlavu a celkom ohlúpla.  

Vladko prišiel popoludní domov zo školy a hneď utekal k mame: 

„Mami! Mami! Dnes som dostal ďalšiu jednotku! A to všetko vďaka mojej 

zázračnej encyklopédii!“ 

Zdvihol ju zo zeme a začítal sa do kapitoly Stavby sveta, obrazy a ich tvorcovia.  

„Empire State Building stojí v Mexiku. Hmm, to som vôbec nevedel,“ poznamenal 

Vladko. „Obraz Mona Lisa namaľoval Barack Obama. Sfinga z piesku stojí v Grónsku. 

Budovu opery v Sydney navrhol Leonardo da Vinci. Eiffelovu veţu môţeme obdivovať 

v Indonézii. Šikmú veţu v Pise navrhol ten istý staviteľ ako Koloseum v Ríme. To sú mi 

veci!“ 

O dva dni sa z Vladkovej ţiackej kniţky vyškierala štvorka. Bol veľmi smutný. Aj 

encyklopédii to bolo ľúto. Ani netušila, ţe to bola vlastne jej chyba. Deti sa Vladkovi 

vysmievali, lebo dostával samé zlé známky. Keď 

raz zobral do ruky encyklopédiu, vyšmykla sa 

mu a spadla na zem. Zrazu sa všetky slová 

vrátili na svoje miesto a Vladko sa nevedel 

vynačudovať.  

Opäť dostával v škole samé jednotky. 

A encyklopédie sú stále jeho najobľúbenejšie 

knihy. 

 

Napísal a nakreslil Šimon Hrun, IV.A 

  



MMeesstteeččkkoo  AAkkttoovvkkaa  
  

Niekto si myslí, ţe aktovka je len obyčajná vec. To sa teda aktovsky mýli! Aktovka 

je mestečko. Pst! Potichučky ju otvoríme a navštívime jej obyvateľov.  

       Je tam peračník. Peračník je starosta, pretoţe 

má veľa práce. Doska je sekretárka, ukladá všetky 

zošity. Učebnice sú kniţnice plné vedomostí. Desiata je 

komorou plnou chutných dobrôt. Ukrýva sa v nej aj 

maličký slovník, ktorý jej majiteľke má prinášať 

šťastie.  

No, presvedčili ste sa, ţe aktovka je neobyčajná 

vec?   

              Lívia Lengerová, III. C  
    Vierka Nemčíková, IV. A 

 

      BBaabbkkaa              MMeeddvveeďď  
 
Sedí babka na lavičke,    Išiel medveď na jahody,                                                         

pred ňou jabĺk plné vrece.     veľmi sa mu dobre hodí.                                                                

Nakrája ich svojej vnučke,     Keď vyliezol na strom,                                                         

nech má zdravie ţitiu súce.     našiel dieru v ňom.                                                                

 

Jedno je červené, druhé zelené,   Bol tam dobrý med,                                                                  

v treťom niečo hýbe sa,     skočil po ňom hneď.                                                             

to je čosi zákerné.      Vyrobili ho usilovné včielky,                                                

Zviera z poľa, či z lesa?     chutil mu lepšie ako borievky.                                                    

 

Babka myslí, tuho húta,     Maco ho má rád,                                                                   

z jablka však vyjde červík.     tak chutí aj nám. 

To je niečo pre kohúta!     Keď odišiel od medu,                                                           

Veľký, tučný nezbedník.     včielky mali besedu,                                                              

       ţe ho bodnú do sedu.                                                            

„Čo si trúfaš?  

Z jablka hneď vyskoč von!     Medveď silno jojkal,                                                             

Vo vnútri ty márne čakáš.     ţe to veľmi bolí,                                                                    

Ja som pani a ty si tupý ako kôň.“    utiekol rýchlo za hory.                                                          

 

Tak sa červík pobral preč.     Uţ sa nikdy nevracaj,                                                            

Pomohla mu prísna reč.    a nenavštív viac tento kraj.                                                   

Babka ďalej sedí tam.     Keď sa čo len otočíš,                                                            

Toto nebol ţiaden klam.     veľmi dobre neskončíš!  

 
    Adélka Molčanová, IV. B      Julka Gerhardtová, IV. B 



P O L E P E T K O  L 

 O B O R A L E B A R A 

P O M G U L I V E R K 

O R I A G I R T S Y T 

L O D R A K Z P R T I 

U Á R U Ž E N K A I B 

Š N E B O J S A V E R 

K K V A L I B U K R A 

 A V O D N Í K O V O D 

Z L A T O V L Á S K A 

 

 

Viete vyhľadať v štvorsmerovke rozprávkové postavy? 
 

 

Zlatovláska    Polepetko      vodník 

Laktibrada    Ruţenka      obor 

Popoluška    Nebojsa      rytier 

Lomidrevo    Arabela      drak 

Valibuk     Guliver      striga 
 

 

    Neprečiarknuté písmená vpíš na čiarky: 
 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 

Deti z III. A triedy vymysleli tieto vety. Všimnite si, čím sú zaujímavé. Skúste to aj vy 

a ukáţte ich vašej pani učiteľke. Určite sa poteší. 

 

 

Betka  býva  blízko  bydliska  Braňa.   Hanka  hasí  horiacu  halenu. 

Doktor  Dominik  docestoval  domov.   Filip  fičí  na  facebooku.  

Kamil  kúpil  kamarátovi  kávu.    Peter  píše  plniacim  perom.  

My  máme  milú  mačku  Micu. 

Opica  Olívia  ošetruje  originálnu  orchideu. 
 

............................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................ 

Vyfarbi si obrázky z rozprávok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pomôţ princezničke nájsť cestu do hradu:      Potrénuj si postreh a nájdi 10 rozdielov: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čo sa u nás udialo od Vianoc, kedy 

vyšlo posledné číslo nášho časopisu? 

Pozorne čítajte! 
 

 

 

 

 

 
 

  

KKaarrnneevvaall  
 

 25. februára sa telocvičňa opäť premenila na 

rozprávkovú krajinu plnú princov, princezien, 

strašidiel, čarodejníkov, roztomilých zvieratiek 

a ďalších postavičiek. Pani vychovávateľky si pre nás 

pripravili mnoţstvo súťaţí. Nechýbala ani súťaţ 

o najzaujímavejšiu doma vyrobenú masku. Aj keď som 

nevyhral, zabával som sa naozaj veľmi dobre. Uţ sa 

teším na budúci rok.  

 

DDeeňň  oottvvoorreennýýcchh  ddvveerríí  
  

Dňa  7. apríla 2011  sa brány školy otvorili dokorán... Navštívil nás 

primátor mesta, riaditelia škôl, rodičia, starí rodičia i ďalší vzácni hostia. 

 Najviac rodičov sa prišlo pozrieť na svojich malých prváčikov, ktorí 

ukázali, čo všetko uţ dokáţu. Starší ţiaci predviedli, čo sa naučili vďaka projektu 

E-learning – škola budúcnosti. Dokázali, ţe pracovať s interaktívnou tabuľou, 

počítačmi a e-learningovým portálom je pre nich hračka.  

Na veľkých obrazovkách na chodbách školy sme si mohli pozrieť zaujímavé 

i vtipné prezentácie zo ţivota jednotlivých tried a prezrieť si práce, ktoré 

vytvorili naši spoluţiaci na výtvarnej i technickej výchove. Obdivovali sme aj 

robota, ktorého zostrojili šikovní siedmaci. Oţilo aj dopravné ihrisko, kde deti 

predviedli svoje zručnosti na bicykloch a kolobeţkách.  

Opäť sme preţili ďalší zaujímavý deň... 

 

  

  

  

  

  

  



TTuurriissttiicckkáá  ssoobboottaa  
  

 28. mája sa od rána na nás usmievalo 

slniečko a lákalo nás do prírody.  

 Asi 230 detí a ich rodičov sa vybralo na 

turistický pochod k rybníku do Vyšného 

Kazimíra. Obdivoval som najmä malých 

prváčikov, ktorí statočne zvládli celú trasu 

a ešte im zostali sily aj na súťaţe a hry. 

Všetkých čakal za odmenu chutný guláš. 
  

  

ŠŠkkoollsskkáá  ššppoorrttoovváá  oollyymmppiiááddaa  
  

 Medzinárodný deň detí sa v našej škole uţ 

tradične nesie v športovom duchu.   

 Slávnostný nástup, vztyčovanie olympijskej 

vlajky, skvelé športové výkony a radosť z pohybu 

- to všetko patrí k školskej športovej olympiáde. 

Blahoţeláme víťazom, aj tým, ktorí síce nestáli na 

stupňoch víťazov, ale urobili niečo pre svoje 

zdravie.  
  

  

ZZoo  šškkoollsskkýýcchh  eexxkkuurrzziiíí    
  

 Koniec školského roka nám spestrujú aj školské exkurzie, na 

ktoré sa všetci veľmi tešíme.  

 Prváci sa boli pozrieť vo Svidníku a obdivovali zvieratká 

v Zooparku v Stropkove. Druháci navštívili kaštieľ a skanzen 

v Humennom. Tretiaci spoznávali starobylé mesto Bardejov a navštívili 

Bardejovské Kúpele, kde obdivovali Múzeum ľudovej architektúry. 

Štvrtákov čaká pobyt v škole prírode v Tatranskej Lomnici. So svojimi 

záţitkami sa s vami podelia na webovej stránke našej školy.  

 

 

       
      Druháci v skanzene v Humennom 

 

 
 

        

 
       Prváci vo Svidníku              Tretiaci V Bardejovských Kúpeľoch 
                

 



 

 
 

 
 

HHvviieezzddoossllaavvoovv  KKuubbíínn    
 

Poézia:      Próza: 
1. Petra Vozňáková     II. D   1. Dárius Krišta   IV. B 

2. Matej Kaňuch      III. A   2. Natália Krúdyová  IV. A 

3. Šimon Sipský          IV. A   3. Martina Maťašová            III. A 
  

                        
 

SSlláávviikk  SSlloovveennsskkaa    
 

I. kategória (ţiaci 1-3. ročnika)       II. kategória (ţiaci 4.– 6. ročníka) 
1. Hana Kocáková  II. B      1. Timea Marcinová   V. B 

2. Martina Maťašová  III. A   2. Radmila Doliničová  VI. B 

3. Andrea Slaninová  II. D   3. Šimon Hrun   IV. A 

    Oliver Červinka  I. D       Viera Nemčíková  IV. A 

Pochvalné uznanie:     Pochvalné uznanie: 
   Veronika  Čarabová  III. A        Natália Sukovská  IV. A 
 

            

 

MMaatteemmaattiicckkáá  oollyymmppiiááddaa  
 

1.   Soňa Tarčinská  IV. C 

2.   Lenka Marcinčinová  IV. C 

3.   Jaroslav Tkáč  IV. C 



 

 

PPyyttaaggoorriiááddaa  
 

III. ročník      IV. ročník 

 

1. Tomáš Škoviera    III. D   1. Šimon Sipský  IV. A 

2. Martina Maťašová  III. A   2. Soňa Tarčinská  IV. C 

3. Rudolf Hrubovský  III. A       Dárius Krišta  IV. B

             3. Lenka Marcinčinová         IV. C  

Natália Sukovská        IV. A  

Igor Lengel         IV. A

 

MMaatteemmaattiicckkýý  kkllookkaann  
 

II. ročník    III. ročník    IV. ročník 

 

1.  Lýdia Česláková  II. A  1. Matej Kaňuch  III. A 1. Dárius Krišta       IV. B 

    Andrea Lengelová II. C        Tomáš Škoviera  III. D  2. Šimon Sipský      IV. A 

    Dávid Zamba II. C  2. Dávid Kacvinský  III. A 3. Adéla Molčanová IV.B 

2. Lukáš Kocan II. C  3. Martina Maťašová  III. A 

    Dominik Šurin II. C      

3. Jakub Ilečko  II. B 

    Alexandra Veliká  II. D               

 

 

 
 

 

Biblická olympiáda 
 

Kategória A – 3. miesto     Kategória B – 3. miesto 

Alexandra Hatalová  II. A    Kristína Hardoňová   IV. A 

Eva Rozkošová  I. C     Ivana Klučárová   IV. A 

(Mgr. Mária Turčaníková)    Martina Maťašová            III. A 
      (Mgr. Mária Turčaníková) 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

        

 
      Hana Kocáková  II. B            Martin Zajac III. A      Eva Šimková IV. A  
     Talenty 2011- 1. miesto               Európa v škole – 2. miesto               Európa v škole – 2. miesto 
      Slávik Slovenska - 3. miesto   v kategórii výtvarné práce     v kategórii literárne práce 

        (Mgr. Danka Kolesárová)     (Mgr. Helena Borošová)                (PaedDr. Jarmila Kolesárová) 

  

       

 

     

 

 

 

 

 

   Martina Maťašová III. A        Tomáš Škoviera III. D          Šimon Sipský IV. A 
      Šaliansky Maťko - 2. miesto                  Pytagoriáda – 1. miesto         Pytagoriáda – 1. miesto 

          (Mgr. Helena Borošová)                     (p. vych. Danka Roţeková)              (PaedDr. Jarmila Kolesárová) 

 v kategórii literárne práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dárius Krišta  IV. B  Adéla Molčanová IV. B  Miroslava Gavalová I. A 
 Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto Hlinená krása – 2. miesto  Čarovná farbička – 2. miesto 

       (Mgr. Dagmar Hrehová)       (Mgr. Dagmar Hrehová)   (Mgr. Viera Andrejčáková)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   Barbora Hudáková, V. A           Kristína Medvecová, V. B   Lenka Čakurdová, IV. A 
             Rozprávka 2010       Rozprávka 2010           Rozprávka 2010 

     hlavná cena v II. kategórii  ocenenie v II. kategórii        ocenenie v I. kategórii 

       (Mgr. Viera Kobielská)     (Mgr. Viera Kobielská)    (PaedDr. Jarmila Kolesárová) 



 

 

 

 

 

  

 

 
Krajská prehliadka  

detských folklórnych súborov 
DFS Cifroško – 3. a 4. ročník  

zlaté pásmo 

(PaedDr. Jarmila Kolesárová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Lacko III. C 

 Prečo mám rád slovenčinu – čestné uznanie  

(Mgr. Magdaléna Lozanová) 
 

A tu je jeho víťazná práca: 

 

DDooţţiinnkkyy  
 

           Bývame vo veľkom dome na kraji dediny, hneď pri poliach. Na tie polia sejú 

poľnohospodári pšenicu, repku a sóju. 

           Raz v lete, v čase letných prázdnin, keď som sa chystal vonku hrať sa s kamarátmi, 

začul som veľký hluk. Vybehol som na ulicu a uvidel som obrovský kombajn. Volal sa Claas. Od 

tej chvíle sa mi zapáčili poľnohospodárske stroje. 

           Potom, keď som bol starší, spýtal som sa raz môjho uja, ktorý obsluhoval kombajn, či 

by ma na ňom nepovozil. Povedal áno, a tak sa mi splnila moja túţba. Počas mlátenia pšenice mi 

začal rozprávať o starom ľudovom zvyku, doţinkách, o ktorých som nikdy nepočul. 

            Je to doţinková slávnosť na konci leta, keď sa končí ţatva. Ľudia spievajú, tancujú 

a radujú sa z novej úrody. Na poli nechali posledný menší snopček  alebo niekoľko krajších 

klasov, tie mali  v sebe napĺňať silu poľa. Alebo sa predal doţinkový veniec, ktorý sa potom  

schoval v hospodárstve do Vianoc, alebo do ďalšej ţatvy. Ujo mi povedal, ţe tieto zvyky mali 

zabezpečiť lepšiu úrodu. 

 Myslím  si, ţe to boli veľmi pekné zvyky. Škoda, ţe zabúdame na význam ţatvy a na našu 

ľudovú kultúru. 

  

 

Všetkým víťazom srdečne blahoţeláme a ďakujeme im za reprezentáciu školy. 



 

 
 

 
 

Poznáte moju obľúbenú pani spisovateľku Gabrielu Futovú?  
Ak nie, niečo vám o  nej porozprávam. 

 
 Narodila sa 23. 2. 1971 v Prešove. Vyštudovala odbor ţurnalistika 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako 

knihovníčka v Kniţnici P. O. Hviezdoslava v Prešove na detskom oddelení 

Slniečko. Od roku 2002 je metodičkou pre prácu s deťmi a mládeţou v 

Kniţnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a vedúcou pracovnej skupiny so 

zameraním na prácu s deťmi a mládeţou zriadenej Slovenskou národnou kniţnicou v Martine.  

 Je matkou Elišky a Maroška. Patrí medzi spisovateľov so zmyslom pre humor. Detskej literatúre 

sa venuje od roku 2000. Ako sama tvrdí, vychádza z pozorovania detí v okolí a veľmi ju inšpiruje vlastné 

detstvo, pretoţe navyvádzala kopec hlúpostí. Jej príbehy sú plné napätia, záhad i humoru.  

  Svoje knihy píše s veľkou radosťou. Sama o sebe hovorí, ţe uţ ako malá túţila byť 

spisovateľkou. A ako vidíme, tak sa jej to nakoniec splnilo.  
 

Pani spisovateľka má veľa pekných autorských diel, ktoré venuje najmä deťom. Tu sú niektoré z nich:      

           
Začítajte sa do úryvku z knihy Hľadám lepšiu mamu:  

      

    „Môžem dnes spať u Zuzy?“ 

     „Nedbám,“ prikývla mama. „Ale len ak s tým súhlasí Zuzkina mama.“ 
     „Ona nebude doma!“ vybehlo zo mňa skôr, ako som si stihla zahryznúť do jazyka. Mama sa zháčila. 
     „V tom prípade budeš spať doma.“ 
     „Ale, mami,“ prosebne som zopla ruky. „Bude nás strážiť Mišo, on je už veľký!“ 
     „Určite dám dvanásťročnému chlapcovi na krk ešte jednu žubrienku! Budeš spať doma, jasné?“  
      Zamračene som na mamu pozerala, ale nevzdávala som sa. 
     „Mami! Prosím, prosím, prosím! Budem celý týždeň vynášať smeti!“ 
     „To budeš aj tak. Povedala som nie!“ 
     „Nikdy mi nič nedovolíš!“ rozčúlene som vykríkla. „Nepustíš ma ani k Zuze, a ani psa mi nechceš kúpiť! Si zlá! 
A ráno si mi nedala silonky! Nič mi nedopraješ!“ 
     „Katka!“ zahriakla ma mama, ale ja som ju nepustila k slovu. Zrazu som si spomenula na všetky krivdy , ktoré mi 
spôsobila. 
     „Nekúpila si mi ani nový bicykel, iba taký starý, ošúchaný. A decká vonku jazdia na horských! Nedožičíš mi ani 
kolieskové korčule!“ 
      Mama na mňa len smutne hľadela. 
     „Z jedného platu ti nemôžem kupovať všetko, na čo si pomyslíš.“ 
     „Normálne decká majú aspoň otca! Len ja nemám nikoho! A ty mi vôbec nerozumieš!“ 
      Mama ku mne podišla a objala ma, ale ja som sa jej zlostne vytrhla. 
     „Aby si vedela, nemám ťa rada! Nájdem si novú mamu a oveľa lepšiu!“ 
         Rozzúrená som vbehla do svojej izby, spod postele som vytiahla svoj starý kufor a nahádzala som doň, čo mi 
prišlo pod ruku. Rozhodla som sa, že pôjdem k Zuze. (Ako to nakoniec dopadlo sa dozviete, ak si prečítate celú 
knihu.) 
 

Dúfame ţe pani spisovateľka pre nás bude naďalej písať pekné knihy s veľkým potešením a s veľkou radosťou. 
A my si  tie krásne a vtipné knihy budeme môcť prečítať. 

      Literárne okienko pripravila Vierka Nemčíková, IV. A 



Významnou osobnosťou 

nemusí byť iba spevák, alebo 

herec. Skúste sa niekedy  

dobre poobzerať okolo seba... 

 
Opýtali sme sa niektorých štvrtákov, koho povaţujú za slávnu osobnosť, kto je ich idolom.  

A tu sú ich zaujímavé odpovede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

PPoozznnááttee  hheerreeččkkuu  AAnnddrreeuu  KKeerreesstteeššoovvúú??  
  

Je rodáčkou z neďalekej dedinky Hlinné a je úspešnou mladou herečkou. Zahrala si vo filme 

Rafťáci, v českom seriáli Vyprávěj, v slovenských seriáloch Ordinácia v Ruţovej záhrade, 

Záchranný systém... Je idolom (a zároveň príbuznou) našej redaktorky Aničky Zajacovej, ktorá 

jej poloţila niekoľko otázok. 
 

Anička: Ako sa volá tvoja najlepšia kamarátka? 

Andrea: Moja naj... kamarátka je ešte zo strednej školy. Volá sa 
Janka Hriţová. Aj keď nemáme veľa moţností byť často spolu, 
sme si veľkou oporou. A tieţ je jednou z mála ľudí, ktorým môţem 
skutočne dôverovať.  
Anička: Aký bol tvoj prvý dojem z prvého natáčania seriálu 

Ordinácia v ruţovej záhrade? 

Andrea: No ako vţdy, taký rozpačitý, keď vstupujem do nového, 
rozbehnutého projektu... ale časom som si zvykla. 

Anička: Čo podnikáš vo voľnom čase, keď práve nenatáčaš? 

Andrea: Momentálne nemám skoro ţiaden voľný čas. Natáčam seriál Vyprávěj v Prahe. Na Slovensku 
som dotočila Ordináciu v ruţovej záhrade a seriál pre STV Záchranný systém. A pripravujem sa na nový 
seriál na Slovensku. Takţe po nociach sa presúvam z Bratislavy do Prahy a naopak. 
Anička: Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov. 

Aj my, Bifľoškári, prajeme Andrejke veľa pekných úloh vo filmoch a seriáloch a veľa šťastia v ţivote. 

Ja si myslím,  ţe slávna osobnosť by mala byť naozaj 

sledovaný človek. Viem, ţe niektoré sú namyslené, ale 

skutočné osobnosti sa snaţia správať ako obyčajní ľudia. 

Svoju prácu robia pre radosť.  Natálka S. 

Známou osobnosťou nie je iba ten, kto je 

namyslený, alebo na seba hrdý. Predstavujem 

si ju ako niekoho, kto je niečím výnimočný. 

Môţe sa ňou stať aj obyčajný človek, ale nie 

je to ľahké. Mojím veľkým vzorom je speváčka 

a herečka Selena Gomez.          Vierka  N. 
 

   

Celebrita by mala byť obľúbená, ale hlavné je, aby bola 

múdra. Podľa mňa je celebritou Kelly Clarkson. Spĺňa všetky 

podmienky. Vie spievať, je aj pekná a múdra. Jej hudba je 

očarujúca.  Počúvam jej hudbu a je skvelá. Je idolom 

kaţdého fanúšika.        Evka Š. 

Osobnosť by nemala byť namyslená, mala by byť 

vzdelaná a talentovaná. Mne sa páči speváčka 

Kristína. Je skromná, milá, ochotná. Veľmi pekne 

spieva. Má krásne texty, ktoré sú veľmi neţné. Má 

krásne oči, z ktorých vyţaruje dobrá energia. Svojím 

spevom očaruje všetkých ľudí.    Linda V. 

Mojím idolom je futbalista, ktorý je 

dobrý a pozná ho veľa ľudí na svete. Je to 

Fernando Torres zo španielskej 

reprezentácie.                    Jakub K. 

Keď sa chceš stať celebritou, máš pred sebou dlhú cestu. 
Najprv sa musíš prihlásiť na talentovú súťaţ, keď postúpiš, 

budeš v televízii, v časopisoch, na plagátoch...A polovicu 

cesty máš za sebou. Teraz záleţí uţ len na tebe, ako sa 

budeš správať.    Kristínka H. 

Keď chceš byť slávnou osobnosťou, musíš ukázať svoj 

talent. Keď napríklad chceš byť spevákom, musíš 

vedieť spievať a mať svoju kapelu. A o pár rokov sa 

budeš voziť v limuzíne...                        Tomáš B. Slávna osobnosť by mala mať veľký talent. Napr. 

ak chceš byť spevákom, musíš poznať noty a mať 

dobrý sluch. Kto chce byť hercom, musí si vedieť 

dobre zapamätať dialóg. Výtvarník musí vedieť 

dobre miešať farby a poznať anatómiu...Ja nemám 

konkrétneho obľúbenca....                 Lenka Č. 



 

 

Blíţia sa prázdniny a s nimi letné dovolenky plné, oddychu, spoznávania nových krajín... 

Nemusíte však cestovať ďaleko. Aj na našom malom Slovensku je neuveriteľné mnoţstvo krásnych miest, 

ktoré sa oplatí pozrieť... 

      11..  HHrraadd  ČČeerrvveennýý  KKaammeeňň 
Leţí v Malých Karpatoch. Na jeho nádvorí je fontána s jeleňom. 

V stromohradí pod zámockou bránou ţije mnoţstvo králikov – nie sú síce 

krotkí, ale ľudí sa neboja. Tieţ môţete vidieť veľa ďalších atrakcií, napríklad 

leteckú akrobaciu vycvičených vtákov, Červenokamenskú šermovačku ... 

a ďalšie. 
 

22..  SSttrreeddoovveekkýý  vvoojjeennsskkýý  ttáábboorr  ppoodd  hhrraaddoomm  SSttaarráá  ĽĽuubboovvňňaa    
Tu sa môţete vypraviť do stredoveku so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem luku 

a dela si môţete vyskúšať, ako sa strieľalo z katapultu. Nachádza sa tu aj dobový 

pranier s prastarým odsúdencom. Svoje umenie tu predvádzajú šermiari a sokoliari. 

 

 33..  GGoommbbaasseecckkáá  jjaasskkyyňňaa 

Leţí 10 km juţne od Roţňavy. Zaujmú vás v nej sintrové brčká, ktoré mi pripomínajú 

špagety a môţu mať dĺţku aţ 3 m. Ako prvá jaskyňa na Slovensku sa začala pouţívať 

na liečbu dýchacích ochorení. Neváhajte a o kráse tejto jaskyne sa presvedčte 

sami.  

 

        44..  AAqquuaacciittyy  PPoopprraadd  
Uţ ste sa niekedy kúpali v príjemne teplej vode a kochali sa pritom pekným 

výhľadom na zasneţené hory? Ak nie, mali by ste to skúsiť. Čakajú na vás bazény,  

tobogany, vírivky a ďalšie atrakcie. Moţno zaţijete aj laserovú show. 

 55..  VVooddooppáádd  SSkkookk 

Ak máte radi hory, určite musíte zavítať do Vysokých Tatier. Môţete si pozrieť 

náš najznámejší a najdostupnejší vodopád Skok, ktorý má výšku 25 metrov. Zo 

Štrbského Plesa sa k nemu dostanete za 3 – 4 hodiny. Pozor, neodporúčame z neho 

skákať! Je to ţivotu nebezpečné. 

 

        66..  PPllaavvbbaa  ppllťťoouu  ppoo  DDuunnaajjccii  
 Boli ste uţ v Pieninách? Toto miesto mám rada nielen preto, ţe tam býva moja 

babka, ale je naozaj čarokrásne.  Najlepšie je spoznávať krásu tohto kraja 

z plte, ktorou sa môţete plaviť po Dunajci a obdivovať vrch Tri koruny. A po 

plavbe nezabudnite navštíviť Červený Kláštor. Dozviete sa niečo aj o lietajúcom 

Cypriánovi. 

 77..  GGeejjzzíírr  vv  HHeerrľľaannoocchh 

Aj neďaleké Slanské vrchy ukrývajú dedinku Herľany. Ak budete mať šťastie, 

veľkú trpezlivosť a veľa času, môţete si vychutnať pohľad na gejzír, ktorý tryská 

zo zeme uprostred upraveného parku. Celé „predstavenie“ trvá asi 25 minút.  

      

     Pripravila Natálka Krúdyová, IV. A                                                                                                                                         



 

 

 

 

 

    

read 
lesen 

write 
schreiben 

draw 
zeichnen 

count 
rechnen zählen 

sing 
singen 

  
  

 

walk 
gehen 

run 
laufen 

climb 
klettern 

jump 
springen 

fly 
fliegen 

 
    

swim 
schwimmen 

ski 
Schi laufen 

skate 
Eis laufen 

ride a bike 
Fahrrad fahren 

play football 
Fußball spielen 

  
 

 
 

dance 
tanzen 

cook 
kochen 

eat 
essen 

drink 
zu trinken 

sleep 
schlafen 

 

Doplň chýbajúce písmená 

v anglických slovesách     v nemeckých slovesách 

da__ce  e__t     le__en  schwim__en 

s__im   __rite    ess__n  tanze__ 

sk__te  slee__    klett__rn  schrei__en 

cli__b   fl__     flie__en  springe__ 

sin__   __ump    koch__n  zu tr__nken 

co__k   c__unt    __eichnen  singe__ 
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   Dávid Kacvinský, III. A                                   Lenka Čakurdová, IV. A 

                                                 

     Jakub Hrun, II. A  

 

  

 

 

 

 

 

 

Adam Hodor, II. D    

      Klárka Bodnárová, I. A 

                               Martinka Maťašová, III. A 

                              

 

 

    

 

 

 

      Šimon Šugár, I. D 

         Matej Novikmec, I.B 
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   Martuška Šofranková, I. B         Viťka Peštová, II. D

     


