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Viktória Ambrozyová, 

III. A 

Vanesa Kuliničová, IV. B 

IV.D 

Viktória Peštová, IV. D 

Karolína Hrešková, II. B Barbora Beláková, II. B 
Katarína Škovierová, IV. C 

Nina Tutková, III. A Ema Demčíková, I. A 

Ingrid Tkáčová, I. C 

Viktória Kočišová, III. D 

Alexandra Ruščáková, II. D 

Timea Krištanová,  

II. C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 

 

 

 

 

 

Milí čitatelia! 

Nadišiel čas, keď skončila jar a prišlo leto. Čoraz teplejšie dni          

a vysvedčenia, ktoré o malú chvíľku dostanete,  sú znakom, že školský rok 

2012/2013 sa blíži k svojmu záveru.  O pár dní na dva mesiace opustíte 

školskú bránu. Začnú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci isto tešíme. 

Prostredníctvom  školského časopisu mám možnosť prihovoriť sa vám 

a poďakovať. Starší z vás si určite uvedomujú, že vychovať dobrého 

a čestného človeka je v dnešnej dobe ťažké. Okrem pedagogických 

schopností je potrebný aj osobný príklad, pochopenie a láska. Nie je 

umením mať rád len múdrych a poslušných žiakov, ale poslaním učiteľa je 

mať rád aj žiakov, ktorým sa v škole menej darí. Uvedomme si, že práve 

učiteľ je najdôležitejším činiteľom výchovy. Preto ako prvým chcem 

poďakovať práve im - vašim učiteľom a mojim kolegom. Verím, že medzi 

nimi je mnoho takých, na ktorých si za ich prístup a zodpovednú prácu 

počas prázdnin radi spomeniete. 

Na stránkach časopisu sa dočítate o dosiahnutých úspechoch 

mnohých z vás. Je ich naozaj veľa. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 

spoločne prebili horami vedomostí, poznatkov, cvičení, hodinami 

recitovania, kreslenia, cvičenia či tanca. Teším sa a som hrdý na to, že 

namáhavá práca učiteľov a ich žiakov bola nakoniec odmenená úspechom.  

Slová vďaky vyslovujem tým, vďaka ktorým máte možnosť listovať 

a čítať stránky školského časopisu. Všetkým im želám mnoho nápadov 

a verných čitateľov.  

Verím, že čas letných prázdnin prinesie veľa pekných zážitkov, chvíle 

oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu    

a dostatok sily do ďalšej práce.   

Želám nám slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné 

chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a nezabudnuteľné letné dni. 

Opäť príde jeseň a my sa stretneme na začiatku ďalšieho školského 

roka s novými spolužiakmi a učiteľmi... 

Pekné prázdniny všetkým!                                       
                              Mgr. Milan Bendik, riaditeľ školy 

 

 

 

Ahoj milí Bifľoškári! 

Blíži sa koniec školského roka 

a to je čas, kedy na vás po 

úspešnom ukončení školského 

roka čakajú vytúžené dni voľna 

a relaxu. Na spríjemnenie letných 

prázdnin sme pripravili nové 

vydanie školského časopisu. 

Stretnete sa znova s priateľom- 

mravčekom Bifľoškom, ktorý vás 

oboznámi  s rôznymi školskými 

aktivitami a bližšie sa pozrie aj 

na DFS Cifroško. Viete, že slávi 

jubileum -10 rokov od svojho 

vzniku? Spoznáte šikovných 

spolužiakov, ktorí vyhrávali 

v rôznych súťažiach a dozviete 

sa mnoho zaujímavých vecí. 

Ďakujeme za spoluprácu  deťom, 

ktoré sa svojimi rozprávkami, 

príbehmi, básničkami, tajničkami, 

dobrými nápadmi aj peknými 

obrázkami podieľali na príprave 

časopisu. 

Prajeme všetkým Bifľoškárom aj 

ich pani učiteľkám krásne leto 

plné teplého slniečka, vody, 

priateľov, dobrej nálady 

a veselých zážitkov. 

p. uč. Viera  Kobielská  

a p. uč. Viera Andrejčáková 

 

Toto číslo vychádza 

s príspevkom 

Rodičovského združenia 

pri ZŠ Sídlisko II 1336, 

Vranov nad Topľou 

TLAČ 

OFSETA 

Budovateľská 1276, 

Vranov nad Topľou 

 

  

 P  režijeme krásne dni sladkého leňošenia. 

 R  ýchlo zabudneme na hodiny učenia. 

 Á  ch, všetci si dlhšie pospíme. 

 Z a chvíľu sa v bazéne schladíme. 

 D o kornútka si kúpime tri kopčeky zmrzliny. 

 N  avštívime nové neznáme krajiny. 

 I deme s rodičmi na výlety a túry. 

 N  iektorí sa okúpeme v Čiernom mori. 

 Y  psilonu z lavíc zamávajme, 

prázdniny si s chuťou užívajme.         Žiaci III. B triedy 

 

 



  

                        

              

     Znova k vám prichádza mravček Bifľoško. V novom kalendárnom roku mal veľa 

práce. Pozoroval, čo, kde, ako a kedy sa v Bifľoškove udialo. A bolo toho neúrekom. 

Deti sa zapájali do všetkých akcií s radosťou a usilovne ako mravčekovia v mravenisku. A tak to 

má byť. Tak pozorne čítajte, aké novinky nám Bifľoško 

prezradí... 

Dúfame, že časopis každého vždy dobre naladí. 

 

RADOSTNÝ KONIEC FAŠIANGOV 

12. februára 2013 sa v škole začali diať čudné veci. 

Odrazu sa stratili žiaci z tried a namiesto nich sa zjavili bytosti 

od výmyslu sveta—lesné víly, smelí lukostrelci, usmievavé 

tanečnice, milé zvieratká, krásne princezné, veselí šašovia aj 

hrozné strašidlá... Jednoducho – vo vyzdobenej telocvični sa začal školský karneval. Pani 

vychovávateľky pripravili pre všetkých pestrý program aj zaujímavé súťaže. Nechýbala dobrá 

nálada, zábava, tanec a ocenenia pre najzaujímavejšie doma vyrobené  masky. Malú sladkosť si 

odniesol každý účastník obľúbenej fašiangovej akcie. 

EXKURZIA V PLANETÁRIU V PREŠOVE 

13.februára navštívili žiaci štvrtého ročníka planetárium 

v Prešove. Najväčším zážitkom bolo premietanie v miestnosti 

s kupolou, kde sa nad nimi pohybovala hviezdna obloha. Žiaci tak 

mali možnosť vidieť Slnečnú sústavu, planétu Zem, fázy 

Mesiaca, zoskupenia hviezd a súhvezdí, rôzne polohy Slnka počas 

striedania ročných období. Exkurzia im pomohla lepšie poznať 

 vesmír a ukázala, ako sa pri učení dá spojiť príjemné 

s užitočným. 

V MESTEČKU ŠALI – na celonárodnej súťaži  

15.marca sa v Šali konal jubilejný 20. ročník súťaže Šaliansky 

Maťko J. C. Hronského, ktorý podporil svojou účasťou aj prezident 

Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Našu školu aj Prešovský kraj 

reprezentoval Ľubko Krištan, žiak III. B triedy. Aj keď sa mu 

nepodarilo získať ocenenie, podľa slov organizátorov víťazmi sú 

všetky deti, ktoré prišli s láskou, bezprostrednosťou a od srdca 

predniesť svoje povesti. A to sa Ľubkovi podarilo. A podarila sa aj 

fotografia s pánom prezidentom.  

   Ahoj, milí          

kamaráti! 



ČITATEĽSKÝ MARATÓN V ŠKD 

     22. marca sa v školskom klube uskutočnil čitateľský maratón, 

ktorý bol vyvrcholením aktivít súvisiacich s knihami. Deti sa 

oboznámili s tvorbou spisovateľky Kristy Bendovej, čítali príbehy z  

knihy Bola raz jedna trieda, lúštili názvy ľudových rozprávok... 

V tento zaujímavo prežitý deň všetkým dokázali, že kniha je naozaj 

priateľ človeka, lebo dokáže poučiť aj zabaviť. 

 

ENVIROMENTÁLNY VÝCHOVNÝ KONCERT NATURA 

     11. apríla sa v priestoroch CVČ uskutočnil program, ktorý žiakom 1. stupňa pripomenul 

dôležitosť čistého vzduchu, výhody separácie odpadu a následnej recyklácie. Prostredníctvom 

spevu a hraných scénok sa deti učili ako udržiavať krehkú rovnováhu medzi človekom, jeho 

potrebami a prírodou. 

DEŇ ZEME 

     22. apríl je výnimočný deň venovaný našej planéte. Žiaci, učitelia 

aj vychovávateľky ho oslávili pestrou paletou aktivít 

s environmentálnou tematikou. 

Prváci sa v rámci tohto dňa rozprávali, pozreli si peknú prezentáciu 

o čistej prírode, kreslili a vystrihovali zvieratá aj rastliny. 

Žiaci druhej triedy si zahrali didaktickú hru STONOŽKA- 

ochrankyňa prírody, po ktorej upratovaním okolia školy všetkým 

ukázali, akí sú sami šikovní ochranári. 

Tretiaci si Deň Zeme pripomenuli vyčistením okolia studničky na Dobrianskeho ulici. Po práci 

vytvorili krásne obrazy z prírodnín. 

Žiaci štvrtého ročníka pozerali v tento deň zaujímavú prezentáciu venovanú ochrane životného 

prostredia a tiež sa vybrali na Sídlisko II, aby nielen slovami, ale aj činmi pomohli našej Zemi byť 

čistejšou a krajšou. 

 

 

 

 

    V dňoch 13.5. – 17.5. usporiadala naša škola pre rodičov, bývalých žiakov, priateľov školy a hostí 

zaujímavé aktivity, do ktorých sa zapojili žiaci pod vedením pani učiteliek a pani vychovávateliek. 

Každý deň v týždni bol charakterizovaný témou, ktorú so sebou prináša bežný život. 

     Hneď prvý deň patril  projektu Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej 

spoločnosti a konkurencieschopnosti, ktorý odprezentovala 

projektová manažérka Mgr. Helena Kajlová. Pokračovalo sa 

otvorenými vyučovacími hodinami pedagogických zamestnancov, 

členov projektového tímu, ktorí v praktických ukážkach predviedli, 

čo už projekt škole priniesol – moderné didaktické prostriedky, 

vyučovanie inovatívnymi formami a metódami. 



Téma BEZPEČNE NA INTERNETE bola 

realizovaná formou prezentácie a besedy o výhodách aj 

nástrahách, ktoré so sebou prináša využívanie internetu.  

Utorok sa niesol v znamení ŠKOLY LESNEJ MÚDROSTI.  

Začal sa prednáškou o ochrane prírody a pokračoval 

súťažou družstiev o poznatkoch  z prírody vranovského 

regiónu pod názvom 

Milujeme prírodu. 

Zaujímavosťou dňa bol aj výchovný koncert Zneužívanie 

moci, s ktorým vystúpila hudobná skupina Špecial  Art 

z Nitry. 

     V stredu školu ovládlo 

UMENIE, KTORÉ NÁS SPÁJA. 

V tento deň boli prezentované 

diela akademického maliara Jozefa 

Jackaniča a uskutočnila sa  beseda s jeho manželkou Mgr. Danielou 

Jackaničovou, riaditeľkou Štátneho archívu vo Vranove nad Topľou. 

Príjemné dopoludnie spestrila prehliadka výtvarných prác žiakov 

a absolventov školy. Inšpiráciu pre talentovaných žiakov boli vyobliekané 

členky DFS Cifroško, ktoré podporili atmosféru spevom. 

     Krásny slnečný štvrtok privítal žiakov na detskom dopravnom ihrisku, 

kde plnili aktivity pod názvom BEZPEČNE NA CESTÁCH. Akcia sa konala 

v spolupráci s autoškolou MADURA. 

Žiaci si mohli precvičiť pravidlá pre chodcov a cyklistov 

v testoch, kvízoch a praktických zručnostiach pri jazde na 

bicykloch, štvorkolkách priamo na DDI v areáli školy. 

     Piatok potešil všetkých, ktorým lahodí ľudová hudba a spev. 

Krásne tóny  hudobných nástrojov ĽH Vranovčan  a detských 

hláskov žiakov  DFS Cifroško potvrdili, že HUDBA JE DAR.  

     Počas všetkých piatich dní sme 

v škole privítali hostí – v pondelok primátora mesta Ing. Jána Ragana, 

prednostu MÚ Mgr. Andreja Krišandu, poslanca-člena Rady školy Ing. 

Ľubomíra Lukiča, riaditeľov 

a zástupcov vranovských základných 

škôl, v piatok vedúcu odboru 

školstva PaedDr. Marianu 

Lapčákovú, bývalých žiakov, učiteľov, rodičov, ktorí boli milo 

prekvapení a potešení z predvedených aktivít.   

    

  Odkaz Týždňa otvorených dverí spred roka UČIŤ SA PRE ŽIVOT MÁ ZMYSEL tohtoročné 

aktivity naplnili a navodili naštartovaný trend školy stále napredovať.  

 



 

 

 V dňoch 4., 7. a 8. júna 2013 si členovia Detského folklórneho 

súboru Cifroško pripomenuli 10. výročie jeho založenia  sériou vystúpení 

pre spolužiakov, rodičov, širokú verejnosť i vzácnych hostí. V programe 

plnom hier, spevu i tanca sa predstavilo takmer 220 Cifroškárov. Pokrstili 

aj svoje prvé CD s názvom Kec sebe zaśpivam...    

 Chcete vedieť, ako sa to vlastne začalo? Súbor vznikol 

v septembri 2003 vďaka veľkému folklórnemu zanieteniu riaditeľa školy, 

(bývalého primáša a vedúceho ľudovej hudby Folklórneho súboru 

Vranovčan), Mgr. Mariána Magdu a choreografa, tanečného pedagóga FS 

Vranovčan a zároveň učiteľa na tejto škole, Mgr. Petera Kocáka. Hneď 

prvý rok ho navštevovalo 40 žiakov. Dnes v súbore spieva a tancuje 220 detí vo veku od 6 do 15 

rokov. Aj vďaka obetavým pani učiteľkám – Mgr. Danke Kolesárovej, PaedDr. Jarmile Kolesárovej, 

Mgr. Lenke Kocákovej a pánu učiteľovi Mgr. Petrovi Šofrankovi ich môžeme vidieť na školských 

podujatiach, podujatiach mesta, ale reprezentujú nás na súťažiach a prehliadkach, z ktorých si 

priniesli množstvo ocenení. Cifroškári sa predstavili aj na najväčšom folklórnom festivale vo 

Východnej, účinkovali v televíznych reláciách Drišľakoviny  a Kapurka.  

 Našim oslávencom prajeme do ďalších rokov, aby im ľudová pieseň a tanec prinášali 

radosť. Nech ju aj naďalej rozdávajú plným priehrštím.  

 

       



  

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Slávik Slovenska 
 

I.kategória (žiaci 1-3. ročníka)      II. kategória (žiaci 4.-6. ročníka) 

1. Jana Bačiková, III.A        1. Martina Maťašová, V.D 

2. Nina Mrusková, I.A         2. Soňa Tarčinská, VI.A 

3. Ján Mičej, II.A a Zuzana Kridlová, I.C           3. Hana Kocáková, IV.B a Natália Sukovská, VI.C 

 

Pochvalné uznanie:         Pochvalné uznanie: 

Oliver Červinka, III.D         Simona Sopková, IV.A 

Soňa Gabriela Marcinová, III.C            Olívia Demčáková, V.B 

           Viera Nemčíková, VI.B   

 

 

 

 

 

 

 

Poézia: 

1. Ema Pasternáková,  II.C  

2. Maximilán Bumbera,  IV.B 

3. Terézia Barnová, II.A 

                                                     

Próza: 

1. Sandra Porvazníková, IV.D 

2. Ema Tiňová,  II.A 

3. Šimon Krišta,  III.B 

Pozrite aké úspechy 

dosiahli naši žiaci. 

Všetkým srdečne 

blahoželáme! 

! 



 

Pytagoriáda 
III.ročník       IV. ročník 

1. Matej Novikmec, III.B     1. Katarína Škovierová, IV.C 

2. Adam Humenník, III.D, Martin Kozák, III.C  2. Richard Sedlák, IV.D 

3. Martin Drobňák, III.B     3. Maximilián Bumbera, IV.B 

 

                 Matematický Klokan 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ročník 

Klárka Bodnárová, III.A 

Matej Novikmec, III.B 

Martin Kozák, III.C 

Adam Humeník, III.D 

II. ročník 

Katka Kocáková, II.A 

Stanko Senderák, II.A 

Emka Kerestešová, II.B 

Matej Novikmec, III.B 

Pytagoriáda – 2. miesto 

(Mgr. V .Kobielská) 

 

Ema Pasternáková, II.C 

Hviezdoslavov Kubín –2. miesto 

(Mgr. M. Rinkovská) 

Školský šampión: Martin Kozák, III.C 

Ľubomír Krištan, III.B 

Šaliansky Maťko – 1. miesto 

(Mgr. V. Kobielská) 

 

 

Anna Maťašová, II.A 

Talenty 2013 – 3. miesto 

(PaedrDr.J. Kolesárová) 



Jana Bačiková, III. A 

Slávik Slovenska – 3. miesto 

(Mgr. D. Kolesárová) 

Martin Kozák, III. C 

Pytagoriáda – 1. miesto 

(Mgr. K. Hublerová) 

 

Hanka Kocáková, IV. B 

Talenty 2013 – 2. miesto 

(Mgr. D. Kolesárová) 

Rudolf Hrubovský, IV. A 

Rozprávka 2012 – 1. miesto 

(Mgr. H. Borošová) 

 

Martina Maťašová, IV. A 

Rozprávka 2012 – 3. miesto 

(Mgr. H. Borošová) 

 

Šimon Krišta, III. B 

Rozprávka 2012 – 1. miesto 

(Mgr. V. Kobielská) 

Stella Lompartová, I. A 

Les a jeho tajomstvá – 2.miesto 

(Mgr. H. Borošová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vranovský maratónik 1.- 2. ročník, chlapci 

3. miesto 

Tomáš Baran, II.A 

Patrik Bačišin, II.A 

Sebastián Jacko, II.B 

Jakub Krupa, II.C 

Vranovský maratónik 1.- 2. ročník, dievčatá 

2. miesto 

Katarína Kocáková, II.A 

Kristína Krúdyová, II.A 

Patrícia Prúchyová, II.C 

Zoja Goliášová, II.B 



Ľubomír Krištan, III.B 

Šaliansky Maťko – 1. miesto 

(Mgr. Viera  Kobielská) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Šimon Krišta, III. B 

Prečo mám rád Slovenčinu – 1. miesto 

(Mgr. Viera Kobielská) 

 

Vranovský maratónik 3.- 4.ročník, dievčatá 

2. miesto 

Jana Bačiková, III. A, Marta Šofranková, III. B 

Diana Olšavská, IV. B, Viktória Peštová, IV. D 

 

Tvorivé choreografie 

2. miesto 

DFS Cifroško – mladší žiaci 

(Mgr. Danka Kolesárová) 

 

Biblická olympiáda 

2. miesto 

Anna Maťašová, II. A 

Martin Olearník, II. B 

Peter Olearník, II.B 

(Mgr. Mária Turčaniková) 

Biblická olympiáda 

3. miesto 

Alexandra Hatalová, IV. A 

Sára Dargajová,  IV. A 

Eva Rozkošová, III. C 

(Mgr. Mária Turčaniková) 

Mladý zdravotník 

2. miesto 

Monika Vaľková, V. D 

Martina Maťašová, V. D 

Terézia Ištoková, III. C 

 Branislav Piršč, II. D 

Vanesa Serafínová, II. D 

(Mgr. Ingrid Imrichová) 



     Máte radi rozprávky?   Tak potom 

sú nasledujúce strany, ktoré  pripravili žiaci III. B triedy, určené práve pre vás.   

     Na úvod položili malí reportéri Ľubko Krištan a Adrianka Tichá zopár otázok na rozprávkovú 

tému svojim kamarátom: Kristínke Krúdyovej z II.A, Saške Kandalovej z II. B, Emke 

Pasternákovej z II. C a Vaneske Serafínovej z II.D triedy. 

1. Aká rozprávka je tvoja najobľúbenejšia? Prečo práve tá? 

Kristínka: Medovníkový domček, lebo príbeh o ježibabe, Janíčkovi 

a Marienke sa dobre skončí. 

Saška: Šmolkovia, lebo čarodejník Gargamel chce chytiť Šmolkov 

a nikdy sa mu to nepodarí. Sú oveľa šikovnejší. 

Emka: O Snehulienke, lebo je veľmi pekná, milá a dobrá. Obľúbila som 

si trpaslíkov, ktorí jej pomohli a mali ju radi. 

Vaneska: Pat a Mat, pretože sú zábavní. Vždy niečo pokazia a potom 

sa to snažia opraviť. 

2. Čo sa ti najviac páči na rozprávkach? 

Kristínka: Páči sa mi to, že v rozprávkach vystupujú zaujímavé 

postavičky. Rozprávky bývajú dlhé a rada ich čítam. 

Saška: Sú veselé a smiešne. 

Emka: Rozprávky sa mi páčia, že sú pekné, zábavné aj poučné. 

Vaneska: Najviac sa mi páči, že v nich víťazí dobro nad zlom. 

 

3. Čítali, alebo rozprávali ti rodičia v detstve rozprávky? Kedy 

a aké? 

Kristínka: Áno, pred spaním. Spomínam si na rozprávku o pyšnom 

dievčatku, ktoré sa stále pekne obliekalo. 

Saška: Rodičia mi pred spaním čítali príbehy o krtkovi. Vždy som 

chcela rozprávku o tom, ako si ušil nové nohavičky. 

Emka: Čítali mi pred spaním rozprávky z knihy: Dobrú noc môj anjelik. 

Boli to príbehy o chlapčekovi Tomášovi a jeho chorej starkej. Modlil sa 

za jej uzdravenie. 

Vaneska: Mamka mi pred spaním čítala rozprávky o dievčatku Haidy. 

Pomáhala starému otcovi, ku ktorému prišla bývať. 

 

4.Ktorého rozprávkového hrdinu máš najradšej? Prečo? 

Kristínka: Najradšej mám Mickey Mousa, lebo je veselý, má rád 

prírodu, zvieratá.. 

Saška: Pes Scoby Do, lebo vždy vyrieši každú záhadu. 

Emka: Shrek. Nie je síce pekný, ale má dobré srdce.  

Vaneska: Páči sa mi Macko Pu. Zažíva rôzne dobrodružstvá, napríklad 

chcel včielkam ukradnúť med. Okolo seba má dobrých priateľov. 

  Ja, bez peknej 

rozprávky, nezaspím. 

Ďakujeme za rozhovor. 

 



 

 

NEMO 

     Je to rybka oranžovo bielej farby, ktorá žije v mori. 

Plutvu na pravej strane  má menšiu ako na ľavej. Na svojej 

dobrodružnej ceste sa Nemo ocitol v akváriu.  Aj keď tu má  

vodu, rastlinky, dokonca aj truhlicu s pokladmi, necíti sa  

dobre. Je veľmi vystrašený. Z červenej papuľky vypúšťa 

bublinky. V akváriu má rybka málo priestoru. Nemovi 

chýbajú kamaráti a najviac jeho otecko. Verí, že sa dostane 

zo zajatia späť do mora, kam patrí.                                          

   

Napísal Šimon Krišta  

 

ŠMOLINKA 

     Pre šmolkov je typické modré telo a biela 

čiapka. Len tatko Šmolko má čiapku červenej 

farby. Spolu tvoria veselú rodinku. Šmolinka je 

veľká krásavica. Má dlhé žlté vlasy, šaty 

z hodvábnej látky a biele topánky. Nečudo, že 

sú všetci šmolkovia do nej zaľúbení. Svojej 

peknej priateľke darovali kyticu lúčnych 

kvetov. Šmolinka ich za odmenu pozve na 

veľkú, letnú párty. 

 

Napísala Danielka Kacvinská                               MAJA 

     Maja je malá, veselá a nezbedná včielka. Telo má pruhované 

žlto-čiernej farby. Na okrúhlej hlave má krátke žlté vlásky 

a tykadlá. Milú tváričku jej zdobia veselé očká a malý noštek. 

Maja je veľmi milá a vždy sa usmieva. Na lúke má veľa priateľov 

ako trúdika Vilka, alebo lúčneho koníka Flipa. Stále zažívajú nové 

a  zaujímavé  dobrodružstvá. Spevák Karel Gott naspieval 

o včielke Máji známu pieseň, ktorú pozná snáď každý z nás.                                             

Napísala Kristínka Hrehová 

      

  Obrázky z obľúbených rozprávok pomohli 

deťom utvoriť pekné opisy ilustrácií. Ak sa vám 

ich texty páčia, môžete si obrázky vyfarbiť. 

 



EINEČDEVSYV 
 

EINARH          1  

EINENZÁLB    1  

EINAJÁRTSYV 1  

 

       

           

      

     Viete urobiť stojku na rukách? Alebo aspoň stojku na hlave? 

Skúste to a uvidíte celkom obrátený svet...  

 V utorok sme mali telesnú výchovu, a keď pani učiteľka odišla 

do skladu po lopty, začali sme robiť stojky na rukách. A keďže to 

máme zakázané, zrazu čosi veľmi buchlo, zatriaslo sa ... 

 A my sme sa ocitli v celkom obrátenej škole. Lavice so 

stoličkami viseli zo stropu a svetlá svietili z podlahy. Na 

tabuľu sme písali perom a do zošitov farebnými kriedami. 

Knihy sme čítali odzadu a do zošitov sme písali hore nohami. 

 Cez deň sme spali a v noci sme chodili do školy. Päť dní 

sme oddychovali a dva dni sme sa učili. Prázdniny trvali od 

septembra do júna a školský rok bol v júli a v auguste. Keďže 

bolo horúco, deti mali zaujímavé predmety: EINAPÚK a EINAVOĽAPO. Na písomke nám pero 

samo písalo správne odpovede. Ale dostávali sme samé päťky, pretože pani učiteľka dávala 

dobrým žiakom päťky a zlým jednotky. Na telesnej výchove sme sedeli a cez prestávky sme lietali 

po chodbách.  

 Prváci boli najvyšší a nezmestili sa do lavíc. A deviataci boli 

najmenší. Chlapcom narástli dlhé vlasy a dievčatá boli ostrihané 

nakrátko. Dievčatá hrávali futbal a chlapci sa hrali s bábikami. 

Žiaci gumovali gumkou na vlasy. Deti chodili do kabinetu piť kávu 

a pani učiteľky sa zatiaľ učili v triedach. Známky dostávali do 

učiteľskej knižky. 

 Namiesto obeda sme mali desiatu. Otvorili sme ústa a jedlo 

nám padalo z neba rovno do úst.  Obed sme nemali vôbec. Bolo to preto, lebo aj hrnce boli 

otočené naopak a stále z nich všetko vytieklo. Aj voda z umývadla tiekla naopak.  

 Bol tam veľmi veľký zmätok a čuduj sa svete! Nikomu to nevadilo. Deti sa hrali a bláznili. 

A na konci roka dostávali takéto vysvedčenie: 

 

 

 

 

 

 

Všetci sa tešili, lebo blázniť sa a vystrájať vedeli naozaj dobre.  

 Prišli prázdniny a zazvonil prázdninový zvonček. Vlastne nezazvonil, iba čosi zašepkal. 

Opäť niečo strašne buchlo a keď sa deti po prázdninách vrátili do školy, po obrátenej škole 

nebolo ani slychu. Škoda, bolo to naozaj celkom zaujímavá škola. 

                                                                  
Zo slohových prác žiakov II. A triedy 

Ilustrovali Filip Tutko, Barborka Šofranková a Stanko Senderák 

 



AJ MY PATRÍME DO VEĽKEJ EURÓPSKEJ RODINY 

             

     Veľa ľudí chodí na dovolenky do zahraničia. Áno, je tam krásne. 

No netušia, aké krásne miesta máme aj na Slovensku. Nevedel som 

to ani ja.  

           Poslednú dovolenku sme strávili na Slovensku. Navštívili sme mnohé miesta, hory, 

jaskyne a múzeá. No nezabudnuteľný bol výlet v Slovenskom raji. Ani som netušil, že je 

to skutočný raj na zemi.  

          V nedeľu sme sa vybrali na výlet. Ocko mi povedal, že tam sme ešte neboli. 

A nebola tam ani moja mamka. Koľko je takých Slovákov, ktorí tam ešte nikdy neboli? 

Určite veľa. Začala sa dlhá a náročná túra. Hneď na začiatku som si našiel kamaráta, 

volal sa Tomáš. Išli sme spolu, my dvaja, pred rodičmi. Vraj, aby sme boli stále na očiach! 

Stúpanie po rebríkoch bolo  veľmi náročné. A to sme si my dvaja mysleli, že vieme loziť 

po rebríku. Vieme, ale samozrejme, nie po takom. Stúpali sme stále vyššie a vyššie. Boli aj 

také úseky, keď sa mi poriadne roztriasli kolená. Riadny adrenalín! Keď sme prišli do 

cieľa, skoro mi dych vyrazilo.  Výhľad na prekrásnu a slnkom zaliatu krajinu  stál za to. 

Bolo to niečo úžasné! Nevedeli sme sa na tú krásu vynadívať. 

         Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na salaši a dali si tradičné slovenské jedlo – 

bryndzové halušky. Naozaj to bol môj najkrajší výlet. Som veľmi rád, že naše Slovensko 

je také krásne. 

                                                                                   Napísal Jakub Hrubovský,  IV.A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

tak mohli za  

 

vystúpenia. 

NAŠE SLOVENSKO 

Slovensko je krásne, ver 

báseň o ňom píšem hneď. 

 

Tatry naše, veľké hory, 

turista sa v snehu borí. 

 

Každý lyžiar má to prianie, 

dobrý sneh na lyžovanie. 

 

Parky, plesá, jaskyne, 

tie návštevník neminie. 

 

Naše hrady prastaré, 

zdobia skaly kamenné. 

 

V nedeľu sa naša škola, 

do prírody chystá znova. 

 

Napísal Patrik  Sabo, IV.A 

 

No... tak tam sa 

rád pôjdem 

pozrieť. 

 



POVESŤ O BOCIANOVI Z ČAKLOVA 

Dávno pradávno žil v našej obci bocian Vilko. Po dlhé 

roky prilietal sám. Raz v jari nepriletel. Ľudia hovorili, že už 

nepriletí. Na ďalší rok však priletel s veľkou rodinou. Práve 

vtedy sa v našej obci premnožili žaby. Robili škodu na poliach 

a záhradách. Celé mesiace zachraňovala Vilkova rodina našu 

obec od žiab. Po dlhšom čase sa však  Vilkova rodina rozrástla. 

Po ďalšie roky sa do našej obce vracali kŕdle bocianov. Preto 

nazývajú až doteraz obyvateľov našej obce bocianári. 

Napísala a ilustrovala Viktória Ambrozyová, III. A 

 

                    MOJA POVESŤ  O RIEKE ONDAVA 

V Slovenskej Kajni žil chudobný gazda. Všetok 

majetok mu vyšiel navnivoč. Našťastie bol 

v Kajni pri rieke mlyn. Tam sa gazda uchýlil. 

Pomáhal mlynárovi mlieť múku. Jedného dňa, 

keď ťažko pracoval uvidel ako z rieky vyskočil 

čudný mužíček, ktorý dával pšenicu do mlyna. 

Vtom prišiel mlynár. Vystrašený gazda zakoktal 

on, on, on, dáva. Od vtedy sa rieka volá Ondava. 

Napísala Nina Tutková, III. A,  ilustrovala Klára Bodnárová, III. A  

 

                    POVESŤ O ZÁMUTOVE 

Dedina Zámutov patrila kedysi rodu 

Rozgoňovcom. Zo začiatku sa ľuďom v obci žilo zle, 

lebo v tom čase  bola veľká chudoba. V dedine vypukla 

cholera. No neskôr sa dedina začala rozvíjať. Postavil 

sa nový liehovar a neskôr aj pivovar. Do dediny prišiel 

bohatý nemecký poľovník Scheibler, ktorý dal postaviť 

kaštieľ. Povrávalo sa, že majiteľ kaštieľa bol veľmi 

bohatý a v kaštieli schoval zlato a drahé kamene. Pod 

kaštieľom vybudoval únikové chodby. Keď neskôr kaštieľ vypálili, majiteľ kaštieľa 

unikal podzemnými chodbami a cestou poklad stratil. Po vojne boli všetky chodby 

zasypané a ľudia tento poklad márne hľadajú dodnes. 

                                                         Napísal a ilustroval Filip Kopko, III. A  

 



NEZVYČAJNÉ STOPY 

  

 Bol daždivý deň, všade naokolo samé blato. Obliekla som si plášť, obula  čižmy a vyšla som 

z domu. Zrazu ma v blate upútali záhadné stopy. Komu patria? Zvieraťu? Človeku? 

Vôbec som tie stopy nepoznala. Zavolala som kamarátom, aby mi poradili, ale neboli 

doma. Poprosila som o pomoc sesternicu Luciu. Vyšli sme na dvor a pozorne sme si 

tie stopy obzerali. Boli veľmi zvláštne, mali tvar srdiečka. Odišli sme do knižnice 

a tam sme si preštudovali časopisy, knihy, encyklopédie, no nanič sme neprišli. Pri 

riešení záhady sme zrazu vyhladli. Našťastie nám mamka uvarila chutný obed 

a pozvala nás na nákupy do obchodného centra. Potešili sme sa. Prešli sme rôzne oddelenia, ale 

najviac sa nám páčilo v oddelení s hračkami. Zrazu sme zablúdili do obchodu s názvom „Hauky 

shop“. Bolo tam všetko potrebné pre psíkov, dokonca aj oblečenie a topánočky. Na naše veľké 

prekvapenie, v regáli boli uložené malé topánky s podrážkou v tvare srdiečka. A bolo po záhade. 

Pozreli sme na seba a s chuťou sa zasmiali. Vrátili sme 

sa domov a aby nám bolo veselšie, prišla za nami 

Luckina kamarátka Lenka. Neprišla však sama. Za ňou 

poslušne kráčal psík v topánočkách s podrážkou v tvare 

srdiečka. Vyšli sme na dvor a spolu obdivovali v blate 

tie záhadné stopy v tvare srdiečka, ktoré zostávali po 

Lenkinom malom  nezbedníkovi.  

                     Napísala Veronika Hrubovská, IV. A 

 

 

JABĹČKO A ČERVÍK 

 

Bolo raz jedno jabĺčko. Bolo červené ako 

líčka. Jedného dňa zafúkal silný vietor. Všetky 

jablká opadali, ale jedno ostalo visieť na 

strome. Bolo zo všetkých najkrajšie. No odrazu 

kde sa vzal, tu sa vzal červík – Petrík sa do neho zavŕtal. Zrazu to krásne jabĺčko 

zosmutnelo. Zmenil svoju farbu. Všimol si to aj Petrík – červík. Prečo mi už jabĺčko 

nechutí, prišlo mu toho jabĺčka ľúto. Tak si povedal, že od dnešného dňa bude jesť 

jabĺčka, ktoré sú na zemi. 

      

Napísala Zoja  Goliášová, II. B, ilustrovala Danka Kacvinská, III.B 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ŤAPKO 

Môj malý psík, 

to je nezbedník. 

Volá sa Ťapko 

a je moje zlatko. 

 

Keď ma vidí zďaleka, 

od radosti zašteká. 

Chvostíkom zavrtí, 

pýta si maškrty. 

 

Granulky rád jedáva, 

za úlohy ich dostáva. 

Sadni, ľahni, to on vie, 

odmenu zaň dostane. 

 

Keď vyjde von, 

nik nevie to, čo on. 

Mám ho veľmi rád, 

môj štvornohý kamarát. 

 

Patrik Sabo, IV.A 

 
 

VZORNÝ ŠKOLÁČIK 

 

Ja som vzorný školáčik 

a usilovný prváčik. 

Rád si čítam, počítam, 

veľmi dobre rozmýšľam. 

Do školy ja chodím rád, 

som s ňou dobrý kamarát. 

Spievame si cvičíme 

a pekne si kreslíme. 

 

Radovan Fuňák, I.B 

 

ŠKOLA 

 

      Škola volá milé deti, 

      každý už po schodoch letí.      

      Janko, Lenka, Anička 

      nechýba im taštička. 

      Prváci sa radi učia, 

      div sa z toho nerozpučia. 

      Druháci sú teraz vonku 

      na tom krásnom, 

      teplom slnku. 

      A tretiaci s údivom, 

      násobilku dvoch a troch. 

      Štvrtáci, to nepoviem. 

      Hoci o tom všetko viem. 

 

Miriam Smoľáková, IV.D 

 

 

 

ŠEBESTOVÁ A MACH 

Šebestová múdra žiačka, 

myslela, že kniha je hračka, 

preto sa s ňou dlho hrala, 

až ju celú prečítala. 

 

Mach, ten kúzelník dobrý, 

chcel, aby knihy zjedli zlobri. 

Knihy, tie sa nedali, 

všetkých zlobrov požrali. 

Deti o nich už len čítali 

a čítali a čítali... 

 

Martin Kozák, III.C 

 
 

 

JAR 

 

Marec, apríl, máj 

každý ich má rád. 

Posledný sneh už sa topí, 

nezostanú po ňom stopy. 

Slnko už má teplú tvár, 

je to pre nás ako dar. 

Na oblohe krásne svieti 

poďte sa hrať už von deti. 

Vtáčiky nám budú spievať 

a my na lúke tancovať. 

Všade kvitnú jarné kvietky 

voňajú nám pekne všetky. 

Zvieratká sa v tráve šantia 

a  všetci sa kamarátia, 

každý sa teší, každý je rád, 

že je tu zase opäť teplá jar. 

 

Diana Dobranská, II.B 

 

 

MACKO PACKO 

Bol raz jeden macko, 

volal sa Packo. 

On jahody jedával 

a stále sa usmieval. 

 

Med mal veľmi rád, 

včelička bola jeho kamarát. 

Na obede sa s rodinkou stretával, 

pekné pesničky im vždy spieval. 

 

Dominika Mattová, III. D 

 

 



                      Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko významov má slovo 

jazyk? Odpoveď na túto otázku môžete nájsť v príbehu  Šimonka Krištu, žiaka 

III.B triedy. 

 

 

 

NAJKRAJŠIE VYBRANÉ SLOVO 

( Text vyhral hlavnú cenu v súťaži Prečo mám rád slovenčinu ) 

     Som tretiak. Teraz sa v škole učíme vybrané slová. Pre niektorých mojich spolužiakov 

sú španielskou dedinou. Vôbec pre nich nie sú zaujímavé, mnohým nerozumejú a v 

pravopisných cvičeniach robia chyby. Ja mám vybrané slová veľmi rád. Pre mňa sú teda 

slovenskou dedinou, lebo im rozumiem. Mamka mi však vysvetlila, že sa to takto nehovorí. 

Čo, azda neexistuje slovenská dedina? Veď keď niečomu rozumiem a som Slovák, tak by 

to mala byť pre mňa slovenská dedina. Dospelí niekedy ničomu nerozumejú. Ani 

vlastnému jazyku...  

     Najvyberanejšie a najvybranejšie zo všetkých vybraných slov je pre mňa slovo - 

jazyk. Narodil som sa a už som ho mal. Keď sa mi nedarilo správne vyslovovať hlásku r, 

pani doktorka mi chcela pod ním podrezať uzdičku. Našťastie, mamka s tým nesúhlasila.  

Teraz ho mám aj tak dosť podrezaný. 

     Môj jazyk dokáže veľa vecí. Samozrejme, že vie rozprávať jazykom slovenským, 

českým a sčasti  aj anglickým. Niekedy rozpráva škaredo a vtedy by som mu dal 

najradšej po...  jazyku. Okrem toho dokáže v škole cez hodinu  celkom nenápadne vykývať 

mliečny zub. 

     Keď bol môj jazyk menší a hlúpejší, občas sa vyplazoval na iných. Teraz mu to už 

nedovolím. Ešte by každý videl, že je červený ako dievčenský. Preto najradšej líže modré 

a zelené lízanky a ... šmolko zmrzlinu.  

Môj jazyk je veľmi maškrtný. Okrem lízaniek a zmrzliny obľubuje aj mačacie jazýčky. 

Nie, nie jazýčky našich kocúrov Murka a Burka, ale čokoládové jazýčky. Práve také 

dostávam na narodeniny od starkej.  

     Ockov jazyk má zase najradšej hovädzí jazyk v slivkovej omáčke s knedlíkmi. Bŕŕŕŕŕŕ, 

tak na cudzom jazyku by si môj jazyk určite nepochutil.  

     Okrem jazyka, ktorý mi narástol v ústach, mám ešte jeden. Je to jazyk v mojej 

topánke, ktorý ma pri obúvaní dosť hnevá. Práve vo chvíli, keď sa trápim so šnúrkami sa 

Čítajte pozorne! Na konci sa môžete 

otestovať. 



ako náročky zastrčí dovnútra topánky a ja ho musím nasilu vyťahovať. Vtedy by som ho 

najradšej tými šnúrkami za trest zviazal. 

     Keď nad tými jazykmi ďalej premýšľam, zisťujem, že najkrajší, najlepší 

a najvzácnejší je môj rodný jazyk – moja reč. Hovorí sa mu aj materinský jazyk.  Áno, 

ešte nedávno mi mamka čítala rozprávky, pri ktorých som sladko zaspával. Samozrejme, 

pre mňa je to aj otcovský jazyk. S ockom každý deň preberám čo, kde a prečo sa udialo 

a on mi trpezlivo odpovedá na moje zvedavé otázky.  

     Slovami, síce trochu nesmelými sa rozprávam so 

spolužiačkou o mojich záľubách. Čím iným ako rečou sa 

môžem súrodenecky poškriepiť a potom znova udobriť so 

svojím starším bratom. Vďaka reči sa pýšim jednotkou 

v žiackej knižke za bezchybne prečítaný úryvok 

z rozprávky.  

     Už viem, že ma na každom kroku  sprevádza môj jazyk  

slovenský, ktorý pre mňa našťastie nie je španielskou dedinou. 

Preto ho mám veľmi rád. 

 

 

     Ak ste pozorne čítali, určite budete vedieť odpovedať na nasledujúce otázky:   

 

 

                                                  

                                                                   

                                                                                           

 

                

 

   

 

 

 

 

 

           

 

OTESTUJ SA 

1.Aká dedina sa nespomína v texte? 

     A španielska 

     B česká 

     C slovenská 

 

3. Akým jazykom vie rozprávať jazyk? 

 

     A českým 

     B ruským 

     C nemeckým 

 

5. Na čom by si nepochutnal jazyk tretiaka? 

 

     A na hovädzom jazyku v slivkovej omáčke 

     B na lízankách 

     C na zmrzline 

 

 

2.Čo dokáže urobiť celkom nenápadne jazyk 

v škole cez hodinu? 

               A zjesť desiatu 

                      B vykývať mliečny zub 

                      C šepkať 

 

4. Od koho dostáva tretiak mačacie jazýčky? 

 

                      A od mamky 

                      B od ocka 

                      C od babky 

 

       6. Tretiak Šimonko má: 

 

                     A mladšieho brata 

                     B sestru 

                     C staršieho brata 

 

 

 ( Správne odpovede: 1.B ,2.B, 3.A, 4.C, 5.A, 6.C  ) pripravila p. uč. Viera Kobielská 



                                                     

-priekopníkmi vo výrobe zmrzlinových lahôdok boli Číňania? Získavali ju zmiešaním ovocia 

so snehom, alebo kúskami ľadu. 

-zmrzlinu poznali už starovekí Gréci. Nazývali ju sneh Olympu a dochucovali ju šťavou 

s medom. 

-na zmrzline si pochutnával aj rímsky cisár Nero 

-Európa vďačí za zmrzlinové pochúťky Marcovi Polovi, ktorý pri cestách po Číne doniesol 

pôvodnú receptúru do Talianska 

-v roku 1790 vyvinula Nancy Johnosonová stroj na výrobu zmrzliny 

-presný pôvod vynájdenia zmrzlinového kornútu nie je známy a názory sa rozchádzajú pri 

dvoch menách: Talian Marichioni, Ernest Hamwim 

-v Severnej Karolíne predávajú pikantnú zmrzlinu s tromi druhmi štipľavého korenia 

-vo Venezuele sa nachádza zmrzlináreň v ktorej ponúkajú vyše 600 druhov zmrzlín: 

tresková, fazuľová, špenátová, mrkvová, kukuricová, cibuľová, feferónová, pivová... 

-v Japonsku je továreň, kde vyrábajú zmrzlinu pre psy 

-lízanie zmrzliny aktivuje mozgové centrum, ktoré vylučuje endorfín- hormón šťastia 

-zmrzlinu si ľudia väčšinou zamilujú už v detstve a je jedným z najobľúbenejších 

sladkých potešení na svete 

-najpredávanejšími zmrzlinami sú vanilková, čokoládová a jahodová 

-najviac zmrzliny sa spotrebuje v Amerike, až 22 l na 1 obyvateľa 

-na Slovensku  je to približne 5 l na 1 obyvateľa 

-v Európe vedú v spotrebe zmrzliny chladné severské štáty- Švédsko a Dánsko 

                                TIP NA LETNÉ OSVIEŽENIE 

Uvažovali ste niekedy nad tým, že si vyrobíte vlastnú 

zmrzlinu? 

POTREBUJEME: 5 dcl mlieka, 150 g kryštálového cukru, 

10 g maizeny, 1 žĺtok, 50 g čokolády 

AKO NA TO: 3 dcl mlieka s cukrom privedieme do varu. 

Vo zvyšku mlieka rozmiešame maizenu, žĺtok a zmäknutú 

čokoládu. Zmes prilejeme k vriacemu mlieku a za stáleho 

miešania povaríme. Zhustnutý krém dáme vychladnúť 

a odložíme na niekoľko hodín do mrazničky. Zmrzlinu 

môžeme servírovať v pohároch s ovocím, alebo na 

kornútoch. 

PRAJEME DOBRÚ CHUŤ!                                                                           

Marta Šofranková,   III. B  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

           

         

          

           

            

          

              

              

               

                

               

               

                

                

                

    

    

    

    

    

    

    

    

1. ovocie na b 

2. pomôcka na šitie 

3. voňavý jarný kvet 

4. zamrznutá voda 

5. dravý vták 

6. rastie na ihličnatom strome 

7. chodíme sa tam modliť 

8. vyrába sa zo slnečníc 

 

Patrik Žužo, III. D 

 

1. štvrtý mesiac v roku 

2. morský živočích 

3. žlté sladké ovocie 

4. svieti na oblohe v noci 

5. mužské meno na D 

6. ohrieva nás 

7. výrobok z ovčieho mlieka 

8. pekný inak 

9. oblečenie na kúpanie 

 

Emma Vysoká, III. D 

 

Adam Humenník, III.D 

OBRÁZKOVÉ SUDOKU 



JÁN ULIČIANSKY 
     Viete, prečo sme si vybrali do nášho literárneho 

okienka spisovateľa, dramatika, dramaturga, režiséra 

Jána Uličianskeho?   

      6. mája navštívili naši tretiaci štátne divadlo 

v Košiciach, kde si pozreli jeho rozprávkovú hru Štyria 

škriatkovia a víla. Herecké výkony, pútavú scénu, krásne 

kostýmy, tanec a ľúbivé slová piesní umocnila hudba 

Antonia Vivaldiho z jeho diela Štyri ročné obdobia. Prostredníctvom nej mohli deti počúvať 

melódie, ktoré vyčarí zurkot jarného potoka, bzukot letnej lúky, jesenný šum lístia aj zdanlivo 

nečujne padajúce snehové vločky. 

     Rozprávkové postavy VIVA – lesná víla, škriatkovia – PIKOLO, SOLÁRIO, VENTO, FREDO aj 

žaba FUTURA zožali od detí obrovský potlesk, ktorý bol vyjadrením toho, že sa im predstavenie 

veľmi páčilo a zanechalo v nich hlboký kultúrny a umelecký zážitok. 

     Ján Uličiansky sa narodil 29.10. 1955 v Bratislave. Vyštudoval dramaturgiu a réžiu 

bábkového divadla v Prahe. Po štúdiu sa profesionálne venoval réžii v bábkovom divadle 

v Košiciach. V rokoch 1998-2008 pôsobil ako šéfredaktor Hlavnej redakcie pre deti a mládež 

v slovenskom rozhlase . V súčasnosti je profesorom a pedagógom na VŠMU v Bratislave. 

OCENENIA: Cena Trojruža za tvorbu pre deti a mládež                Zápis na Čestnú listinu IBBY 

      Ján Uličiansky patrí v súčasnosti k najvýznamnejším osobnostiam prozaickej a dramatickej 

tvorby pre deti a mládež.  

     Jeho najznámejšie diela sú:  Adelka Zvončeková, Snehuliacke ostrovy, Pán Prváčik, Máme 

Emu, Rozprávky z palety,  Podivuhodné príbehy siedmych morí, Kocúr na kolieskových 

korčuliach, Veveričky, Čarovný chlapec, Malá princezná 

 

     K jeho najnovším dielam patrí kniha Analfabeta Negramotná.  

Je to prezývka Betky Básikovej, ktorá jej patrí pre nezáujem o čítanie akéhokoľvek druhu. Dej 

sa odohráva v Knihovanoch nad Váhom, kde sa hlavná hrdinka nechá omylom zatvoriť do knižnice.  

Tu sa začnú diať čudné veci. V tichom šere knižnice vystupujú z kúta jedna za druhou 

svetoznáme knižné postavy... Janko Hraško, Pinocchio, Pipi Dlhá pančucha, Anna zo Zeleného domu 

a ďalší s rovnakým cieľom – pomôcť Analfabete vyriešiť jej tri životné záhady: ako sa volá jej 

neznámy otecko, kde stratila prívesok s lebkou a empétrojkou a prečo každý chce, aby čítala... 

 

     Ak chcete vedieť, ako príbeh Analfabety Negramotnej pokračoval, môže vám táto kniha 

určená pre čitateľov od 9 rokov spestriť prázdninové dni. 
Príjemné čítanie! 

 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára Bodnárová, III. A 

Tamara Veliká, IV. D 

Tamara Veliká, IV. D Vanesa Kuliničová, IV. B 

Viktória Turanská, IV. D Stella Lompartová, I. A 

Eva Čechová, I. A Alexandra Veliká, IV.D Eva Jevčáková, I. A 

Alžbeta Molčanová, I. A 

Karolína Hrešková, II. B 

Martina Čintalová, III. A 

Daniela Kacvinská, III.B 


