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Milí malí aj veľkí čitatelia! 

Vonku krásne sneží a my máme prvý pol-

rok školského roka za sebou. Mnohí z vás 

dosiahli krásne výsledky, iní sa výrazne 

zlepšili a niektorí prišli na to, kde majú 

medzery. Všetko je to tak, ako má byť. 

 

Chcela by som zagratulovať viac ako 250 

žiakom, ktorí prospeli s vyznamenaním a 

poďakovať sa ich rodičom za všetko, čo 

dávajú svojim deťom, za záujem a spolu-

prácu. Vážení rodičia, ďakujem Vám aj v 

mene svojich kolegov a kolegýň. 

 

 

V stredu 1. 2. 2023 začneme druhý polrok 

a na konci mesiaca sa budeme tešiť na 

jarné prázdniny a že si ich v zdraví a ra-

dosti aj užijeme. 



Prvý polrok utiekol ako voda, vý-

sledky svojej práce uvidíte na  

polročnom vysvedčení, presnej-

šie na výpise. Ako to už býva, 

niektorí sú so svojou prácou, te-

da aj s výsledkami spokojní, nie-

ktorí menej, ale nájdu sa aj takí, 

čo nie sú so známkami vôbec 

spokojní. Verím však, že sú dos-

tatočne sebakritickí a presne 

vedia, kde sa stala chyba, ktorá 

spôsobila známky nelahodiace 

oku ani duši.  

Najmladší žiaci – prváci sa už 

udomácnili a pomaly sa obozna-

mujú s pravidlami našej školy, 

spoznali prvé písmená 

a zápasia so slabikami či slova-

mi. Nezaostávajú ani 

v matematike a rátajú, za pomo-

ci prstov na ruke, príklady 

v obore do 10. 

Prajem vám všetkým, aby ste 

druhý polrok tohto školského ro-

ka zvládli tak, aby ste boli so se-

bou spokojní. 

A všetkým kolegyniam a kolegom prajem, aby boli hodnotení svojimi žiakmi tak, ako 

hodnotí Anička svoju pani učiteľku. 



Len čo skončili zimné prázdniny, 47 žiakov zo 7. ročníkov sa vydalo na lyžovačku do Spá-

lenej doliny na Orave. Naučili sa, ako bezpečne lyžovať a čo všetko má obsahovať správ-

na výstroj. Absolvovali turistiku a navštívili RELAX CENTRUM na  Oraviciach. Dva večery 

vyplnila zábava na diskotéke a karnevale, kde sa siedmaci premenili na vtipné masky. 

Nechýbala ani súťaž v slalome a samozrejme ceny pre tých, ktorí boli „naj“.  

Za to, že sa lyžiarsky výcvik vydaril, patrí obrovská vďaka inštruktorom: Mgr. M. Belicovi, 

Mgr. J. Koncovému, PaedDr. L. Horákovej, PaedDr. I. Príbelszkej  a p. zdravotníčke  A. 

Mrázikovej.                                                                                                                                

                                                                                                      PaedDr. Lýdia Horáková  





Lyžiarsky výcvik siedmakov  

z pera pána učiteľa Mgr. Jozefa Koncového 

SKI MEANDER ORAVICE 9.  - 13. január 

V tomto školskom roku sa Lyžiarsky výcvik konal pre našu školu na novom mieste. S našou partiou, 

47 členov a 5 vedúcich výpravy v zložení : pán Belica, moja maličkosť, pani učiteľky Príbelszká, Ho-

ráková a pani zdravotníčka Mráziková, sme vyrazili na malebnú Oravu. Ubytovaní sme boli priamo 

na Oraviciach v Chate Oravice, hneď pod svahom, ktorý mal slúžiť pre náš výcvik. Avšak podmienky 

nás donútili zmeniť taktiku a v priebehu týždňa sme dochádzali na blízky svah v stredisku Spálená, 

ktorý bol od miesta nášho pobytu vzdialený asi 20 -25 min. autobusom. 

Priebeh týždňa bol deň po dni takýto :  

V pondelok sme prišli na miesto určenia v obedňajších hodinách a bombardéri mali čas na malú 

regeneráciu po ceste a na obed. Poobede sme išli vyskúšať svah pri našej chate, a s kolegami sme 

si preverili, ako na tom naši jednotliví bombardéri lyžiarsky sú. Po tejto prvej lekcii sme sa odobrali 

k zaslúženej večeri a po nej k ukážke správneho obliekania lyžiarskej výstroje a oboznámenia sa 

s lyžiarskym bielym kódexom. 

V utorok už sme začali pri podaktorých robiť prvé lyžiarske krôčiky a niektorí už dokazovali svoje 

skôr nadobudnuté lyžiarske schopnosti. Prestávku tvoril obed a po celom dni chutná večera zakon-

čená diskotékou. 

Streda mala regeneračnejší charakter, pretože sme „makali“ len doobeda a poobede sme navštívili 

termálny akvapark pri našej chate , kde si decká mohli oddýchnuť po prvých ťažkých dňoch a užiť si 

plávanie pod otvoreným večerným nebom. 

Vo štvrtok sme opäť „dreli“ celý deň a už bolo vidieť u všetkých, aj tých, čo predtým na lyžiach ani 

nestáli, plody ich  aj našej práce za celý týždeň. Tento deň sme zakončili našu  celotýždennú prácu 

odmenou, v podobe karnevalovej diskotéky a musím oceniť kreativitu detí, ako sa s jednotlivými 

maskami vyhrali.  

V piatok sme celú našu Oravskú misiu zakončili súťažou v slalome. Každá jedna skupina súťažila 

zvlášť a v každej sme ocenili 3 najlepšie časy. Pre nás však vyhrali všetci, lebo vidieť tú šikovnosť 

s akou to decká zvládli, ale hlavne tí, čo predtým ani na lyžiach nestáli.  To bola pre nás učiteľov tá 

najväčšia odmena. Po súťaži sme šli na obed, po ktorom nasledovalo vyhodnotenie súťaže 

v slalome a zároveň  aj celého týždňa. 

Na záver  by som len chcel povedať v mojom me-

ne, aj v mene mojich skvelých kolegov, že som na 

všetkých zúčastnených veľmi hrdý za ich odhodla-

nie a prácu a že som šťastný, že nám do veľkej 

partie slovenských lyžiarov pribudli ďalší noví 

bombardéri.  



3. február 

Žiaci prvého stupňa sa môžu tešiť 

na  

školský  karneval,   

ktorý sa uskutoční počas 3. a 4. 

vyučovacej hodiny v telocvični 

9. február 

Žiaci 1. - 4. ročníka  budú cestovať do  

skutočného divadla,  Karola Spišáka v Nit-

re.  

Tam ich čaká rozprávka:  

Priatelia „čísiel“ sa môžu tešiť na 

Matematického klokana. 

Stačí, ak chcú súťažiť a prihlásia sa 

do súťaže, do 17. februára 2023. 

Štartovné je 2 eurá / 3 eurá prispeje 

Rada rodičov/. 

Bližšie informácie Vám poskytnú 

triedni učitelia alebo koordinátorka 

súťaže, PaedDr. Slávka Štefancová. 



Karneval  

Rozhodnúť sa neviem stále, 

čím chcem byť na karnevale. 

Žabkou,líškou,Číňanom?  

Indiánom pod stanom?  

Muchotrávkou, medveďom, 

zajkom, dedom Vševedom? 

 Nuž, alebo, žeby kráľom? 

Neviem, čo s tým karneva-

lom!  

Už to mám a ani známym 

svoju masku neprezradím....  



Alanko Brňák: Malý Massi 







Aj v januári bolo veselo... Najskôr sme pastelkami, nož-

nicami volali „Zimu“, aby prišla a poslala nám snehové 

vločky. A potom sme sneh využili ako sa patrí. Čo na 

tom, že ho bolo málo... Veď nie každý snehuliak musí 

byť obrom. Samozrejme sme nezabudli  ani na vtáčiky a 

nakŕmili sme ich. A keď nám bola zima, tvorili sme a 

hrali sa v triede.  



Milí čitatelia Medňáčika, dnes sme si na našu „redaktorskú muš-

ku“ vzali pani učiteľku Mgr.Veroniku Bambuškovú. Porozprávame 

sa s ňou nielen o škole, ale aj o tom, čo ju baví a z čoho má ra-

dosť. Prajeme vám príjemné čítanie.  

Pani učiteľka, prezraďte nám niečo o sebe? 

Narodila som sa v starodávnej Nitre, potom sme sa presťahovali 

do Ilavy, tu som ukončila ZŠ a dva roky chodila na gymnázium, 

ktoré preložili do Dubnice nad Váhom, tam som zmaturovala. Vy-

sokú školu som vyštudovala v mojej milovanej Nitre. Celý pracovný život pracujem 

s deťmi. Dokonca dávno, pred vyštudovaním pedagogickej fakulty, som pracovala ako 

cvičiteľka v Sokolovni. Sokolovňa bola telocvičňa, v ktorej sme trávili väčšinu svojho 

voľného času, keď sme boli vo vašom veku. Veru, neboli mobily ani počítače, tak sme 

cvičili v Sokolovni alebo „lietali“ po vonku, rodičia presne vedeli, kde nás majú hľadať. 

Mám dve deti, zaťa a dve vnúčatá, ktoré mi robia neskutočnú radosť. 

Aké sú vaše záľuby? Alebo čo robíte vo voľnom čase?  

Vo voľnom čase si hlavne plním „babičkovské“ povinnosti, snažím sa tráviť veľa času 

s vnúčatami. Prečítam si peknú knihu, sledujem televíziu, četujem na internete, chodím 

na prechádzky a z času na čas, objavujem krásy iných krajín. Ak mám možnosť,  idem 

na divadelné predstavenie alebo iné kultúrne podujatie. 

Aké ste mali detstvo a aká bola vaša najobľúbenejšia hra?  

Keďže som z piatich detí, moje detstvo bolo pestré. Tam niekde aj vznikla moja túžba 

byť učiteľkou, pretože som sa musela učiť s mladšími súroden-

cami. Moja najobľúbenejšia hra bola vybíjaná. 

Teraz sa zastavíme v škole. Aký bol váš najobľúbenejší predmet, 

keď ste boli ešte žiačkou a nie pani učiteľkou  a prečo? 

Mojím najobľúbenejším predmetom bol slovenský jazyk 

a literatúra, pretože nás učila veľmi dobrá pani učiteľka, Ľudka Báčiková, ktorá bola aj 

našou triednou. Vedela v nás vzbudiť lásku k našej rodnej reči a ku knihám. A ja som 

od malička veľmi rada čítala, prečítala som stovky kníh, čítala som všade, kde sa dalo.  

A samozrejme telesná výchova, tú sme mali radi všetci, tam sme sa neučili, iba sme sa 

„museli hýbať“. 



Vždy ste chceli byť učiteľkou matematiky? Alebo kto vás na to prehovoril?  

Pôvodne som chcela študovať telesnú výchovu v kombinácii so zemepisom, po vašom 

geografiou. Ale osud to zariadil tak, že to nakoniec bola matematika a telesná výchova. 

Nikto ma neprehováral, rozhodla som sa sama. A som veľmi rada, že je to tak. Mate-

matika ma baví, rada  ju učím, aj keď je to niekedy veľmi ťažké naučiť deti rozumieť 

zlomkom alebo rovniciam...O to väčšia je radosť, keď to pochopia. 

Aké je vaše obľúbené jedlo? Ak chcete môžete 

nám dať naň aj recept.  

Milujem rezne, je mi jedno s čím. Či so zemiako-

vým šalátom alebo so zemiakovou kašou 

a uhorkovým šalátom, alebo s chlebom a kyslou 

uhorkou, alebo len tak, samotný rezeň do ruky. 

Recept asi poznáte všetci. 

Spomínate si na nejakú veselú príhodu zo školy, 

ktorú ste zažili so žiakmi?  

Tých veselých príhod bolo veľmi veľa, tak ako tých smutných alebo neveselých. Vybrať 

jednu z nich by bolo nefér voči tým ostatným. Priznám sa, že teraz mi skôr napadli tie 

neveselé. 

Čo vás najviac na nás – žiakoch – hnevá? 

Najviac?  Že nepočúvate, ako keby ste ohluchli ( možno z tých slúchadiel, ktoré máte 

stále v ušiach), alebo počujete zvuk a nechápete, čo znamená. A neviete čítať, teda 

prečítate a nerozumiete tomu. Odborne povedané neviete čítať s porozumením. 

Máte nejakú obľúbenú knihu? Ak áno, aká je to a čo sa Vám na nej páči. 

Milujem detektívky a knihy Karla Maya – Winnetou....Ak by to mali byť iné, tak napr. : 

Sirota Podhradských od Terézie Vansovej alebo Anna zo zeleného domu....Niečo ako 

rozprávky pre dospelých, kde dobro víťazí. 

Keby ste mohli niečo na našej škole zmeniť, čo by to bolo?  

Vybudovať ešte aspoň jednu telocvičňu a sektor pre atletiku (atletická dráha, dosko-

čisko....) a všeobecne menej žiakov 

v triedach. 

 

Ďakujeme vám za rozhovor 

a prajeme vám všetko dobré...  



Teo Turza, je žiakom 3.A a prednedávnom sme ho 

mohli spoznať ako herca. Je milý a každému rád po-

môže. Môže byť príkladom pre iných. Preto sme si ho 

vzali na „pokec.“ 

 

Teo, prezraď nám niečo o svojej rodine. Kde bývaš 

a tak.... 

Bývam v Ilave na ulici SNP. Bývam s mamou, tatom 

a mojím bratom Filipom. 

 

Čo rád robíš.....  

Veľmi rád kreslím, tancujem, cestujem, chodím na tu-

ristiku a bicyklujem sa. Cez zimu chodím lyžovať  

Kedy si začal tancovať?  

Do folklórneho súboru som začal chodiť, keď som 

bol ešte v škôlke a doteraz som tam . Je to FS Prvo-

sienka v Dubnici nad Váhom a chodievame na rôzne 

vystúpenia. 

Čo najradšej kreslíš?  

Najradšej kreslím zvieratá. 

 

Na čo veľmi rád spomínaš?  

Na dovolenky pri mori, hlavne na Zakyntos, kam som 

išiel prvýkrát lietadlom. Bol som na pláži, kde sa liah-

nu korytnačky, aj na korytnačej farme. Prešiel som 

loďou okolo celého ostrova a skákal z lode do mora. 

Čo robíš, keď máš voľný čas? 

V mojom voľnom čase si veľmi rád kreslím, hrám sa, poprípade 

čítam knihu. 

 

Čo ti doniesol Ježiško na Vianoce? 

Knihy, legá, spoločenské a vedomostné hry. 

 

Aké knihy rád čítaš? (alebo nečítaš)? 

Rád čítam všetky knihy, okrem detektívok a komiksov. 

Veľmi rád  čítam s mojou korytnačkou . 



Kým sa chceš stať, keď budeš dospelý? 

Zubárom. 

 

Čo by sa ti malo splniť tento rok 2023? Čo by si si prial? 

Veľmi by som si želal mať psa. 

 

Poznáš nejakých troch významných ľudí, ktorí ti pomáhajú 

byť lepším?  

Tato, mama a babka. 

Sú to práve títo ľudia, pretože mi pomáhajú, vozia ma na 

krúžky, venujú sa mi vo svojom voľnom čase,  majú ma 

radi a sú mi vzorom.  

Vyhral si už niekedy nejakú súťaž?  (Ak áno, tak akú) 

Áno, vyhral , napríklad v škole čitateľskú súťaž. V súťaži La-

cove chrobáky som sa umiestnil na 3. mieste. 

V bedmintone vo svojej kategórii som vyhral 1. miesto. 

 

 

Teo,  ďakujeme za rozhovor  a želáme ti, aby si bol stále ta-

kým milým a dobrým ako doteraz.  



Spracovala vyučujúca: Ing. Katarína Hulínková 

Žiaci majú tento predmet naozaj radi, čo dokazujú aj svojimi super vedomosťami. Občas sa však 

podozvedám naozaj novinky, o ktorých som vôbec netušila, a to hlavne vtedy, keď sa im to  v hláv-

kach trošku popletie, prípadne sa pozabudnú naučiť .  

Tu je zopár nových „odborných údajov“ našich žiakov, ktoré som spracovala aj do zábavno-

poučných obrázkov. 

Dúfam, že sa trošku pobavíte, ale pozor! Upozorňujem čitateľov,  aby nikdy neuvádzali nasledovné 

údaje do previerok, hrozí známka 5  

Lesný obojživelník je napríklad drozd. 

Telo huby tvorí plodnica a predné končatiny. 

Inštinkt je, keď si myslíš, že je to všetko naozaj dobré. 

Aký význam majú v prírode dravé vtáky? Majú zdravé zobáky. 

 

PS: ak niekto nevie, prečo sú tieto údaje nesprávne, nech neváha a príde ku mne do BIO učebne na 

konzultáciu, s radosťou poradím.  





 

 

 

January is not only the first month of the year, but also the month of new 

beginnings. It’s the favorite month for a lot of people. Many classical and 

modern poets have written poems about this month; such as 

"January Mist Poem by Sandra Fowler" 

Sometimes at night I hear small birds lament. 

Dark notes that seem to second moon's descent. 

Cold is the color of a deep regret, 

An etude perfected by winterset. 

 

The world was music and it turned us round. 

Stirred by the subtle atmospheric sound, 

You gently sketched a snowflake on my face 

Which shall be mine till light has left this place. 

 

Such solace has the power to outlast time, 

To lock a small bird's elegy in rhyme. 



Pancake " party" in English  

 

 

On 26th January 2023 we talked in English over amazing pancakes from Mrs. Zelmanová. 
Pupils brought whipped cream, nutella, cookies... 

And we ended the lesson with tasty apple tea.  Kristína Dušičková 9. A 



Quotes 



PETER SAGAN ist spitze 

Der Slowake Peter Sagan iste ein Profi – Radfahrer und ein Wel-

tmeister. Schon als Teenager zeigt er ein Talent. Er spricht gut 

Englisch. Er hat einen Bruder, er heiβt Juraj, er ist auch 

Radfahrer.  

Peter trainiert sehr hart. Er hat einen Sohn, er ist 6 Jahre alt. Se-

in Sohn heiβt Marlon. 

Die Familie von Peter Sagan kommt aus Žilina. 

Kannst du das? 

Sag mal, was richtig und falsch ist: 

1. Der Sohn von Peter Sagan heiβt Martin. 

2. Peter Sagan ist nicht gut in Englisch. 

3. Peter hat eine Schwester. 

4. Die Familie von Peter Sagan kommt aus 

Trenčín. 

5. Peter trainiert sehr hart. 



Medzinárodné dni v januári 

4. február: Svetový 

deň proti rakovine 

Medzinárodná únia 

proti rakovine (UICC) 

vyhlásila tento deň 

za Svetový deň proti 

rakovine, ktorý sa 

pripomína od roku 

2002. Prostredníc-

tvom rôznych projektov a iniciatív sa zdôrazňuje prevencia 

rakovinových ochorení a zdravý životný štýl už od detstva. 

V tento deň si spomeňme na tých, ktorí bojujú s touto choro-

bou. 

6. február: Svetový deň bez 

mobilu 

Vznikol z iniciatívy francúzskeho 

spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako 

prvý napísal knihu o mobile - Tueur 

de portable sans mobil apparent. V 

tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny, aby 

sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto 

komunikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si 

skutočných hodnôt života. Prvýkrát sa tento deň osla-

voval v roku 2001.  

Čo tak dnešný deň stráviť viac s priateľmi ako 

s telefónom?  

11. február: Svetový 

deň chorých 

Svetový deň chorých sa kaž-

doročne slávi od roku 1992, 

kedy ho ustanovil pápež Ján 

Pavol II. Tento deň je veno-

vaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je 

vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevylieči-

teľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolíc-

ka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, kedy 

sa venuje spomienke na Pannu Máriu Lurdskú a jej zjaveniu v 

Lurdoch.  

V tento deň zvlášť pamätáme aj na tých, ktorí sú smutní a trpia 

depresiami.  

12. február: Svetový deň manželstva 

  
14. február: Deň zaľúbených 

Nazývajú ho aj Božie hody. Má spojitosť so svä-

tým Valentínom, ktorý napriek zákazu cisára 

Claudia II. sobášil mladé páry. Cisár bol presved-

čený,  že slobodní vojaci lepšie bojujú, ako tí, čo 

sú ženatí. V starovekom Ríme bol tento deň 

sviatkom plodnosti na počesť boha Lupercusa. 

Mladé devy písali ľúbostné odkazy, vkladali ich 

do veľkej urny a tie si potom vyťahovali slobodní 

muži. Dnes slávime „moderný sviatok zaľúbe-

ných“. Vymieňame si romantické blahoželania, 

ale i vyznania lásky.  

Tak dnes nezabudnite na tých, 

ktorých máte radi 

21. február: Medzinárodný deň materského 

jazyka 

Oslavuje sa v druhú ne-

deľu vo februári. Myšlien-

ka oslavovať tento deň 

sa zrodila v meste Baton 

Rouge, Louisiana v roku 1981. Pripomí-

name si krásu, vernosť, obeť a radosť v 

manželskom živote. Manžel a manželka 

sú symbolicky videní ako dve sviečky, kto-

ré dávajú životu svetlo. Pár je spojený srd-

com a ich láska je sila, vďaka ktorej sú 

úspešní, životodarní a inšpiráciou pre os-

tatných. Dnes sa môžeme poďakovať svo-

jim rodičom... 

 Tento deň je celosvetovo známy ako Medzi-

národný deň materského jazyka 

(International Mother Language Day) a bol 

vyhlásený na 30. výročnej konferencii UNES-

CO v novembri 1999. Jeho cieľom je pripo-

menutie, poznávanie a precvičovanie mater-

ských jazykov po celom svete.  

Čo tak napríklad zopakovať si vybrané slo-

vá?  



24. január 

Timotej Boháčik 7.B 

Timotej Kajan 9.B 

Timotej Turza 9.B 

Timotej Matuška 2.A 

14. január 

Radovan Rybák 9.A 

Radovan Daňo 8.B 

2. január 

Alexandra Tabačárová 2.B 

Alexandra Gašová 2.C 

Alexandra hanková 5.A 

Alexandra Mikušová 6.A 

Alexandra Bartková 7.B 

Alexandra Kuzmiaková 9.  

16. január 

Kristína Dušičková 9. A 

Kristína Kočkáková 8. B 

Kristína Komadová 7. C 

Kristína Dlholucká 9.A 

Kristína Gabrišová 3.C 

Kristína Koyšová 3.B 

26. január 

Tamara Balajková 9.B 

Tamara Bellová 7.B 

Tamara Lacková 6.B 

Tamara Richtáriková 3.C 

Tamara Balonová 2.A 

Tamara Hanková 2.A 

30 január 

Ema Púčeková 8.B 

Ema Uharčíková 5.A 

Ema Laura Nottná 7.C 

Ema Baginová 2.A 

Ema Mikulová 2.A 

 

Januároví meninoví oslávenci 

Blahoželali sme... 



.... A máme tu fašiangy. Čas radosti a zábavy. 

Preto sme sa našich spolužiakov pýtali, čo vese-

lé a pekné sa im prihodilo. A tu sú ich odpovede 

Žanetka B.    5.A 

Mne sa dejú veselé veci: Napríklad som šťastná z toho, že sa môj 

tato po dlhom čase korony vrátil domov, ale teším sa aj preto, le-

bo som mala vlastnú narodeninovú oslavu. A ešte si spomínam, 

že keď som bola malá a brat sa mal narodiť, bačovala som doma 

len s tatom. Mala som dva roky a bola som smädná. Ešte som 

nedosiahla na stôl, kde bola voda, a tak som otvorila skriňu a vy-

pila som ocot. 

Samo I. 5.A 

Ja som veselý, lebo 

konečne mám psí-

ka, po ktorom som 

veľmi túžil.  

Alex N. 5.A 

Mne sa páčilo, keď som sa boboval s bratom. A došli sme 

na boboch z Laštekov až domov.  

Alexandra H. 5.A 

Ja som šťastná, lebo som začala hrávať v kosto-

le s Alžbetkou a Luckou na husle. Baví ma to a 

ďakujem za to.  

Natália K.    5.A 

Ja si spomínam, že keď som mala päť rokov a 

hrali sme sa so sestrou, tak ja som zahrala to, 

že som akože mŕtva.  A ona začala neskutočne 

kričať, že som zomrela a utekala zavolať po-

moc. Ja som sa vtedy vo vnútri smiala sama zo 

seba.  

Martin K.     5.A 

Ja som sa tešil z toho, že som 

sa mohol korčuľovať so ses-

ternicou v Dubnici. 

Aďo P.   5.A 

Mne je veselo už z to-

ho, že som sa narodil a 

že môžem bývať doma 

a mať kamarátov. 

Dominika K.    5.A 

Ja som bola šťastná, keď som asi pred 

tromi rokmi dostala ako darček na Via-

noce rybičky. 

Peťo V.  5.A 

Začnem Vianocami. Dostal som doma veľmi 

veľa darčekov, alebo nedostal som World Cup 

loptu. A tak som bol smutný. No na druhý deň 

sme šli k babke a tam bola pod stromčekom. 

To som bol šťastný. 



Jožko sa pred Vianocami modlí a nakoniec 

zakričí: „Ježiško, dones mi bicykel!“ 

„Ježiško nie je hluchý,“ dohovára mu set-

ra.  „On nie, ale babka áno!“ 

„Jeeej, toto vyzerá ako esemeska, ale 
má to viac písmen, čo to je?“ čuduje sa 
chlapček.  
„To je kniha, vnúčik,“ vzdychne si sta-
rý otec. 

Babka spieva vnukovi uspávanku.  

Po chvíli sa ozve chlapec: „Babka, 

choď si spievať do kuchyne, chcel by 

som spať.“ 

„Mami, horí lampa!“ oznamuje dcérka ma-

me. „Nehovorí sa horí, ale svieti.“ „ 

Mami, svietia nám záclony.“ 

„Oci, prečo sú cukríky zabalené do 
šušťavých papierikov?“ 
„Aby sme počuli, ako mama chud-
ne.“ 

 Rozprávajú sa dve päťročné dievčatká. 
„Hrám sa na dospelú.“ „A to je ako?“ 
„Celý deň som unavená.“ 

Malý Miško sa vyhráža otcovi: „Ešte raz mi dáš 

poza uši a utečiem z domu!“  

„Prosím ťa, kam by si šiel?“  

„Vrátim sa k bocianovi.“ 

„Ocko, potrebujem učebnú po-

môcku do autoškoly?“ 

„Áno, a akú?“ 

„Stačí tvoje auto.“ 

„Náš malý zasa nespí!“ vzdychá 

otec a prehadzuje a v posteli. 

„Nemala by som mu niečo za-

spievať?“ zamýšľa  a matka. 

„Nemyslíš, drahá, že by si to ma-

la skúsiť najskôr po dobrom?“ 

Vnučka sa obráti k dedkovi: „Ja by 

som hrozne chcela byť na tvojom 

mieste...“ „A čože by i robila?“ 

„Kúpila by som vnučke cukríky!“ 

Keď mala naša babka 65 rokov, rozhodla sa, že každý deň prejde päť kilometrov. Dnes má 73 a 

vôbec netušíme, kde je. 

Stretnú sa dve priateľky. „Prepánajána, Matilda, čo sa ti stalo? Veď ty škúliš?“ 

„Ani sa nepýtaj! Moje dvojičky sa učia chodiť.  



Príbehy na zamyslenie 

Zemiaky, vajce a káva 

Jedného dňa sa dcéra sťažovala svojmu otcovi, že má mizerný 

život a nevie ako sa má so všetkými problémami vysporiadať. Sťa-

žovala sa, že je už unavená sa stále s niekým hádať 

a bojovať.  Ako náhle vyrieši jeden problém, druhý už je na ceste.   

Jej otec, ktorý pracoval ako šéfkuchár, jej navrhol, aby šla s ním 

ráno do práce. Dcéra nechápavo súhlasila, a tak prišla ráno 

k otcovi. Otec naplnil tri veľké hrnce vodou a každý z nich dal va-

riť. Keď voda v každom hrnci začala vrieť, do prvého hodil zemia-

ky, do druhého vajíčka a do posledného kávové zrná. Niekoľko 

minút ich nechal variť s tým, že počas varenia s dcérou nepreho-

voril ani slovo. Tá začínala byť nedočkavá a nervózne čakala, čo 

sa bude diať. 

Po 20 minútach otec vypol variče. Z prvého hrnca vytiahol zemiaky 

a umiestnil ich do misky. Z druhého hrnca vytiahol vajíčka, ktoré dal 

taktiež do misky. Z posledného hrnca nabral šálku kávy. V tom sa 

otočil na dcéru a spýtal sa jej: „Dcéra moja, čo vidíš?“ Ona mu na to 

odpovedala: „Zemiaky, vajíčka a kávu“. 

„Pozri sa bližšie a chyť si zemiaky.“ Povedal otec. Dcéra zobrala ze-

miaky do rúk a zistila, že boli mäkké. Potom jej otec navrhol, aby 

zobrala do rúk vajíčka a skúsila ich rozbiť. Tak aj urobila. Rozbila 

vajíčka, očistila ich od škrupiny a v ruke jej zostalo natvrdo uvarené vajíčko. Nakoniec jej otec navr-

hol, aby si odpila z kávy. Bohatá aróma a chuť kávy jej vyčarovala úsmev na tvári.  

Dcéra nechápala, čo jej tým chcel otec naznačiť, a tak sa ho spýtala: „Otec, čo to má znamenať?“ 

V tom jej otec začal vysvetľovať: „Zemiaky, vajíčka aj kávové zrná čelili rovnakej nepriazni osudu – 

vriacej vode. A každé z nich reagovalo rozdielnym spôsobom. Zemiaky boli silné, tvrdé 

a nemilosrdné, ale vriaca voda ich premenila na mäkké a slabé.  

Vajíčko bolo veľmi krehké a jeho jemnučká vonkajšia škrupinka chránila jeho vnútro až dovtedy, 

dokiaľ sa nevystavilo nepriazne vriacej vody. Vriaca voda premenila jeho vnútro na tvrdé, silné 

a odolné.  

Kávové zrná boli výnimočné a jedinečné. Po tom ako boli vy-

stavené nepriazni vriacej vody, zmenili vodu a vytvorili niečo 

úplne nové. 

Na to sa otec spýtal dcéry: „Ktoré si ty?“ Keď nepriazeň osu-

du klope na tvoje dvere, ako zareaguješ? Ako zemiaky, vajíč-

ka či kávové zrná?“  

Dcéra moja, v živote sa dejú okolo nás rôzne veci. Prežívame 

zlé ale aj dobré udalosti, no len na jednej veci skutočne zále-

ží. Na tom, ako tieto udalosti zmenia naše myšlienky a naše 

vnútro. Či zmäkneme ako zemiak, či nás posilnia ako vajíč-

ko, alebo či my zmeníme ich a vytvoríme z nich niečo nové. 





 
 

 

 

 

Jedného dňa sa dcéra sťažovala svojmu otcovi, že má mizerný život a nevie ako sa má so všetkými 
problémami vysporiadať. Sťažovala sa, že je už unavená sa stále s niekým hádať a bojovať.  Ako ná-
hle vyrieši jeden problém, druhý už je na ceste. 
 
 
  

Jej otec, ktorý pracoval ako šéf kuchár, jej navrhol, aby šla s ním ráno do práce. Dcéra nechápavo súh-
lasila a tak prišla ráno k otcovi. Otec naplnil tri veľké hrnce vodou a každý z nich dal variť. Keď voda 
v každom hrnci začala vrieť, do prvého hodil zemiaky, do druhého vajíčka a do posledného kávové zr-
ná. Niekoľko minút ich nechal variť s tým, že počas varenia s dcérou neprehovoril ani slovo. Tá začína-
la byť nedočkavá a nervózne čakala, čo sa bude diať. 

  

 

Po 20 minútach otec vypol variče. Z prvého hrnca vytiahol zemiaky a umiestnil ich do misky. Z druhého 
hrnca vytiahol vajíčka, ktoré dal taktiež do misky. Z posledného hrnca nabral šálku kávy. V tom sa oto-
čil na dcéru a spýtal sa jej: „Dcéra moja, čo vidíš?“ Ona mu na to odpovedala: „Zemiaky, vajíčka 
a kávu“. 

  

„Pozri sa bližšie a chyť si zemiaky.“ Povedal otec. Dcéra zobrala zemiaky do rúk a zistila, že boli mäk-
ké. Potom jej otec navrhol, aby zobrala do rúk vajíčka a skúsila ich rozbiť. Tak aj urobila. Rozbila vajíč-
ka, očistila ich od škrupiny a v ruke jej zostalo natvrdo uvarené vajíčko. Nakoniec jej otec navrhol, aby 
si odpila z kávy. Bohatá aróma a chuť kávy jej vyčarovala úsmev na tvári. 

 

  

Dcéra nechápala, čo jej tým chcel otec naznačiť a tak sa ho spýtala: „Otec, čo to má znamenať?“ 
V tom jej otec začal vysvetľovať: „Zemiaky, vajíčka aj kávové zrná čelili rovnakej nepriazni osudu 
vriacej vode. A každé z nich reagovalo rozdielnym spôsobom. Zemiaky boli silné, tvrdé a nemilosrdné, 
ale vriaca voda ich premenila na mäkké a slabé. 

  

Vajíčko bolo veľmi krehké a jeho jemnučká vonkajšia škrupinka chránila jeho vnútro až dovtedy, dokiaľ 
sa nevystavilo nepriazne vriacej vody. Vriaca voda premenila jeho vnútro na tvrdé, silné a odolné.

  

Kávové zrná boli výnimočné a jedinečné. Po tom ako boli vystavené nepriazni vriacej vody, zmenili vo-
du a vytvorili niečo úplne nové. 

  

Na to sa otec spýtal dcéry: „Ktoré si ty?“ Keď nepriazeň osudu klope na tvoje dvere, ako zareaguješ? 
Ako zemiaky, vajíčka či kávové zrná?“ 



Vybrané slová po „R“ 

ryba, rybka, rybička, rybník, rybina, rybacina, rybací, rybí, rybár, rybárka, rybársky, rybárik, rybačka, 

rybárčiť, rýchly, rýchlik, zrýchliť, zrýchľovať, rýchlodráha, rýchlovlak, rýchlosť, ryk, ryčať, ryť, rozrývať, 

vyrývať, rýľ, rýľovať, rydlo, rytec, preryť, rytina, rys, rysí, rysovať, narysovať, dorysovať, rysovací, nárys, 

pôdorys, obrys, rysavý, ryšavý, rýdzi, rýdzik, ryha, kryha, hrýzť, pohrýzť, zahryznúť, ohryzok, vyhryznúť, 

odhryznúť, prehryznúť, uhryznúť, hryzáky, hryzadlá, kryť, kryt, zákryt, skryť, ukryť, úkryt, vykryť, odokryť, 

prikryť, prikrývka, krypta, pokryť, pokrývač, krytina, skrýša, strýc, strýko, strýčko, stryná, strynka, ryža, 

ryžový, ryžovať, ryžovisko, bryndza, bryndzový, bryndzovník, bryndziar, bryndziareň, rýpať, rýpadlo, ry-

pák, rypáčik, vyrýpať, prerýpať, rytier, rytiersky, koryto, korýtko, korytnačka, korytár, Korytnica, rým, 

rýmovať, rýmovačka, trýzniť, tryzna, trysk, varyto, úryvok, poryv, brýzgať, prýštiť, Torysa  

Štvrtáci zistili, že filmové a rozprávkové „rybie“ celebrity nájdete tu:  
 
Spoločne sme porozmýšľali, v akých rozprávkach a filmoch vystupujú ryby alebo veľryby: 

 Janko Pipora (hlavného hrdinu príbehu zjedla ryba) 

 Hľadá sa Dory (zábudlivá ryba hľadá svoj domov) 

 Krtko a rybka (krtko zachráni malú rybku pred dravou šťukou) 

 SpongeBob (príbeh morskej huby, ktorá žije so svojimi rybími kamarátmi na dne oceánu) 

 More kúziel (kreslená rozprávka, v ktorej sú hlavnými postavami rôzne druhy rýb) 

 Flip a Flap (dve zábavné rybičky, ktoré žijú v malom akváriu) 

 Aloha, Havaj! (príbeh o havajskom princovi, ktorého kráľovná Tichého oceánu premenila 
na rybu)  

 Aquaman (akčný film z podmorského sveta)  

 Doba ľadová (dravé ryby chcú uhryznúť veveričku) 

 Happy feet (animovaný príbeh o tučniakoch, ktorí hladujú, lebo všetky ryby im vychytali ľu-
dia) 

 Hľadá sa Nemo (otec malej oranžovobielej rybky hľadá svojho strateného syna) 

 Príbeh žraloka (niekoľko žralokov ohrozuje celý podmorský svet) 

 O rybárovi a zlatej rybke (čarovná rybka splní rybárovi a jeho žene 3 priania) 

 Príšerky pod hladinou (hlavné postavy sú morské ryby) 

 Pinocchio (veľryba spolu s inými rybami prehltne aj Pinocchiovho otca) 

 Ariel (morská víla má niekoľko rybích priateľov) 

 Flipper (delfín, ktorý sa priatelí nielen s rybami, ale aj s ľuďmi) 

 Medvedí bratia (dvaja bratia lovia ryby v ľudskej aj zvieracej podobe) 

 Pomoc, som ryba! (deti sa premenia na ryby) 

 Zlatovláska (princ pomohol rybe, ona sa mu za pomoc odvďačila) 

 H2O, stačí pridať vodu (4 dievčatá sa po dotyku s vodou menia na morské panny 
s rybími chvostami) 

 Ako utopiť doktora Mráčka (vodníci sa vedia premeniť na ryby) 

 Zachraňte Willyho! (príbeh priateľstva chlapca a veľryby) 



Skús vyriešiť 









Štvrtáci vytvorili:  Zima v sade. 



Čaro zimy 
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