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Milí čitatelia! 

Som rád, že sa Vám môžem prihovoriť v tomto Novom roku 2022 ako nový šéfredaktor. 

Prázdniny a sviatky ubehli veľmi rýchlo, teda aspoň mne. Ale už máme aspoň za 

sebou prvý polrok školy. Dúfam, že bol pre Vás úspešný a dopadol presne podľa 

vašich predstáv a samozrejme aj predstáv rodičov. Hádam ich tie naše vysvedčenia 

nesklamú!  

Založili sme novú redakčnú radu. Patria do nej rôzni žiaci a dvere sú otvorené pre 

každého. Ak sa chcete pridať, neváhajte ma osloviť! 

Viete čo je Pole dance?  O tomto zaujímavom športe nám porozprávala Ela Mária Kelemen – 

žiačka 6.ročníka.  

Kde trávili vianočné prázdniny žiaci našej školy? O týchto známych a neznámych miestach nám 

porozprávali naši najmenši žiaci, ale aj tí starší. 

Radi sa bojíte? Tak potom si určite prečítajte zaujímavé a pútavé strašidelné rozprávky o 

čarodejniciach od Šimona a Stašeka- žiakov 5.ročníka. 

Tešiť sa môžete aj na výtvarné práce našich žiakov pod vedením p.uč. Slávky Laurovej na tému: 

Čo sa dialo v Perníkovej chalúpke, Kubizmus, Pointilizmus, krásy Prahy. 

Jazykolamy, ktoré potrápia nejeden detský i dospelácky jazýček.  

Na záver trošku humoru v podobe vtipov o škole.  

Za chvíľu nás čakajú jarné prázdniny, tak ich prežite pekne! 

V budúcom čísle sa môžete tešiť na kopec nových zaujímavosti od našich žiakov, ako aj na 

interview s našimi novými učiteľmi školy. 

Prajem príjemné čítanie! 

Váš Šimon 

 

 



 

 

 

- je moderná forma cvičenia, ktorá má korene v INDII. Tradičný indický šport mallakhamb 

využíval princípy sily a vytrvalosti pomocou dreveného kôlu. Súčasný Pole Dance spája prvky 

pilatesu, jógy, baletu, akrobacie, gymnastiky a voľného tanca na statických alebo rotačných 

tyčiach. Táto tanečná disciplína rysuje a spevňuje celé telo pomocou váhy vlastného tela. 

Pole Dance si získava stále vačšiu obľubu nielen u žien, ale aj u mužov. Nemá žiadne vekové ani 

váhové obmedzenia. Svaly sa precvičujú a zosilňujú postupne, preto akékoľvek obavy nie sú na 

mieste. Dôležitá je vytrvalosť a tréning. Zaručeným výsledkom je nielen spevnená a tvarovaná 

postava, precvičenie každého svalu na tele, ale aj maximálne nabitie sa pozitívnou energiou, 

zvýšenie sebavedomia, neustále prekračovanie vlastných hraníc, radosť z nepoznaných 

schopností vlastného tela, chuť a motivácia k väčšej starostlivosti o telo a zdravie. 

Volám sa Ela Mária Kelemen. Som žiačkou 6.ročníka. Pole dance je mojou najväčšou záľubou a 

koníčkom. Tomuto športu sa venujem približne rok a chcela by som sa mu venovať aj naďalej. 

Prečo práve Pole dance? K tomuto športu ma priviedla kamarátka Ninka. Mne sa to veľmi 

zapáčilo a začala som chodiť do iného kurzu ako ona. Náš kurz sa neskôr rozpadol, tak som 

začala navštevovať kurz, kde aj moja kamrátka. Tancujem v akrobatickom tanečnom štúdiu 

Levitaya v Nitre. Tento šport odporúčam každému, kto má rád hudbu, tanec, gymnastiku, 

akrobaciu a pod.   

 

 



 

 

Šimon Leško – žiak 5. ročníka. Moje vianočné prázdniny boli dosť pestré. Bol som v Starej 

Ľubovni pri rodine, v Tatrách pri Zelenom plese a Hincovom plese. Krásy tatranských hôr ma 

vždy vedia očariť. Tatry boli krásne zasnežené.  

 

Matúš Vlčko – žiak 8.ročníka. Cez vianočné prázdniny sme sa boli s rodinou lyžovať na 

Donovaloch a potom sme letecky išli do Dubaja. Navštívili sme tam najvyššiu vežu, ktorá má 

828 metrov. Kúpali sme sa aj v mori. Boli sme tam 10 dní a nechcelo sa mi odtiaľ ani odísť. 

Odniesol som si krásne zážitky.  

André Gróf – žiak 8.ročníka. Vianočné prázdniny som strávil na chate na Orave asi týždeň 

s rodinou a kamarátom. Orava je nádherná, bolo tu kopec snehu, čo sme využili hlavne na 

lyžovanie.  

Janko Chabroň – žiak 6.ročníka. Počas vianočných prázdnin som bol s rodičmi v Taliansku 

v Solde. Boli sme sa tam lyžovať. Bolo tu krásne a veľa snehu.  

 

Sárka Šóoš, Ela Mária Kelemen, Natalka Knapová – sme 

veľmi dobré kamarátky a boli sme s rodičmi na lyžovačke 

v Tatrách na Štrbskom plese. Bolo super, zažili sme kopec zábavy 

a srandy. 

 

 

 

 

 

 



Kajka Minárová – žiačka 5.ročníka. Vianočné prázdniny sme 

trávili v Taliansku – v Dolomitoch. Boli sme na lyžovačke 

v lyžiarskom stredisku Alta Badia. Nachádza sa v nadmorskej 

výške okolo 2550 m n. m. približne ako náš Lomnický štít. 

Lyžiarské stredisko je známe tým, že sa tu pravidelne konajú 

preteky Svetového poháru v alpskom lyžovaní.       

 

 

 

 

Stašek Sobczák - žiak 5.ročníka. Vianočné prázdniny som trávil 

s rodinou v dedine Zázrivá. Boli sme sa tam lyžovať. Je to 

nádherná horská dedina, kde sa ručne vyrábajú aj vynikajúce 

zázrivské korbáčiky. Natočilo sa tu aj niekoľko slovenských 

filmov ako Perinbaba, Tisícročná včela, Jánošík.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sofia Dzibelová – 6.ročník 

 

 

 



Stratený Samko. 

 

Kde bolo tam bolo, žil v malej chalúpke chlapček menom Samko. Raz sa vybral do lesa, 

aby narúbal drevo. Rúbal, rúbal a zrazu ho niečo vyrušilo. Pozrel sa do neba a uvidel 

čarodejnicu, čo letí na metle. Neveril vlastným očiam, myslel si, že sa mu to iba sníva. Rýchlo sa 

pobral do svojej chalúpky, ale sa stratil.  

Chodil sem a tam, až v diaľke uvidel malú chalúpku, na ktorej viseli samé hračky. Myslel si, že 

je to jeho chalúpka, podišiel ku dverám, ale boli zamknuté.  Tak zaklopal. Po chvíli sa otvorili 

dvere, ale nikto tam nebol. Išiel dovnútra a uvidel 4 škaredé čarodejnice, čo niečo varili v kotli. 

Niečo také divné modro-zelené a smrdelo to ako staré ponožky. Čarodejnice sa otočili 

a povedali:“ No, koho to tu máme?“ Samko sa vystrašil a utiekol ku dverám. Čarodejnice 

povedali:“ Nikam nejdeš malý chlapček!“ A v tom sa dvere zabuchli. Samko sa bál 

a zakričal:“Prosím, neurobte mi nič zlé!“  

Jedna z čarodejníc povedala: „Neboj sa malý chlapček, iba ťa upečieme zaživa!“  

Čarodejnice chlapčeka chytili a priviazali na ražeň. Osolili ho, okorenili, potreli horčicou, 

kečupom a išli ho upiecť na gril. Samko sa veľmi bál a začal plakať.  Keď sa ho už chystali 

upiecť, zbadal malú fľašku s jedom proti čarodejniciam. Chlapčekovi sa akoby zázrakom 

podarilo vytiahnúť jednu ruku z reťaze a hodil flašku s jedom na čarodejnice. Čarodejnice sa 

zrazu vyparili. Ostala po nich iba hustá hmla. Chlapček sa vytiahol z reťazí a bol šťastný, že 

všetko dobre dopadlo. Našiel aj svoju chalúpku a žil si šťastný a pekný život s hračkami 

z chalúpky čarodejníc.  

Stašek Sobczák – 5.roč. 

 

 

Čarodejnice Klebetnice 

 

Raz, v malom mestečku zvanom Greentown sa hádali dve čarodejnice. Hádali sa pre 

úplné hlúposti. Napríklad o tom, že vraj čarodejnica Gripsolejová má šesť prstov na ruke a štyri 

prsty na nohe. Alebo, že klobúk čarodejnice Chocholcovej nevie hovoriť .  

Každá čarodejnica hovorila niečo iné. Keď sa zotmelo, obidve čarodejnice išli pohádané domov. 

Prešlo pár mesiacov a robili to isté dookola, až raz ráno išli znova klebetiť, ale uvedomili si, že 

nemajú o čom. A tak dumali a dumali....Až prišli nato, že si klebetu vymyslia samé. 

No i začali si vymýšľať. Čarodejnica Gertrúda vraví: „ Čarodejnica Trgoňová má fúzy.“  

„Ale nie, to je hlúposť,“ povedala druhá, „radšej povedzme, že metly od značky Metlomex nie sú 

kvalitné a čarodejnice z nich padajú.“  



Lenže metly z Metlomexu sú najlepšie a kvalitné a nikto by im neuveril. Tak vymýšľali ďalej 

ako napr. ,že mačky už nie sú moderné, ale potkany, že slnko vychádza večer a zapadá ráno, že 

mesiac je v tvare kocky… A takto sa handrkovali až do večera, keď sa znova pohádali a išli spať. 

Ráno vstali a pokračovali v hádaní celý deň, až kým nešli zase spať.  

Čarodejnice boli na seba tak nahnevané, že sa rozhodli dať čarodejnický súboj. Keďže ani jedna 

nevedela čarovať, lebo ich zaujímali iba klebety a hádky, vytiahli obidve čarodejnice čarovný 

prútik a začali hovoriť čarovné zaklínadlo: „Toribori, šumifuk.” Samozrejme kúzlo poplietli 

obidve, lebo jedna čarodejnica bola koktavá a povedala: „To-to-to ribori-ri-ri, šu-šumifu-fuk.” 

Zaklínadlo sa prenieslo na ňu. To kúzlo jej znemožnilo rozprávať a ostala nemá. Druhá 

čarodejnica bola šušlavá a taktiež skomolila zaklínadlo. Povedala: „ Koribori fumifuk.” 

Zaklínadlo sa prenieslo jej smerom. Toto kúzlo jej znemožnilo počuť a ostala hluchá.  

A tak sa dve čarodejnice už nemohli hádať a klebetiť. Rozprávka hovorí, že sa naučili posunkovú 

reč a klebetia niekde až dodnes.                                                                                               

Šimon Leško – 5.roč. 

 

 

 

 

Jazykolamy nám pomáhajú precvičiť si reč a artikuláciu pomocou ťažko vysloviteľných 

kombinácií slov. Odstraňujú rečové vady a učia správne vyslovovať. 

Pripravili sme si pre vás zopár slovenských a anglických jazykolamov. 

 

1. Priemerný Premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o priemernom 

priemysle. 

 

2. Pavol povedz pravdu pravdivú, predala pekárka páperovú perinu ? 

 

 

3. Klobučníčka a klobučník kládli klobúk na ručník. 

 

4. I scream, you scream, we all scream for ice cream. 

 

 

5. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. 

 

 

6. Fresh fried fish, Fish fresh fried, Fried fish fresh, Fish fried fresh 

https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/4872/jazykolamy-ktore-potrapia-nejeden-jazycek


 

 

 

 

 

Natália Zagora ( 5.roč.)– Kubizmus 



 

Šimon Leško (5-roč.) – Krásy Prahy 



 

Janka Gálová (1.roč.) – Čo sa dialo v Perníkovej chalúpke 



 

Rebeka, Tomáš, Viktor, Simon (4.roč.) – Pointilizmus 



 

 

 

 

 

Hnevá sa pán učiteľ:  

- Prosím ťa, čím je tvoj otec, že nikdy nemá čas prísť do školy?! 

- Učiteľom... 

 

V chlapcovej žiackej knižke: 

- Vážený rodič, váš syn skoro rozbil okno. 

Odpoveď prišla obratom:  

- Vážená pani učiteľka. Môj syn za to skoro dostal bitku. 

 

Učiteľka hovorí Ferkovi: 

- Ferko, v slove zápalky sa píše dĺžeň! 

- No a čo? Myslíte, pani učiteľka, že bez dĺžňa by nehoreli? 

 

Pani učiteľka v škole vyzýva žiakov:  

- Tak deti, vymenujte nejaký živel. 

- Voda - povie Marienka.  

- Správne. 

Hlási sa Jožko:  

- Prosím, slivovica. Otecko hovoril, že keď má slivovicu, tak je vo svojom živle. 
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