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PREDSTAVENIE REDAKČNEJ RADY EDITORIÁL  

Mgr. Renáta Mištinová 
Na našej škole pracuje ako 
asistentka B variantu mladších 
žiakov. V práci pre časopis 
prispieva hlavne do rubriky 
Relax. V škole zabezpečuje 
fotenie školských 
a mimoškolských akcií a vedie 
dievčatá siedmeho ročníka v tvorbe príspevkov pre 
časopis. Vo voľnom čase hrá na gitaru, spieva a venuje 
sa rodine. Jej obľúbenou knihou je Pán prsteňov, 
obľúbeným muzikálom Hair. Rada tancuje. 
  

Mgr. Katarína Gajdošová 
Pracuje na našej škole ako 
učiteľka. Pre náš časopis 
pripravuje hlavne rubriku 
Envirokútik a píše články zo 
školských akcií. V škole má na 
starosti kabinetnú zbierku kníh 
(knihy, CD, DVD). Voľný čas 
trávi na prechádzkach so svojim psom Billym, rada sa 
smeje a má okolo seba dobrých ľudí. Jej obľúbenou 
knihou je Jana Eyrová, obľúbené muzikály Traja 
mušketieri, Deti ráje, Johanka z Arku, najobľúbenejší 
film Mama Mia. 

Mgr. Alica Chudá
Pracuje na našej škole ako 
učiteľka. Pre náš časopis 
prispieva v rubrike Nápady. 
V škole už druhý rok organizuje 
Výtvarný salón a  vedie 
tanečno- dramatický krúžok. 
Vo voľnom čase sa venuje 
svojmu malému synčekovi. Baví ju šport, tanec, 
dramatické umenie, kreslenie. Jej obľúbenou knihou 
je Lakomec od Moliéra, medzi jej obľúbené filmy patrí 
Záhrada, Zápisník jednej lásky. 

Milí čitatelia, 
zaujímala som sa o vaše 
reakcie po prečítaní prvého 
čísla nášho Majáka. Môžem 
povedať, že boli hlavne 
pozitívne. Mnohí žiaci, 
rodičia, učitelia boli 
prekvapení aké „ básnické 
črevo“ sa skrýva v autoroch 
niektorých príspevkov.  Pár 
z nich bolo dokonca na 
veľmi vysokej úrovni.  
U týchto nadaných detí 
budeme ich talent 
podporovať a naďalej 
rozvíjať a vždy im 
s radosťou poskytneme 
priestor v našom školskom 
časopise. Pridali sa ďalší, 
ktorí sa tiež chcú 
prezentovať. Cítim sa ako 
kapitán lode, ktorý je pyšný 
na svoju posádku a právom. 
Ďakujem pani riaditeľke za 
podporu a za umožnenie 
vydávať tento časopis. 
Ďakujem celému tímu 
autorov a redakčnej rade za 
ich prácu a obetavosť. 
Taktiež  čitateľom za ich 
záujem. Som rada, že nám  
dôverujete a Bútľavá vŕba 
nebola prázdna. Na vaše 
otázky odpovedá naša 
Múdra sova v rubrike 
Pošepky na strane 4.  
Za celú posádku vám ďakuje  
váš kapitán. 

Tatiana Hužovičová 
šéfredaktorka 
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ROZHOVOR S PANI ZÁSTUPKYŇOU 
 

Pani zástupkyňa, venujete sa autistickým deťom. Čo sa Vám páči na tejto práci, čím 
Vás zaujali tieto deti? 
Na práci s autistickými deťmi sa mi páči systém zorganizovania práce, presný 
program, prehľadnosť a štruktúra činnosti. Všetko je ohraničené, každá vec má svoje 
miesto. Ja sama mám rada, keď sú veci na pevnom mieste, majú svoju „krabičku“, tak 
sa môžem lepšie orientovať. Žeby som na sebe pozorovala nejaké autistické rysy? 
  

Písali sme v časopise Maják, že vediete spevácky krúžok. Na čom práve pracujete, 
ako sa Vám darí s Vašimi speváčkami?  
Na speváckom krúžku práve nacvičujeme pieseň Nemožná z Fontány pre Zuzanu I. a 
pokúšame sa o džezové spracovanie piesne Čerešne do Hany Hegerovej a Jara Filipa 
v novom podaní Zuzany Smatanovej. Ešte ani sama netuším, čo z toho vznikne. 
Nechajte sa prekvapiť.  

V rámci náboženskej výchovy sa venujete príprave na 1. sväté prijímanie. Zaujíma 
žiakov náboženská tematika?  
Príprava na 1. sväté prijímanie je posunutá zo škôl do farskej a rodinnej katechézy, 
takže my sa jej na náboženstve špeciálne nevenujeme. Z našej školy tento rok po 
prvýkrát príjme Pána Ježiša do svojho srdiečka Majka Hlaváčová, žiačka 4. ročníka. Čo 
sa týka vzťahu viery a náboženstva, viera musí mať korene a vzor v rodine, 
náboženská výchova je len vyučovací predmet. My sa na náboženstve veľa 
rozprávame, rozoberáme rôzne problémy, ktoré trápia našich žiakov, spievame, 
kreslíme, či vypracúvame pracovné listy a pozeráme filmy či rozprávky s náboženskou 
tematikou. Myslím si, že otázky viery, zmyslu života a smrti zaujímajú našich žiakov, 
hlavne žiačky 7. ročníka.  
 

Čo si myslíte o dnešnej uponáhľanej dobe? 
Dnešná doba je naozaj uponáhľaná. A to je zle. Človek posúva priority, podriaďuje sa 
dobe. Nezbadá, ako čas letí. Aj ja to vnímam, ako moje deti rastú a ja by som mala 
spomaliť, užiť si chvíle s nimi, pokiaľ ma ešte potrebujú, lebo raz mi vyrastú a ten čas 
sa už nikdy nevráti.  
  

Pani zástupkyňa, pracujete na našej škole dlho. Čo by ste chceli dosiahnuť v rámci 
školy, aký máte ďalší cieľ svojej práce?  
Na našej škole pracujem už 6. rok, ako zástupkyňa riaditeľky školy 3.rok. Veľmi by 
som si želala, aby sa všetci v našej škole dobre cítili. Aby deti chodili do školy rady, 
lebo tu stretávajú svojich kamarátov, aby sa kolegovia tešili do práce a s láskou sa 
venovali svojim žiakom, aby sme si tu všetci nažívali ako jedna veľká rodina.  

 

Blížia sa nám letné prázdniny. Ako ich budete tráviť, čo plánujete so svojimi deťmi?  
Plán na leto ešte nemám. Je to pre mňa ešte strašne ďaleko. Už som v živote prestala 
plánovať. Túžby sú, ale zoberiem, čo príde. Každý deň má dosť svojho trápenia. 
Čitateľom prajem, aby si užili slniečko, prírodu, chvíle strávené so svojimi najbližšími.  
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POŠEPKY 

Na chodbe pred poradňou máme pripevnenú Bútľavú vŕbu. Ale to už predsa viete. 
Veď o tom sme vám pošepli už minule. Ale iste neviete to, že sme do nej nedávno 
nakukli. Len tak, či tam čosi je....   A bolo. Lístočky. Vaše. Ďakujeme všetkým, ktorí 
zobrali do rúk pero (niektorí i fixu ), rozhodli sa popremýšľať  a dať vlastné 
myšlienky na papier.                                                                                      
Všetky sme si prečítali. Každý jeden lístok. Na niektorých sme našli vaše želania: 
 
 „Chcela by som mať, že aby sme dneska alebo zajtra nepísali a nič nerobili a by som 
bola moc šťastná.“   
„Chcela by som, aby nás niekto učil tancovať, aby nás niekto trénoval. Lebo my si 
musíme lámať hlavu, aké kroky tam dáme, čo po čom ide musíme rozmýšľať ....“ 
 
A na ďalších boli zas vaše trápenia. A pri týchto trápeniach sa chvíľku zastavíme, veď 
sme tu na to, aby sme vám poradili: 
 
„Trápi ma, že mi robí spolužiak zle.“ 
„Každý deň, keď prídem do školy, tak ma spolužiak provokuje a voľakedy ma aj 
buchne....“ 
 
Každému z nás už niekto niekedy ublížil.  A je jedno, či  v škole, na detskom ihrisku, 
alebo doma a nezáleží  ani na tom, či sme chlapci, dievčatá, druháci,  ôsmaci .... 
skrátka to poznáme.  A často si s tým poradíme sami a bez väčších problémov. 
Nemám pravdu?  Niekedy to však nie je také jednoduché..... Počuli ste už slovo 
šikanovanie?  Týmto slovom sa obyčajne myslí, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne 
a opakovane ubližuje druhým – udiera do teba, kope, bije ťa, ale môže sa ti vyhrážať, 
alebo ohovárať a ty sa nevieš brániť.   
 
Na šikanovaní je najhoršie, že nevieš, čo máš urobiť, ako to zastaviť.  Snažiť sa však 
vydržať a tváriť sa, že sa nič nedeje, nie je to najlepšie riešenie a situáciu len zhoršuje. 
Preto sa nevzdávaj ani ho nezastavuj sám, ale:  
Zdôver  sa svojim rodičom. Obráť sa na učiteľa, ktorému dôveruješ, alebo sa zver 
psychologičke, ktorú máte v škole. Tá ti bude veriť a hlavne - neprezradí ťa, pretože 
všetko o čom jej povieš, je tajné....  

        Sovy z Bútľavej vŕby   
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VENOVANIE KU DŇU MATIEK 
 

Mama 
Mama je tak krátke slovo a skrýva sa za ním tak veľa. Rozmýšľali ste už niekedy nad 
tým prečo prvé slovo, ktoré povieme, je mama? Prečo nám najviac chutí koláč od 
mamy? A v maminom objatí je nám najlepšie? Preto, lebo mama je pre nás ten 
najdôležitejší človek. 
Existuje veľa podôb lásky, ale materinská láska je niečo viac. Materinská láska je 
ochraňujúca,  chápavá,  milosrdná,  odpúšťajúca a  povzbudzujúca. Matka nás nielen 
privádza na tento svet, ale naučí nás ho spoznať, pohybovať sa v ňom a žiť v ňom. 
Naučí nás žiť tak, aby sme boli šťastní a spokojní. Pýta za to odmenu? Nie. A prečo? 
Lebo nás miluje  veľkou materinskou láskou. 
Preto si zaslúži veľké ĎAKUJEM ! 

Prečo? 
 

Mama prečo oni chodia a ja nie? 
Lebo tebe bude umožnené lietanie. 

Ako môžem lietať, keď nevstanem z postele ? 
To pochopíš až keď spoznáš nepoznané. 

 
Mama prečo ja už lietam a oni nie? 

Lebo oni ešte nespoznali nepoznané. 
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PERLIČKY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY 

Týždeň komplimentov 

24. januára si každoročne na našej 
škole pripomíname Deň komplimentov. 
Kým v predošlých rokoch sme sa 
zamerali na kvantitu adresovaných 
komplimentov, tento rok sme žiakom 
zdôrazňovali kvalitu napísaných odkazov. 
Všetci žiaci dostali dopisné papiere, na 
ktoré mohli napísať alebo kresbou 
vyjadriť priateľstvo osobe, na ktorej im 
záleží. O tom, že sa akcia aj tento rok 
stretla s veľkým ohlasom u žiakov nebolo 
pochýb. Všetci žiaci boli odmenení za 
svoju snahu sladkosťami. Autorky 
najkrajších komplimentov - žiačky 
Boženka Heráková a Zuzka Parčiová, 
dostali CD od Martina Konráda. Na záver 
citujem v pôvodnom znení vyjadrené 
priateľstvo jednej z nich: "Soňa, ty si 
tuším moja sestra, lebo tak jak sa my dve 
chováme k sebe, no to som ešte 
nevidela. Mám ťa rada z celej mojej 
duše. Ďakujem ti za všetko, moja milá 
Soňa, a ešte niečo, vieš o tom že si 
opeknela?..." 

 
- Monika Šulovská - 

 
Karneval 2012 
 
Tesne pred odchodom na jarné 
prázdniny sa v piatok 17. februára v našej 
škole konal fašiangový karneval. Už od 
pondelka bola škola karnevalovo 
naladená, pretože chodby boli 
vyzdobené škraboškami a maskami na 
tvár, ktoré si deti vyrobili na tvorivom 
popoludní v ŠKD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odbitím desiatej hodiny sa všetky bytosti 
zhromaždili v telocvični, kde ich privítala 
Mortiša, moderátorka zábavy. Masky boli 
nápadité. Kovboji sa miešali s rockermi a 
sprejermi, víly tancovali s rytiermi a 
roztlieskavačky ste nerozoznali od čertíc. 
Cenu    dostala    každá    maska,     o     čo 
sa postarali   p.   učiteľka     Mgr.     Chudá 
a p. asistentka Crhonová, organizátorky 
karnevalu usporiadaného na sklonku 
tohtoročného fašiangového obdobia. 

- rm- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usmiate tváre všetkých svedčia 
o spokojnosti s vydareným karnevalom. 
A takto vyrábame lásku pre všetkých. 
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PERLIČKY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY 

Jarné prázdniny – Parochňové štúdio 
 

Prvé tri dni jarných prázdnin sa 11 detí – 
žiakov našej školy so svojimi 
súrodencami - zúčastnilo tvorivých dielní. 
Témou bolo parochňové štúdio. 

Deti pod vedením p. vych. Hužovičovej 
namotávali, strihali a vpletali priadzu do 
pripravených háčkovaných čiapok. Práca 
to bola úmorná, pretože ak chceli, aby 
hrivy boli husté, potrebovali spliesť 
desiatky nitiek. Aby prácu vydržali, časť 
detí pod vedením p. asistentky 
Crhonovej varilo obed. Rajčinovú 
polievku a bublaninu. Obidve jedlá chutili 
výborne. Deti sa naučili slávnostne 
prestierať a vytvorili tabuľu ako 
z hotelovej školy. 
Po troch dňoch (a troch nociach) prácu 
dokončili a výsledok bol veľmi príjemný. 
Vkusná parochňa na karneval alebo na 
hry na speváčky a  spevákov pred 
zrkadlom.  
A navyše Made in „Ja sám.“ 

-rm- 

 
O princeznej so zlatou hviezdou na čele 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
divadla pre deti a mládež nás svojou 
návštevou potešilo divadielko PIKI 
a zahralo nám krásnu rozprávku. Zaujala 
nás krásna a múdra princezná Lada, 
ktorá sa mala vydať za kráľa Kazisveta, 
pretože jej ho vybral otec. Ale Kazisvet 
bol škaredý a nemal dobré srdce, chcel 
len bojovať a všetko si podmaniť tvrdou 
rukou. Lada sa rozhodla utiecť zo svojej 
rodnej krajiny a ukryť sa niekde ďaleko 
pred Kazisvetom. Podarilo sa jej 
v prestrojení, v myšom kožúšku, dostať 
na hrad princa Radovana. Tu pracovala 
a pomáhala v kuchyni. Jedného dňa bol 
ples, na ktorom tancovala aj Lada, bez 
myšieho kožúška ju nik nespoznal. Lada 
sa stretla s princom Radovanom a zaľúbili 
sa do seba. Museli sa rozlúčiť a tak si na 
pamiatku vymenili svoje prstene. Pri 
varení nešťastnou náhodou spadol Lade 
prsteň do polievky pre princa Radovana. 
Ten ju svojím láskavým srdcom spoznal 
a ľúbil ju ešte viac. Kráľ Kazisvet zistil, kde 
je Lada a prišiel si po ňu, aby sa stala 
jeho ženou. Ale odpoveďou mu bol iba 
výsmech a potrestanie jeho zlej povahy. 
A tak sa Lada a princ Radovan mohli vziať 
a žiť spolu šťastne až do smrti.  
Ďakujeme hercom Divadielka PIKI, ktorí 
nám spríjemnili vyučovanie svojím 
vystúpením a potešili nás. Rozprávka 
bola pekná, herci mali krásne kostýmy, 
kulisy nás očarili nápadmi a farbami. 
Rozprávka nás poučila a páčila sa nám.  
 

-kg- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kto sa skrýva pod týmito hrivami ? 
Uhádni a napíš do Bútľavej vŕby. 
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PLAYBACK SHOW 
 
Dňa 12.3.2012 sa žiaci našej školy 
zúčastnili súťaže Playback show, 
ktorú poriadalo MsKS Piešťany v kine 
Fontána v Piešťanoch. 
Súťaže sa zúčastnili žiaci  základných 
škôl z Piešťan, Vrbového, Moravian 
a Drahoviec, ktorí mali imitovať 
svojho obľúbeného speváka alebo 
hudobnú skupinu. 
 

Boli rozdelení do 2 kategórii :  
I. kategória :  6 – 11 rokov 
II. kategória : 12 – 15 rokov 

 
 

V I. kategórii  
Jakub Bublavý 
imitoval rapera 
MattyBRaps-a 
s piesňou „Ice, 
ice, baby“ . 
 
 

 

Michaela Niznerová imitovala 
speváčku Avril Lavin s piesňou 
„Alice“, tanečný doprovod jej robil 
Lucas Kadlečík, Adriana Drnáková 
a Mária Hlaváčová. 

 
 
V II. kategórii 
Soňa Parčiová 
imitovala 
speváčku Tinu 
s piesňou 
„Posadnutá“ 
a získala CENU 
POROTY. 
 

Božena Heráková imitovala speváčku 
Daru Rolins s piesňou „Fóbia“, 
tanečný doprovod jej robili Michaela 
Lacková a Marianna Parčiová. Získali 
1. MIESTO. 
 

 
  

 
 

text a foto: 
Denisa Barančeková 



; 01/2012 str. 9 

WESTERNOVÉ PRÍBEHY 
 

KALAMITY JANNETT 
AUTOR: SOŇA PARČIOVÁ 

 
 
Bola raz jedna statočná bojovníčka a volala sa 
Kalamity Jannett. Dobrých chránila a zlých 
potrestala. Bola dobrá a bola z Iowa.  
Raz sa zaľúbila do jedného chlapca. A ten 
chlapec bol tiež bojovník, tak sa k sebe hodili 
a mali sa radi. Ale prišli zlí ľudia a chceli ich zabiť. 
Ale oni dvaja boli takí statoční, že sa nedali 
a utiekli veľmi ďaleko. Do inej krajiny, 
zachraňovať iných ľudí. 
Zobrali sa a mali bábätko, dievčatko, volala sa 
Elena Fuente. Boli veľmi šťastní, až kým 
nepomreli. 
 

TO BE CONTINUED ... 
 
 

2. ČASŤ  WANTED 
AUTOR: MICHAELA LACKOVÁ  

 
 

ŠERIF: 
SLAB THE KILLER           ELENA FUENTE  BILLY THE KID 
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WESTERNOVÉ PRÍBEHY 
 
Bola raz jedna krajina, volala sa Texas. V tej krajine býval šerif, volal sa Slab the Killer. 
Šerif spoznal veľmi peknú ženu a ľúbila sa mu. Volala sa Elena Fuente. 
Raz natrafil šerif na zlých odpadlíkov, ktorí utiekli z väzenia.  
 
Jeden sa volal Pedro Ramirez. Ten mal 
modré oči a blond vlasy. Druhý bol veľmi 
zlý, mal aj pekného bieleho koňa, volal sa 
Black Jack. Jeho pán sa volal Jose Delgado.  
Elena Fuente mala syna, volal sa Billy the 
Kid. On chcel byť tiež šerif. Otca nemal, 
lebo ho zabili tí banditi, ktorí utiekli 
z väzenia.  
Keď sa Elena Fuente vracala domov, tak ju 
prepadli Pedro Ramirez a Jose Delgado. 
Udreli ju silno do hlavy a ukradli jej kabelku 
a aj mobil. Šerif volal k nej domov, ale nikto 
to nezdvíhal. Tak ju išli hľadať. Sadol do 
auta a hľadal ju. Videl niekoho ležať na 
zemi. Nevedel kto to je, tak zastavil a išiel 
sa pozrieť. Bol veľmi statočný. Keď videl 
Elenu Fuente ležať na zemi, rýchlo ju zobral 
na ruky. Bola v bezvedomí. Zobral ju do 
auta. Doniesol ju domov a dal jej na hlavu ľad. Ona sa prebrala. Povedala, že ju 
prepadli dvaja chlapi, čo utiekli z väzenia. Šerif neváhal a išiel ich hľadať. Natrafil však 
len na Black Jacka, Joseho koňa. Bol divoký a rýchly, ale strašne smrdel. Bol priviazaný 
o strom. Šerif ho odviazal a pustil. Ale voľačo sa mu na tom nezdalo. Vtom uvidel, že 
v jednom opustenom dome sa svieti. Rýchlo utekal k tomu domu. Bol veľmi opatrný, 
pozoroval ten dom. A boli tam tí banditi. Vykradli banku a rátali si peniaze. A vtom 
šerif vytiahol pištoľ. Jose Delgado si voľačo všimol a povedal Ramirezovi, aby bol 
ticho. Vytiahol pištoľ a raz vystrelil. Šerif začal tiež strieľať a Pedra Ramireza postrelil 
do ruky. Jose Delgado sa schoval pod posteľ. Pedro  Ramirez sa od bolesti radšej 
smial. Jose Delgado sa veľmi nahneval a ušiel preč. Šerif zavolal posily a chytili Pedra 
Ramireza. Joseho už nikto nevidel.  
Pedro Ramirez bol vo väzení, prestal sa kúpať, stále smrdel, tak mu dali prezývku 
Smraďoch. 
Šerif si zobral za ženu Elenu Fuente a jej syn bol veľmi šťastný, že mal otca šerifa. 
A žili šťastne až kým nepomreli. 
 

THE END. 
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KOMIKS - MIŠO A ČAROVNÁ SÝKORKA 
 

Vyhodnotenie súťaže 
Spomedzi šikovných autorov pokračovaní predchádzajúceho komiksu získala prvé 
miesto Slávka Horinová, ktorá  za svoju snahu bola ocenená sladkou odmenou. 
Srdečne gratulujeme a jej výtvor uverejňujeme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namaľujem čarovný prsteň 

Práve ty si mal nápad 
na nový príbeh 
v komikse ? 
Tak ho nakresli, napíš 
a vhoď do Bútľavej 
vŕby. Možno práve 
tvoj príbeh bude 
uverejnený 
v budúcom čísle. 

Prsteň z obrazu vyskočil. 

Dám si ho na prst a otočím 
ním ako v rozprávke 

Zrazu na obláčiku priletela 
truhlica. 

Jéj, v truhlici sú peniaze. 

Ujo, kupujem od vás 
bicykel. 

Už sa vozím na 
vysnívanom bicykli. 
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ZPOD ŠKOLSKÝCH LAVÍC - VÝROKY ŽIAKOV 

Na hodine p. učiteľky Gajdošovej  
Radka píš! 
A ona na to:  
Mám dovolenku. 

Prenos myšlienok 
Žiačka prišla za p. učiteľkou Rajnicovou 
a spýtala sa: Máte ... To? 
Pani učiteľka sa začudovala, pretože To 
nepoznala a teda To ani nemala.  
Tak odpovedala s úsmevom: To... 
nemám. 
Žiačka však pokračovala: Áaa ... TO? 
Pani učiteľku to však nevyviedlo 
z rovnováhy a bez mihnutia oka 
odpovedala: TO ... tiež nemám. 
Žiačka uspokojená odpoveďou, i keď nič 
nedostala, odišla skúšať šťastie inam. 

Dobrá farba 
Pani učiteľka Gajdošová pochválila 
Matúša za krásne vymaľovaný obrázok. 
Bol celý namaľovaný naružovo: Dobrá 
farba... 
Matúš na to s uspokojením: Hmm, áno, 
prasová. 

Skryté vyznanie lásky 
P. učiteľka Šulovská: Vyčasuj sloveso 
ľúbiť! 
Žiak: Ja ľúbim  
 Ty ľúbiš 
 On ľúbi 
 Vás ľúbim  
 My ľúbime 
 Oni ľúbia.  

Valentínska pošta 
 Žiak sa pýta kamarátky: 
 Aj ty si dostala nejakú zamilovanú poštu 
na svätého Vendelína? 

 

Správny pozdrav 
Žiaci odchádzali na tanečné vystúpenie. 
P. učiteľka Chudá hovorí jednému z nich: 
Jurko ponáhľame sa. Nezdržuj sa, 
nerozprávaj,  pozdrav ešte spolužiakov 
a odchádzame. 
Jurko na to: 
Dobré ráno. 

Uhol pohľadu 
Žiaci na hodine p. učiteľky Kleinovej 
pozerali film o Don Boscovi. Mladý Don 
Bosco bol nútený okopávať veľký kus 
poľa motykou. Deti si práve toto všimli 
a vyhlásili: Pani učiteľka, oni ho týrali.  
A ako ho týrali? 
No musel robiť! 

P. učiteľka Kureková počas veľkej 
prestávky 
Mirko nebehaj. Pani doktorka ti napísala: 
Necvičiť a zákaz behania! 
Áno, ale to iba na telesnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Zozbierala Katarína Parčiová 
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ZPOD ŠKOLSKÝCH LAVÍC 

 
Abecedár Boženy Herákovej 
A ako Ananás 
Keď som bola malá, bála som sa ananásu. 
A teraz, keď som väčšia, nebojím sa ananásu, 
iba si ho dávam do brucha. 
 

D ako Doma 
U nás doma v osade býva jeden muž. Je starý, 
má asi 66 rokov, je to  dedko kamarátky. Cez 
prázdniny si sadol pri potok, pod vŕbu a začal 
nám rozprávať všelijaké zážitky, keď bol on malý. Na záver nám zahral na 
husliach. Bolo to krásne. Chcela by som sa raz v živote naučiť hrať na hudobný 
nástroj. 
 

K ako Kamarát 
Na Prašníku som mala kamaráta. Volal sa Anton a mal veľký nos. Všetci sa mu 
za to vysmievali. Ja som sa mu vôbec 
nevysmievala, mala som ho rada ako brata. Keď 
som išla do 5. ročníka, dala som mu prezývku, 
počúvajte akú - Anton Špelec Ostrostrelec. 

Abecedár Mišky Lackovej 
 

D ako Denisa 
Môj príbeh sa začal tým, že som sa prisťahovala 
na Prašník. Našla som si tam kamarátku, volala 
sa Denisa. Chvíľu so mnou chodila aj do školy.  
Teraz má 16 rokov. Keď sme doma, pozeráme spolu televízor a smejeme sa 
na rovnakých veciach. Á... máme sa radi. 
  

P ako Pero
Mali sme práve matematiku a všetci písali. Len ja som nepísala, lebo som 
nemala pero. Tak som si chcela od niekoho požičať. V triede nikto náhradné 
pero nemal, tak som ho išla zháňať po škole. 

V ako Varenie  
Doma veľmi rada varím. Presnejšie- doma veľmi rada varím s mamou. Moja 
mama mi pomáha so všetkým, s čím jej poviem. Niekedy, keď nemáme nič na 
práci, tak ležíme vedľa seba a pozeráme telku. 
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RELAX 
 

Lov slov 
Čítali sme z knižky J. Pavloviča Lov slov a veľmi sa nám zapáčila časť, že kto nemal 
úlohu, musel doniesť ospravedlnenie v matematickej reči. A tak tam vznikli napríklad 
takéto ospravedlnenia: 
  

Nemali sme elek3nu! 
Ja som mal úlohu minule, nech sa 3eda s3eda! 
Bolela ma po2čierkom 100lička, nemohol som počítať, keď som musel 100nať! 
  

Marekovi Kollárovi sa takáto reč náramne zapáčila. 

Do predpovede počasia pripravil vyhlásenie: 
  

Vetrisko o5 vyčíňal. Poď s autom s5! I100 choď s5! Na ceste je hmli100! 
Pri pravidelnom sobotňajšom upratovaní je ochotný pracovať, len ak od mamy bude 
počuť pokyny tohto typu: 
Nenič tie 2re! U3 ten prach! I100 utri ten prach i zo 100ročnej 100ličky! Še3 
dô100jne! 
  

Pre kamaráta vymyslel, ako sestru šetrne informovať: 
  

Mám 2 ses3. 1 sestra má frajera. Ses3n frajer má frajerku. Še3 tú ses3nu 
dô100jnosť! 
Je to celkom ob100jné. Keď ešte niečo vymyslí o5 vás budeme informovať. 
   

LUCAS JAN KADLEČÍK – MÁJ 
 
Každým rokom býva zvykom, že máj staviame si pod oblokom. 
Pre dievčatá máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený. 
Pre ľudí v mestách  bielymi, modrými, červenými  
stuhami a zástavou zdobený. 
Hudba a spev sa ozýva, keď vysoký máj sa stavia. 
Máj je časom lásky a sviatok majú aj naše matky. 
Preto, že  ich radi máme, darčeky im prichystáme. 
Ja odtrhnem pre moju maminku v záhrade kvetinku. 
K tomu jej dám veľkú pusu a srdiečok plnú misu. 
Ešte sa mi veľmi páči, keď fúkne vetrík 
a zo stromov padá kvetový dáždik. 
A trávnik je plný púpav žltých aj odkvitnutých. 
Fúknem do tej púpavy, lebo ma to pobaví. 
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RELAX 

 

Vyrieš dejepisné hádanky a zistíš ako sa končí táto veta: 
Na dejepise je veľa čísiel, roky si nepamätáme, len domov ............. 
 

Dejepisné hádanky: 
1.Kto v roku 1492 objavil Ameriku? 
2.Koľko lodí mal Krištof Kolumbus, keď sa vybral objaviť novú cestu do Indie? 
3.Ktorý cestovateľ a moreplavec sa narodil vo Vrbovom? 
4.Ako sa volal ostrov, na ktorom zvolili Mórica Beňovského za kráľa? 
5.Ktorá panovníčka Rakúsko-Uhorska zaviedla povinnú školskú dochádzku? 
6.Najznámejší obraz Leonarda da Vinciho, na ktorom je namaľovaná dáma 
s tajomným úsmevom? 
7.Krstné meno „Bátoričky“, krvavej grófky, ktorej meno sa spája s Čachtickým 
hradom? 
 
 

 1.                   

       2.             

      3.              

4.                    

      5.              

       6.             

   7.                 
 
 
Malá nápoveda: Kto si nevie rady, nech zamieri do triedy 7. ročníka. Všetky 
dejepisné hádanky sú zhrnutím  učiva siedmeho ročníka a správne odpovede 
nájdete v učebnici dejepisu. 
 
 
Vyriešenie týchto hádaniek vám bude na osoh ešte počas Dňa detí, pretože témou 
budú „Cestovatelia“. 
POZOR, možno práve tieto vedomosti vás zachránia od pádu do Rokliny zabudnutia 
na konci sveta alebo vďaka nim uniknete pirátom, či žralokom v Zátoke lebiek. 
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RELAX 

 
Ak rozriešite hádanky 1-9, dozviete sa na akom predmete ste sa to naučili 
a zároveň rozlúštite plné znenie tejto vety: 
 
Na ............. zaiste, pohrabeme to lístie. 
 
1. Špeciálny druh látky na vyšívanie. 
2. V ktorom ročnom období sejeme mrkvu? 
3. Technika šitia, pri ktorej vyrábame látku zošívaním menších kúskov látok. 
4. Zmiešaním múky, mlieka, vajec a kvasníc dostaneme hladké... 
5. Na jeseň stromom suché konáre... 
6. Alkoholický nápoj z hrozna. 
7. Je to odpad pri pílení dreva a slúži ako podstieľka pre drobné domáce 
       zvieratká. 
8. Druh vtáka, vpredu so žltou škvrnou, ktorého môžeme v zime prikrmovať. 
9. Pri varení pudingu prášok riedime... 
 
 
 

     1.          

2.               

    3.           

     4.          

     5.          

     6.          

 7.              

  8.             

     9.                                                                                       
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ENVIROKÚTIK – „VÝSTAVA ODPADU“ 
 
V mesiaci február sme v rámci environmentálnej výchovy mali za úlohu pripraviť 
výstavu z odpadového materiálu. Odpadový materiál je taký, ktorý získame alebo 
nám zostane po použití niečoho. Je to napr. novinový papier, rolka z toaletného 
papiera, fľaša zo zaváraniny, orechové škrupiny, servítky, krabičky od čajov, krabičky 
od bonboniér, papierové taniere, prenosné obaly z vajíčok, zvyšky sololitu, drevená 
palica, vrchnáčiky z fliaš, vlna, lekárske špachtličky, ...  
Z týchto materiálov sa dajú vytvoriť pekné veci: z novinového papiera obrázky na 
stenu do svojej izby, z ruličiek papiera a ich pletením krásne košíky na ovocie, 
venčeky na vchodové dvere, z rolky toaletného papiera motýle, z fľaše od zaváraniny 
lampášiky, z orechových  škrupín figúrky do spoločenskej hry, zo servítok krabičky na 
drobné predmety, pestrofarebné kvietky, skladačky obrázkov, z rozrezanej drevenej 
palice korálky na navliekanie, z obalov na vajíčka veselé lienky, z vrchnáčikov fliaš 
veselé obrázky či korálky, z papierových tanierov usmiate tváričky, z vlny fotorámiky, 
z špachtličiek obrázky.  
Túto výstavu si mohli žiaci a učitelia našej školy prezrieť v triede B variantu, ktorí 
väčšinu z týchto výrobkov vytvorili s pomocou svojej pani učiteľky. Ostatným žiakom 
sa výstava páčila a inšpirovala ich. Viac uvidíte na obrázkoch z výstavy:  
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POZVÁNKA NA DEŇ OTOVRENÝCH DVERÍ 

 
Aj  vás niekedy láka pozrieť sa do zázračnej gule a vidieť, čo sa deje  a ako to 
vyzerá  tam, kam nemáte práve prístup? Prípadne pozrieť sa cez kľúčovú 
dierku? 
A ste zvedaví ako to vyzerá a čo sa deje v našej školičke?  
Nech sa páči. Príďte sa pozrieť práve vy!   
 
Ste vítaní.  
 

22. mája 2012 vám otvárame dvere dokorán 
 

Budeme mať DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ! 
 
 
Program : 
  
10.00 - otvorenie, vystúpenie žiakov ŠZŠ 
  

10.30 -prezentácia školy po jednotlivých organizačných zložkách 
            (škola, CŠPP, ŠKD) 
  

10.30 - prehliadka priestorov školy a CŠPP s možnosťou účasti na vyučovacej   
              hodine 
  

14.00 - opakovaný vstup (otvorenie), prezentácia školy po jednotlivých  
             organizačných zložkách (škola, CŠPP,  ŠKD) 

14.30 - tvorivá dielňa – výroba váz 
 
 
Máte možnosť vidieť našu školičku a nás všetkých, ktorí  sa v nej učíme 
a pracujeme. 
 
 
 

Tešíme sa na vás! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školský občasník Maják, číslo prvé, ročník druhý, rok vydania 2012 
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