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PRVÝ DEŇ V ŠKOLE 
 

 Bol to úplne obyčajný deň v Rozprávkovej škole. Snehulienka sa hrala so šiestimi 
trpaslíkmi, siedmy spal. Harry Potter sa opäť snažil premeniť písomku na prach. Pinocchio 
zase odpisoval domácu úlohu od Medvedíka Pú, keďže na ňu úplne zabudol. Jednoducho 
normálny deň. 
 No vtom sa pomaličky otvorili dvere. Stál v nich drobný útly chlapček s malou 
taštičkou. Keby Gulliver nedával pozor, určite by ho prišliapol. „Kto si?“ spýtal sa Ferdo 
Mravec. „Ja som Ja-Ja-Janko Hra-Hra-Hraško,“ zajákaval sa Janko Hraško. „Prečo si tu?“ 
pýta sa Snehulienka. „No, v predošlej škole sa mi vysmievali, že som maličký, vraveli, že som 
omrvinka,“ sťažuje sa Janko. „ Čo?!“ čuduje sa Osmijanko. „Keby som bol na tvojom mieste 
ja,“ čertí sa Ferdo Mravec, „tak by som ...“ „Ticho!“ zahriakla ho Snehulienka. „Mne sa 
napríklad smiali, že neviem jesť jablká.“ „A mňa prezývali  ,okuliarnik’“, poznamenal ticho 
Harry Potter. „Tu sa ti nikto vysmievať nebude,“ dodal Bambi, keďže videl, že Janko sa veľmi 
bojí a od strachu nemôže rozprávať. „A môžeme byť kamaráti?“ spýtal sa Janko.  
„Jasné!“ zborovo odpovedali jeho noví kamaráti. A tak sa Janko Hraško stal žiakom 
v Rozprávkovej škole. 

         Matej Klimovský, 5.A 
 

Mama 
 

Milá, láskavá, 
pomôže, ochráni, postará sa 

vždy 
anjel. 

 
Laura Kubáňová, 8.A 

 Svetlovláska 
 

Krehká, nádherná, 
tancuje, rozkvitá, vonia, 

kvitne krásne sťa 
sedmokráska. 

 
Lada Bažilová, 8.A 

 

REZBÁR RONY 
 

 Kde bolo, tam bolo, pred mnohými a mnohými rokmi žil v ďalekej krajine chlapec 
menom Rony. Veľmi ho bavilo vyrezávanie z dreva. Vyrobil si rôzne hračky, náradie 
a skrinky.  

Musel však pracovať potajme, pretože jeho otec mu to nedovolil. Vraj má dosť práce 
okolo domu a na poli a nemá strácať čas takými hlúposťami. Jeho otec bol veľmi prísny 
a nevrlý človek. Rony preto pracoval s drevom najmä v noci. 

Jedného dňa zavítal do dediny pán kráľ aby zistil, ako žijú jeho poddaní. Navštívil aj 
dom Ronyho otca a zrak mu hneď padol na krásne vyrezávané stoličky, príbor a rôzne 
postavičky. „ Odkiaľ máš také krásne veci?“ opýtal sa kráľ. Ronyho otec len nahnevane kývol 
hlavou smerom k synovi. Kráľ sa teda dohodol s otcom, že zoberie syna do služby. 

Od toho dňa sa mal Rony veľmi dobre. Na zámku sa venoval svojej obľúbenej práci 
a stal sa verným priateľom samotného kráľa. Žil tu šťastne, až kým nezomrel. 

 
   Daniel Lupčo, 5.A 

 
 
 
 

 

DRAK A ČERVENÁ ČIAPOČKA 
 

V jeden teplý júlový deň som cestoval autobusom k babke. 
Počas dlhej cesty som pozoroval okolitú krajinu. Zdvihol 

som zrak i na oblohu a čo nevidím? Niečo zvláštne sa na nej 
vznáša. Pozriem sa lepšie, veď je to drak s Červenou 

čiapočkou! Letí si len tak mirniks-dirniks a dievčatko na 
jeho chrbte je vysmiate na celé ústa. 

Vystúpil som z autobusu a rozmýšľam: „Zdalo sa mi to? Či 
som zaspal a mal som sen?“  

Babka ma privítala a hovorí: „Nevidel si dievčatko 
s drakom? Už dávno som ich poslala do obchodu a ešte 

neprišli...“ 
 
 

„Babka, čo sa ti robí, veď oni žijú iba v rozprávkach!“ odpovedal som. Vtom spoza jej chrbta 
vykukol trpaslík s vysokou čiapkou a veľkými ušami a hovorí: „No, to určite, že rozprávková 
bytosť! My, postavy z rozprávok, žijeme v krajine Rozprávkovo. Ak neveríš, poď nás 
navštíviť!“ Už viem, kam pôjdem počas najbližších letných  prázdnin.         

Abdul Farah, 5.A 
 

Máte záujem? Žiaci 5.A ponúkajú ... 
 
Predám výhodne použitú ŽK. Na prednej strane je obrázok robota. Som zberateľom všetkých 
druhov známok (aj poznámok). Ponuka trvá len do klasifikačnej porady. V prípade záujmu 
poskytnem k nahliadnutiu. K žiackej knižke je pribalený zmizík, použite ho podľa potreby.  

         Matej Klimovský, 5.A 
 

Predám žiacku knižku z piateho ročníka ZŠ. Je v krásnom modrom obale. Štyri strany sú 
zaplnené samými jednotkami. Cena dohodou. P.S. Nezmeškajte, ťažko sa vám podarí uloviť 
takú vzácnosť.                                                          Abdul Farah, 5.A 
 

Súrne predám žiacku knižku. Pri rýchlom jednaní výrazná zľava. Zn. Za známky som už bitku 
dostal.                  Andrej Hubinský, 5.A 

 
Vymením žiacku knižku so samými päťkami za inú so samými jednotkami. K tomu ponúkam 
zošit plný poznámok. Zn. Rýchla dohoda.         Robo Bendík, 5.A 
   
Z každého rožku trošku – také sú moje známky. Možnosť zakúpenia ŽK. 

         Nina Klebašková, 5.A 



 

Kniha 
 

fantastická, dobrodružná, 
vymýšľam, čítam, píšem, 

doma 
príbeh. 

 

Amika Dunová, 8.A 

Učebnica 
 

Učebnica je veľká a hrubá. 
Ťažko sa otvára, ale i zatvára. 

Na stolíku leží v prachu. 
Je to zošit strachu. 

 

Adrián Harvan, 8.A 
 

 
 
 
 
 
 

Slivkový smútok 
 

Zo smutnej oblohy vločky padajú, 
slivkový smútok dnes zaplátajú. 

Sladká slivka v zime plače, 
pečú z nej famózne koláče. 
Jar je tu, tancujme všetci. 

Zakvitli slivky? Jasné, všetky! 
 

Dominika Fecková, 8.A 

 
SPOMIENKA 

 
Často rozmýšľam o tom, aké to bude, keď sa v posledný školského  

roka budem lúčiť s touto školou a ľuďmi v nej. Bolo by ľahké povedať 
„Zbohom a ďakujem za vedomosti“ a potom len tak odísť. 

Moje lúčenie s ňou bude však celkom iné. V nej som sa naučil, ako sa systematicky 
učiť, ako nenápadne odpisovať od spolužiaka, ako sa uliať z telesnej výchovy a ako znášať 
prehry, no potom sa znova postaviť na nohy a tešiť sa z víťazstiev. naučil som sa tu, akú cenu 
má priateľstvo, láska a porozumenie. Už viem, že dva plus dva je štyri a nie tri, že mihať nie 
je mykať, a tak sa nepíše s ypsilonom. Škola mi dala veľa kamarátov, na ktorých nikdy 
nezabudnem. Priateľstvo je jedna z najdôležitejších vecí a škola, možno nevedomky, na to 
myslela. Myslela na nás, žiakov, a tak nám dopriala výlety a školy v prírode, kde sme sa 
dostatočne vybláznili. Spomínam na to, ako som v prvej triede nechcel zo školy domov, lebo 
ma bavila a v deviatke som sa snažil čo najviac sa uliať. Teraz viem, že škola mi predsa len 
dala veľa. 
 A tak si už na konci roka nepoviem len „Zbohom a ďakujem“. Poviem : „Ďakujem za 
priateľov, za zážitky, za múdre slová učiteľov, za spomienky na túto školu.“  

        Marián Béla, 9.A 

PRÍRODA OČAMI DETÍ 
Raz sa Lea s Emou vybrali na prechádzku po neďalekom lesíku. Na oblohe videli 
vtáky, ako si pospevovali a  lietali, ale na zemi si všimli aj mravce pochodujúce 
za sebou a zbierajúce omrvinky z  bagety, ktorú po ceste jedla Ema. „Niekde som 
čítala, že keby sme odvážili všetkých mravcov na Zemi, tak by vážili toľko koľko 
by vážili všetci ľudia ,“ zamudrovala Ema a  dodala s potmehúdskym úsmevom, 
„len dúfam, že z  mojich omrviniek veľmi nepriberú .“  

Lea povedala, že je veľmi rada, že už  prišla jar a  zanedlho sa pridá aj leto. Ema 
jej na to s pusou plnou bagety prikývla. Jej kamarátka sa ďalej rozlievala nad tým 
ako vraj teraz všetko začne kvitnúť, že večer sa už bude dať byť dlhšie vonku 
a že sa už nevie dočkať toho keď sa konečne hodia do bazéna na kúpalisku...  

Keď konečne dojedla, Ema prezradila: „Aj ja sa na to teším, ale viac tiež sa teším z tých 
kvetov, čo sa teraz budú dať vidieť všade naokolo a potom ich zvyknem natrhať cestou domov 
zo školy a tie najkrajšie kvety dať mame.“ „To bude tohto roku super leto“, vytušila Lea. 
„Akurát na ňom neznášam jednu vec,“ doplnila Ema. Lea ju obšťastnila zvedavým pohľadom 
v tvári. Ema jej do ucha šepla: „Veď predsa to potenie! Pozri tým mravcom je fajn, vôbec sa 
nepotia!“ Obe ´myrmekologičky´ sa na to so smiechom rozbehli po cestičke dávno 
vyšliapanej mravcami domov. 

 

 

POZN.:   

a) Podľa odhadov sa hmotnosť všetkých mravcov na 
Zemi rovná súčtu hmotností všetkých jej ľudských 
obyvateľov.  

b) Myrmekológia je veda študujúca mravce, ich spôsob 
života a pod. Vedec študujúci v tomto odbore 
entomológie sa nazýva myrmekológ. 

ZDROJ:  https://sk.wikipedia.org/  

 

 

as, jf 

 

 



DEŇ DETÍ 
Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne 

oslávia spoločne – súťažami a hrami na 

školskom ihrisku. Škola nie je len o sedení v 

laviciach, ale aj o spoločných aktivitách, pri 

ktorých môžu žiaci spoznávať aj svet a 

činnosti mimo školských lavíc, zapojiť sa do 

športov, ktoré by možno len tak nehrali. V 

tento deň si ich mohli spoločne vyskúšať. Do 

športového dňa sa zapojili všetci športuchtiví školáci zo Starozagorskej od 1 po 9. ročník. 
 

Žiaci mali možnosť sa zapojiť do 

nasledovných pohybových aktivít a disciplín: 

Twister beh, streľba na bránku, hod loptičkou 

do cieľa, slalom okolo kužeľov, rebrík, hod 

kruhov na tyče, hod loptou cez obruč či 

preskoky na lane. Všetci žiaci sa vystriedali 

v disciplínach. Na školskom dvore sa 

rozliehala hlasná vrava a vzájomné 

povzbudzovanie. Pani učiteľky merali a zapisovali žiacke výkony. Všetky výkony odmenili 

žetónikmi, za ktoré si v našom výmennom obchode mohli nakúpiť rôzne drobnosti či 

sladkosti. Deťom sa športový deň veľmi páčil, a preto sme si sľúbili, že si ho opäť 

zopakujeme.      

  

 

 

 

 

 

 

 

HURÁ TATRY 
V utorok 29.5.2018 ranné vstávanie nerobilo problémy nikomu z 5.B ale 6.B, keďže všetci 

zúčastnení mali už 

pár dní cestovnú 

horúčku. Vo vlaku, 

vďaka miestenkám, 

všetky deti cestovali 

v malých skupinkách. 

Veselo sa smiali 

a tešili sa na výlet. 

Tatry nás privítali 

nádherným slnečným 

počasím. Rýchly 

presun na Zubačku 

a poďme na túru. 

Výhľad ako z rozprávky. Všetci sme si vykračovali v pomalom tempe ku Obrovskému 

vodopádu a Rainerovej chate. Malé osvieženie priamo z horského potoka padlo všetkým 

vhod. Pán chatár P. Petras sa s nami ochotne vyfotil.  
 

V malom bufete nás 

čakal chutný obed 

podľa vlastného 

výberu a naše taniere 

ostali prázdne. 

Poslednú zastávku 

sme mali v Tricklan-

dii, zvláštne tajomné 

miestnosti s rôznymi 

obrazmi, kde sme si 

urobili krásne fotky. 

Výlet sa nám veľmi 

páčil.  



DEŇ MATIEK 
V pondelok 14. mája 2018 sa v jedálni našej školy uskutočnila AKADÉMIA KU DŇU 
MATIEK. Pekným programom sme chceli poďakovať všetkým mamám, mamkám, 
mamičkám. 

V úvodnej scénke, ktorú odohrali žiaci V.B triedy so svojím učiteľom Forgáčom, sme sa 
dozvedeli, že soľ je nad zlato a najvzácnejším korením života je láska.  

Pani učiteľka Šmajdová so žiakmi I.B a IV.B triedy všetkých rozhýbala v rezkom rytme 
Tancuj, tancuj. 

Aby sme dokázali, že cudzie slová nám nie sú  cudzie, pani 
učiteľka Hlaučová si so žiakmi nacvičili anglické pesničky a 
rečňovanky. 

Žiaci zo školského klubu detí pod vedením vychovávateliek 
Huszthyovej a Matejičekovej predviedli pásmo piesní a básní 
pod názvom "Kytica pre mamičku".  

Záverečný potlesk bol nielen odmenou za naše snaženie, ale aj vrúcnym poďakovaním 
mamičkám.   

 

POTULKY MESTOM KOŠICE 
Vo štvrtok 14. júna 2018 sa žiaci V.B a VI.B 
triedy zúčastnili komentovanej prehliadky 
mesta Košice.  

Pán učiteľ Forgáč a pani učiteľka Guľášová 
sprevádzali žiakov mestom. Zaujali ich 
pútavým výkladom o histórii, pamiatkach aj 
povestiach nášho mesta. Po výklade žiaci 
odpovedali na súťažné otázky a zbierali 
obálky s písmenami. Na záver museli 
poskladať tajné heslo.  

Navštívili Východoslovenskú galériu, kde ich 
čakali ochotné lektorky s interaktívnou 
prehliadkou a tvorivými dielňami.  Aj keď 
nám počasie neprialo, pod dáždnikmi vládla 
veselá nálada. Túto akciu by sme si chceli 
zopakovať aj na budúci školský rok. 

SPOLUPRÁCA S OSTRAVOU 2018 – FOTOREPORTÁŽ 

13.-19. máj 2018  
 

 

    

     

      



DIE SCHULE 
 

Podľa obrázkov pomenuj vyučovacie predmety /Die Schulfächer/: 
 
      
 
 
 
 
 
 
............................ ............................ ............................ ............................ 
 
 
 
 
 
 
............................ ............................ ............................ ............................ 
 
 
 
 
 
   
............................ ............................ ............................ ............................ 
 

DAS WETTER 
 

Písmená rozdeľte do slov a do viet. 
 
DASWETTERISTHEUTESCHLECHTESREGNETUNDESISTWINDIGICHBRAUCHEDENR
EGENSCHIRMICHWILLZUHAUSEBLEIBENABERICHMUSSZUMEINERTANTEFAHRE 

 
Wie ist das Wetter ? 
 
 
 
 
 
 
  
Es sch.........t.       Es ist w.........g.   Es r..........t.  Es ist w......m.        Es ist n...........g. 
  
Zungenbrecher (jazykolam) : 
Es saßen  zwei zischende Schlangen zwischen  
zwei spitzen Steinen und zischten.  
 
Sieben Schlafzimmer für sieben Zwergen. 
Wo schläft Schneewitchen?  
 
Wo willst du hin im Winter? 

POHRAJ SA S ČÍSLAMI 
 



 

 

S ÚSMEVOM NA PRÁZDNINY 
„Jožko, čo tam gumuješ?“  
„Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú päťku opravil.“ 
 

„Pani riaditeľka ma dnes pochválila,“ hrdo zahlásil Karolko. 
„Hej? A ako?“  pýtali sa rodičia. 
„Povedala mi, že som pekný kvietok.“ 
 

Dvaja hladní školáci fantazírujú: 

„Až budeme mať za čo, kúpime si peceň chleba a budeme jesť! Ja si odhryznem, ty si 
odhryzneš, ja si odhryznem, ty si odhryzneš, ja si odhryznem, ja si odhryznem, ty si 
odhryzneš.“  Plesk! Ozvala sa rana poza uši. „Za čo?“ 

„Za to, že si si dva razy za sebou odhryzol.“ 
 

Janko príde domov a mama sa ho pýta: „Ako bolo prvý deň v 
škole?“„Je to podvod. Na dverách je napísané 1. trieda a vnútri samé 
drevené lavice.“ 
 

Malý Peťko dostal poznámku: Váš syn nevedel, kto rozbil atóm. 
Otec rozčúlený dopísal: Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja ho platiť 
nebudem! 
 

Po prázdninách     
prídu deti do školy 

a nová pani učiteľka 
im hovorí:        

„Volám sa Mária 
Hrašková, a Vy?“  

Deti: „My nie.“ 

 

Učiteľ si cez prázdniny privyrába ako výčapník v jednej krčme: 
"Chlapi, keď mi do toho čapovania neprestanete kecať, tak vás rozsadím." 
 

Pani učiteľka: „Janko prečo sa hlásiš?“ 
Janko na to: „Nie, pani učiteľka, ja si iba fotím podpazušie.“  


