
 

    ZŠ s MŠ PLAVNICA 

VIII. ROČNÍK, 1.číslo 

ZADARMO 



 

Milí žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia a vy všetci ostatní :D 

Áno, už sa k vám vrátil váš starý dobrý Očko. Starý nie je  vhodné slovo, skôr 

nový, pretože s našou redakčnou radou pod vedením pani učiteľky Soleckej 

prišli tvoriť Očko samí kreatívni ľudia - baby aj chlapci, a to, čo pre vás prichys-

tali je až neskutočné. Napríklad OČKOSPRÁVY, SPOVEDNICA, obrázky zo 

školy, fotky našich chalanov, rozhovory šikovných novinárok a texty našich spi-

sovateliek. Všetko s jedným jediným cieľom -  spríjemniť vám tento školský rok 

a oboznámiť vás so všetkým, čo ešte neviete. Všetci sme sa naučili spolupra-

covať, veď ako už  veľakrát zaznela veta : „Čítanie nás spája“. Keď si o chvíľu 

budete  listovať tento časopis pochopíte, o čom som hovorila...  

Vážne, tohto roku je Očko nabité energiou a zaujímavými správami. 

Prajem príjemné čítanie a radosť, veď „Radosť je zdravie duše“. 

 NA  ÚVOD              MIMKA  PČOLKOVÁ 

VEDENIE: Katarína Solecká 

REDAKČNÁ RADA: Alžbeta Fedorková, Monika Vančová, Dominika Adamovičová, Veronika Taraso-

vičová, Júlia Kičurová, Sára Sakmárová, Radka Rybovičová, Filip Sakmár, Timotej Székely, Mimka 

Pčolková, Nela Chovancová, Nela Murcková 
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Čas nezadržateľne letí. V septembri 

sme slávnostne otvorili nový školský rok 

2019/2020 a už nastala jeseň, ten nád-

herný čas, kedy sa stromy odievajú do 

pestrofarebných šiat. 

Aj naša škola je zo dňa na deň krajšia, 

skrášľujeme si okolie a verím, že vďaka 

ďalším projektom ešte veľa skrášlime. 

Škola nestarne, je večne mladá, plná 

života, plná veselých úsmevov 

a iskričiek v očiach. Úprimne si želám, 

aby naša škola tak ako doteraz fungova-

la ako úspešná výchovno-vzdelávacia 

inštitúcia, ale zároveň aby mala dušu, 

otvorené srdce a hladiace ruky ako 

v dobrej rodine. Tá naša má 274 žiakov, ktorí k nám okrem Plavnice dochádza-

jú zo Šambrona, Hromoša, Údola, Hajtovky, Malého Lipníka a Sulína. Máme aj 

troch žiakov z Torysy a jedného z Ďurkovej. 

Prajem nám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok, veľa energie, 

trpezlivosti pri svojej práci a zvládnutie všetkého, čo nás do konca školského 

roka čaká. 

 PRÍHOVOR  PANI  RIADITEĽKY 

OBSAH 

4...Marmon 

5...Cezpoľný beh 

6...Plavecký výcvik 

7...Tá 9.A... 

8...Škola 

9...Rozhovor s prváčikmi 
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 OČKO SPRÁVY  DOMINIKA ADAMOVIČOVÁ 

  MARMON 
 Piatkové ráno 13.9.2019 sa konala túra na Marmon. Absolvovali  sme 

ju žiaci 7.-9. ročníka. Keď sme došli na koniec dediny, išli sme popri koľajni-

ciach, ktoré obklopovalo kukuričné pole. Zabočili sme smerom na most. Ten 

bol asi pre každého nezabudnuteľnou pamiatkou. Pripomínal loď, ktorá sa 

plaví po nepokojnom mori. Prešli na druhú stranu a ocitli sa v dedine Haj-

tovka. Kráčali sme cez ňu smerom ku kostolu a pokračovali po lesnej cestič-

ke. Keď sme dorazili do cieľa a posadali si do trávy, niektorí sa najedli, po-

pritom sme čakali na iné školy, ktoré mali doraziť. Keď sme boli všetci, roz-

právali nám o pomníku. O jeho histórii, pamiatke, spomienkach. A pritom 

sa dotýkali našich domovov. Našich dedín. Matysová, Malý Lipník, Hro-

moš,... Určite niektorí starí, či prastarí rodičia tieto udalosti zažili. Teraz už 

môžu len spomínať. Po prednáške bola opekačka. Celý Marmon rozvonia-

val slaninou, špekáčikmi a neviem, čím ešte 

všetkým. Niektorí sa prechádzali po lese. 

Bolo dobre, ďalší klebetili so žiakmi z iných 

škôl, či robili selfíčka. Ani učitelia sa nenudi-

li. Rozprávali sa so svojimi kolegami. Stretli 

sme tam  pani učiteľku, ktorú všetci dobre 

poznáme-pani učiteľku Sikorjakovú. Každý 

bol už oddýchnutý,  tak sme sa vybrali späť. 

Počas cesty naspäť, pri Hajtovke, si jedna zo 

žiačok – členka redakčnej rady—zranila čle-

nok... Prišli po ňu autom a my ostatní sme 

došli v poriadku domov. Túra na Marmon 

bola určite nezabudnuteľným zážitkom. Dlho 

budeme spomínať... 
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 OČKO SPRÁVY  DANIELA  ADAMOVIČOVÁ 

Žiaci našej školy sa zúčastnili cezpoľného behu v Starej Ľubovni. Behali vo 

vojenskom tábore pod hradom. Urobili sme s nimi rozhovor. 

Rozhovor s Líviou Pristáčovou: 

Si spokojná so svojím výkonom? 

Lívia: „Dalo by sa aj lepšie.“ 

Behalo sa ti dobre aj napriek zlé-

mu počasiu? 

Lívia: „Trať by mohla byť lepšia.“ 

Koľká v poradí si skončila? 

Lívia: „15.“ 

Chceš sa zúčastniť aj nabudúce? 

Lívia: „ Áno.“ 

Rozhovor s Lenkou Kyšeľovou: 

Ako sa ti behalo, keď bolo zlé poča-

sie? 

Lenka: „Celkom dobre, no bola zima.“ 

Na akom mieste si skončila? 

Lenka: „ 21.“ 

Chceš ísť aj nabudúce? 

Lenka: „ Jasné.“ 

CEZPOĽNÝ BEH 

Rozhovor s Jaroslavom Malíkom, 

ktorý obsadil víťaznú priečku: 

 

Ako sa ti zdalo počasie počas 

behu? 

Jaro: „Počasie bolo super.“ 

Si spokojný so svojím úspe-

chom? 

Jaro: „Celkom hej.“ 
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 OČKO SPRÁVY  NELKA  MURCKOVÁ 

 PLAVECKÝ  VÝCVIK 
  Dňa 9. až 13. septembra sme boli na plaveckom výcviku v Starej Ľubovni. Boli 

s nami pani učiteľky Helena Fröhlichová, Emília Vyparinová, Monika Urdová. Tri 

triedy /3. A, 4.A, 4.B/ sa naučili plávať. Mali sme inštruktorov a rozdelili nás do 

skupín.Každý deň sme cestovali autobusom, bol tam bufet. Najviac nám chutili 

roler, čipsy, hot-dog. Čo sme sa naučili: 

Žiaci 4.A, 4.B, 3.A: 

1. Alex sa naučil kraul,  prsia a skoro znak. 

 2. Michal sa naučil prsia a skoro znak. 

 3. Tobias sa naučil znak, kraul a skoro prsia. 

4. Miška sa naučila znak, prsia, kraul a skok. 

5. Viky sa naučila znak, prsia, kraul a skok. 

6. Barborka sa naučila kraul, prsia a znak. 

7. Zuzka sa naučila málo, lebo bola chorá. 

8. Karol sa naučil znak, prsia a kraul. 
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 OTVÁRAME  OČKÁ  MONIKA  VANČOVÁ,  ALŽBETA  FEDORKOVÁ 

TÁ 9.A... 

P. uč. Vasiliková (pri diktova-

ní slovnej úlohy): Žiaci si na 

večierok priniesli venčeky... 

B.P.: A pul deci! 

T.H.: A čo máme robiť s tým 

papierom? 

P. uč. Solecká: No môžeš si 

ho založiť do toho obalu, kto-

rý nemáš... 

P. uč. Štupák pri kontrole 

Tomášovho testu: Štyri 

minúty za sekundu? To čo, 

cestuje v čase? 

S.H.: Ja som Vás videl v 

kostole... 

s. Zbigniewa: Ty si bol v 

kostole? 

S.H.: Nie, prepínal som 

kanály na telke... 

P.uč. Solecká: Kto boli 

Štúrovci? 

T.H.: Hudobná skupina! 

Po zvonení (všetci žiaci se-

dia na svojich miestach) 

T.H.: Co tu tak cicho? Kto 

chýba? 

P. uč. Solecká: A čo by 

mohlo zna-

menať ,,Branislav"? 

Tomáš: Klobása! 

P. uč. Solecký (upozorňuje 

kvôli jedeniu cez hodinu): 

Alex, neruším? 

Alex: Nie, už som dojedol. 

P.uč. Vyrosteková: Ako  sa 

povie po nemecky fašírka 

(frikadelle)? 

M.H.: Der Faširek! 
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V ŠKOLE 

 OTVÁRAME  OČKÁ  MONIKA  VANČOVÁ,  ALŽBETA  FEDORKOVÁ 

„Toto sme sa neučili!“ 

P. uč. Solecká: Aké 

gramatické kategórie 

určujeme pri podstatných 

menách? 

T.H.: Čas, ... 

P. uč. Solecká: Hej? A ako 

určíš čas pri slove ,,mama"? 

T.H.: Šak prítomný... 

P. uč. Solecký: V ktorom roku sa 

začala prvá svetová vojna? 

T.H.: 2014... 

P. uč. Vyrosteková: Tomáš, daj 

žiacku! 

T.H.: Čáry, máry nemám. 
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 SPOVEDNICA  VERONIKA  TARASOVIČOVÁ,  RADKA  RYBOVIČOVÁ 

ROZHOVOR S PRVÁČIKMI 
Prišli sme do triedy prváčikov, aby sme ich trošku vyspovedali. Predsa len, všetci sme 

zvedaví, ako sa im v škole darí a či sa im tu páči, no nie? 

Ako si sa pripravoval do školy? 

Sofia: Ja som si kúpila peračník. 

Vladko: A ja som si kúpil tašku. 

Martinka: A mne zasa mamka kúpila na 

meniny kufrík na výtvarnú. 

Prečo si sa tešil do školy? 

Sofia: Lebo som sa chcela naučiť 

písmenka... 

Mirka: Ja som sa trošku bála ísť do 

školy, pretože som nevedela ako to 

tu bude... 

Čo sa ti páči na škole najviac? 

Elka: Najviac sa mi páči veľká pre-

stávka. 

Vladko: Mne sa zas páči futbalový 

tréning. 

Mirka: A mne učenie! 

Lili a Sofia: My máme rady telesnú! 

Čo sa ti páči na družine: 

Sofia: Hračky!!! 

Vladko: Autodráha! 

Lili a Mirke: Tabuľa. Učiteľka nám dovolí 

na ňu kresliť a písať. 

A páčia sa vám obedy? 

Všetci: Áno! Sú veľmi chutné!  

A mám na vás poslednú otázku. Ste 

radi v škole? 

Všetci: ÁNO!!! 
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A teraz si posvietime na pána učiteľa: 

Vystrájajú v škole prváčikovia? 

Trošku vystrájajú, ale mám ich rád. Sú 

tu nejakí pri, ktorých musím pokričať, 

ale väčšinou sú poslušní. Musia si na 

školu zvyknúť. 

Chceli by ste túto triedu aj na budúci 

rok? 

Áno, chcel. Bol by som rád, ak by som 

túto triedu mal až do štvrtého ročníka. 

Máte aj nejakého prváčika obľúbené-

ho? 

Nie, mám ich rovnako rád. Všetci sú 

moji obľúbení. 
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1.  Na vysokej škole ste študovali slo-

venčinu a nemčinu. Prečo ste sa roz-

hodli študovať práve tento odbor?  

Slovenčinu som mala rada už od základ-

nej školy. Vždy som veľa a rada čítala, 

vymýšľala si postavy, ktoré boli hlavnými 

postavami v mojich pokusoch o „ knihy“ . 

Moju lásku k literatúre a k jazyku prehl-

bovali samozrejme učiteľky slovenčiny 

na ZŠ aj na gymnáziu, ktoré ovplyvnili aj 

môj výber povolania. Nemčinu som si 

k slovenčine pridala úplne prirodzene, 

pretože ako cudzí jazyk ma bavila 

a ovládala som ju na slušnej úrovni. 

 SPOVEDNICA  NELA CHOVANCOVÁ 

4. Vždy ste chceli byť učiteľkou ZŠ? 

Vždy nie. Pamätám sa, že som sa 

chcela stať lekárkou. Ale to ma po-

tom prešlo a asi od druhého stupňa 

ZŠ, keď som sa často na učiteľku 

hrala a mladšieho brata učila čítať 

a dávala mu písať diktáty, to už bola 

moja jediná túžba. 

ROZHOVOR S P. UČ. CHOVANCOVOU 

3.  Páči sa vám u nás na ZŠ? 

Veľmi sa mi páči. Každé ráno sa teším 

do práce na príjemných a usmievavých 

kolegov, srdečnú školskú atmosféru 

a samozrejme aj na všetky „moje“ deti. 

2. Prečo ste sa rozhodli učiť na našej 

škole? 

Hlavný dôvod bol ten, že škola je 

v mieste môjho bydliska a chodia do 

nej aj moje deti. 
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5. Ktoré predmety ste mali v škole 

ako dieťa najradšej a naopak, kto-

ré ste veľmi nemuseli? 

Veľmi som mala rada jazyky, ale 

bavil ma aj dejepis a biológia. Asi 

najmenej som sa kamarátila 

s fyzikou. 

6. Keď práve neučíte 

a nepripravujete sa na hodiny, čo 

rada robíte vo svojom voľnom 

čase?   

Možno to bude znieť prekvapujú-

co, ale znova sa učím a píšem 

domáce úlohy s mojimi dcérami 

alebo skladám lego so synom. 

Keby bolo toho voľného  času 

viac, určite by som si rada prečí-

tala dobrú knihu a viac sa veno-

vala mojej srdcovke háčkovaniu. 

 SPOVEDNICA  MIMKA  PČOLKOVÁ 

Pýtala som sa piatakov, ako sa  majú na druhom stupni. Ich odpovede boli milé 

a nikto sa veľmi nesťažoval. Ide len o iný prístup k žiakom, iné formy testov, iné hodi-

ny, iné predmety, skrátka, všetko iné. Ale sami sa pozrite na ich odpovede. 

SPOVEDÁME PIATAKOV 

Môj prvý „úlovok“ bola Lenka Plučin-

ská:  

 Je druhý stupeň tak ťažký ako si 

si myslela? 

Lenka: Nie, myslela som si, že to 

bude horšie. 

Je niečo, čo sa ti na druhom stup-

ni nepáči? 

Lenka: Mohli by dávať menej pozná-

mok. 
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A na záver - Natália Kovaľová: 

Užívaš si na druhom stupni? 

Natália: Áno, užívam si, kým sa dá. 

Si spokojná s našou triedou? 

Natália: Tá tabuľa nie je najlepšia, ale 

inak hej. 

Kde sa vzala, tam sa vzala - nová 

žiačka školy Viky Vofková: 

 Páči sa ti na tejto škole viac ako 

na tvojej bývalej? 

Viky: Áno. Mam skvelých spolužiakov 

a výbornú pani triednu učiteľku. 

Zvládaš učenie na druhom stupni? 

Viky: Zatiaľ áno, ale mám pocit, že 

o chvíľu sa všetko zmení. 

Ďalšia piatačka - Anna Sopková:  

Na prvom stupni sme sa na niekto-

ré krúžky zapísať nemohli, zapísala 

si sa na niektoré od 5 – 9? 

Anna: Nie, tohto roku som znížila po-

čet krúžkov, aby som bola pripravená 

na náročnejšie učivo. 

Najhoršie na piatom ročníku je vraj 

stále opakovaná otázka „ Ako je 

v piatom ročníku?“. Už si sa 

s niečím podobným stretla? 

Anna: Áno, raz. 

 SUDOKU  DOMINIKA  ADAMOVIČOVÁ 
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 GOĽA PLAVNICKÁ NELA CHOVANCOVÁ 

Dnes sa mi krásny sen sníva, 

v ňom jednorožec sa ozýva. 

Vidím tam aj ježibabu Hnusaňu, 

ale všetci ju prezývajú ako Bubaňu. 

 

Psík Lilo si počíta kosti, 

mačka Micka chlípe mlieko dosýtosti. 

Koník Pejko spí na sene, 

zrazu tri prasiatka objavia sa na scéne. 

 

Sloník Dumbo objíma ma chobotom, 

odvážny bojko kamaráti sa s robotom. 

Našťastie, zbadám opicu Hanicu, 

vedie ma na čarovnú hranicu. 

 

Vychádza dúha farebná 

a ja odchádzam z môjho sna. 

ROZPRÁVKOVÝ SEN 



 

 GOĽA PLAVNICKÁ DANIELA  ADAMOVIČOVÁ 

Už to zvoní nad vežami kupol, 

už mi to aj posteľ kričí do ucha, 

prašivý deň nad mesto si čupol, 

prší, popŕcha, 

na čo myslíš práve v tejto chvíli? 

ŠKOLA! ŠKOLA!  Jediná, 

učenie sa už začína. 

Celý deň za stolom sedíme, 

na ťažkú úlohu hľadíme. 

Vlečie sa deň za dňom. 

Nielen nám, 

ale aj učiteľom. 

Treba si nájsť cit k učeniu, 

keď nechcete, aby došlo k mučeniu. 

Učitelia sa nám snažia vysvetliť, že svet je krásny, 

preto o tom píšem v básni. 

Kto sa bude učiť rád, 

nezažije ťažký pád. 

ŠKOLA 
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Ahoj kamoš,  mám pre teba HÁDANKY.  Kto ich vymyslel ? Nevieš? 

Naši druháci. Neuveríš, ale hej. Veď pred rokom ani „A“  nenapí-

sali a teraz.... Sám sa pozri a uvidíš.  

Hádanky: 

Dlhý krk ti pošušká, prach si schová do bruška. Čo je to?  

Je to guľaté a zelené. Keď spadne, rozbije sa, potom je červené. 

Čo je to?  

Má to perie, ale nelieta to. Čo je to?  

Sliepočka zniesla vajíčko, niečo tam puká. Čo je to?  

Keď prídeš zo školy, vždy ťa čaká pred domom. Štekotom ťa pri-

víta poď so mnou von. Čo je to?  
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 HÁDANKY  DRUHÁCI 

 OSEMSMEROVKA  JÚLIA  KIČUROVÁ 

V U A L O K Š B O Ž A 

A Y G A Š T A N T S D 

N A S K O B N E U Č Á 

I J N V K M A P A N L 

Č E E A E S E S B P O 

N D H L T D I V I A K 

E L Í R Y R Č I Ž M O 

V O O Ň I O A E P Ä Č 

O M A R Á H Z Č N Ť D 

L Í Š K A Ú N K I I N 

S J A Č Y M R A K Y E 

ÚHOR, PAMÄŤ, SNEH, VYSVED-

ČENIE, DYŇA, ČOKOLÁDA, SVIEČ-

KA, DIVIAK, ŠKOLA, BABKA, SLO-

VENČINA, MAPA, AUTO, STROM, 

LÍŠKA, GAŠTAN, ČAJ, JEDLO, 

MRAKY 


