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Úvod 

Školský rok je už v plnom prúde a vy, milí 

kamaráti, ste si už pomaly zvykli na krásny 

stereotyp školských dní. V tomto školskom 

roku sa Vám budeme prihovárať  v novom 

zložení redakčnej rady. Budeme Vašimi 

očami a ušami a budeme sa snažiť Vás 

rozosmiať najlepšími vtipmi, pripomenúť 

významné dni a udalosti zo života školy, 

z potuliek po Slovensku a z celého sveta. 

Pokúsime sa Vám predstaviť jedinečné 

osobnosti našej školy aj vlastnú tvorbu 

našich žiakov. 

Ak by mal niekto záujem pridať sa            

k nám a prispieť do časopisu vlastným 

príspevkom, srdečne ho uvítame.  

Dobrých nápadov nikdy nie je dosť! 

 Už teraz sa tešíme na Vašu spoluprácu!  

Želajme si spoločne šťastný štart 

 do nového školského roka a veľa úspechov, 

vedomostí, zábavy, nových priateľstiev a 

splnenie našich cieľov a snov. 

 A nezabudnite, tešia sa na Vás redaktori 

časopisu Očko. 
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ROZHOVOR S PANI RIADITEĽKOU 

Nový školský rok 2018/19 sme začali slávnostnou svätou 

omšou. Po príchode do školy nás privítali aj zmeny. Tak 

sme zašli za najdôležitejšou osobou školy-pani riaditeľkou 

Mgr. Miriam Vyparinovou na krátky rozhovor. 

 Rozhovor:  

1. Aké zmeny môžeme vidieť v našej škole v tomto školskom roku? 
 Vďaka pánovi starostovi a celému obecnému zastupiteľstvu môžeme cvičiť v zrekonštruovanej a 

 zateplenej telocvični. Na budove materskej školy sa vymenili zvyšné okná zo strany lodžie a vchodové 

 dvere. Aj projekt obce „Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica“ priniesol svoje 

 ovocie, pretože v škole budeme mať vybavené a vylepšené učebne techniky, jazykovú učebňu 

 a špeciálnu učebňu. Tiež nám pribudnú interaktívne projektory. Koncom januára by sme sa mohli 

 tešiť z nových exteriérových stolnotenisových stolov, ktoré sme získali prostredníctvom grantu 

 z Nadácie ČSOB. 
 

 2. Čo pripravujete k skrášleniu priestorov školy? 

 Možno si mnohí okoloidúci všimli, že na chodbe školy sa nachádzajú panely na pripínanie žiackych 

 prác. Tie nám zakúpila obec Plavnica a my sme si ich obalili režným plátnom. Môžeme sa tešiť 

 z výzdoby okien školy a deti v ŠKD určite ozdobia parapety svojimi výtvormi ako každý rok. 

 Všetci, ktorí po rokoch navštívili našu školu, boli milo prekvapení, ako sa zmenila. Aj naďalej ju 

 budeme skrášľovať vašimi krásnymi prácami, aby ste sa v nej príjemne cítili. 
 

 3. Bude sa školská jedáleň rozširovať, ak budú na obed chodiť všetci žiaci školy?  
 Za odpoveďou na túto otázku a aj iné sa vyberieme za pánom starostom  obce R. Grichom.  

Rozhovor prinesieme v ďalšom čísle. 
 

  

       
 

4. Čo poprajete žiakom školy do 

nového školského roku? 

 Aby bol nový rok plný nových 

projektov, súťaží, hier, aby sme 

zažívali školu hrou, tešili sa 

spoločne zo spoločenských a 

športových podujatí. Naša škola 

patrí medzi úspešné školy a našich 

žiakov všade chvália. Prajem nám, 

aby to platilo aj v tomto roku.        

Želám Vám dobrých učiteľov, 

chápavých rodičov, zdravie a 

dostatok energie pri plnení 

školských povinností v novom roku. 
 

Rozhovor pripravila:                        

Alica Jozefíková 



 

 

 

Ďalekohľadom cez optiku    

do školského diania 

Stretnutie troch generácií 

 

 

 

Svetový deň jazykov 

 

  Dňa 07.09.2018 sa uskutočnil hviezdicový výstup školskej mládeže a 
staršej generácie na horu Marmon, kde v blízkosti tohto miesta v noci   
zo  14. na 15. septembra 1944 v priebehu SNP bolo zostrelené 
nemeckými okupantmi a následne havarovalo sovietske lietadlo           
so štvormiestnou posádkou, ktoré pilotoval letec dôstojník Červenej 
armády Eugen Ivanovič Archipov. Nech jeho hrdinský čin je príkladom 
pre nás všetkých. Výstupu sa zúčastnilo okolo 300 účastníkov. 
Privítanie vykonal predseda OblV SZPB Ing. Václav Homišan. Potom 
bol vykonaný pietny akt pri pomníkoch a následne prednáška 
podpredsedu OblV SZPB Ing. Ladislavom Šlachtovským. V závere pri 
partizánskej vatre mohol každý z účastníkov besedovať s členmi 
predsedníctva. ..OblV SZPB v Starej Ľubovni. 

 

 

 

 

Ako sa povie „dobrý deň“ v rôznych jazykoch? 
Guten Tag - nemecky 
Good morning–anglicky 
Dzień dobry –poľsky 
Bonjour –francúzsky 
Buenos días –španielsky 
Buon giorno –taliansky 
Šalom –hebrejsky 
добрый день (Dóbryj deň) –rusky 
Salve -latinsky 

好日子(Ni hao) –čínsky 

 

pripravila: K. Chmeliarová 

 
Počas týždňového plaveckého 
kurzu tretiaci a štvrtáci úspešne 
zvládli základné plavecké návyky, 
dýchanie do vody,  kraulové a 
znakové plávanie, zoskok i 
vynorenie. Všetci si viedli naozaj 
veľmi dobre. Posledný deň  
absolvovali plavecké preteky a 
domov si zaslúžene odniesli mokré 
diplomy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov 

oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 

2001.Tento rok bol totiž Európskym rokom jazykov 

a zapojilo sa doň 45 krajín a svojimi aktivitami poukázal 

na jazykovú rozmanitosť v Európe. Rada Európy sa 

rozhodla vytvoriť tradíciu a vyhlásila 26. september      

za Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 

Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy,           

aby bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac 

jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je 

nástrojom na dosiahnutie interkultúrneho porozumenia 

a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva 

nášho kontinentu, Rada Európy podporuje 

mnohojazyčnosť v celej Európe. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babka a dedko 2018 

Moja naj babka sa volá Darinka Štupáková. Býva v Plavnici ako ja, 

má 55 rokov. Stále ešte pracuje ako učiteľka v materskej škole. Prácu 

s malými detičkami má veľmi rada, robí ju už od skončenia strednej 

školy. Inú si ani nevie predstaviť. Vie to aj s nami, vnúčatami, preto ju 

mám tak veľmi rada. Ja som jej prvorodená vnučka, keď som sa 

narodila, bývala som ešte krátko u mojej babky, kým sme sa 

nepresťahovali do nového domu. Aj keď bývam v Plavnici, takže ju 

mám stále blízko seba, často sa spolu vidíme. Moja babka je ešte 

stále mladá a aktívna, veľa vecí spolu zažijeme. Chodíme spolu na 

výlety aj na spoločné dovolenky do Chorvátska. Každý rok sa neviem 

dočkať na MDD, výlet autobusom, kam chodíme celá rodina aj 

s babkou a dedkom. Takto som s nimi videla už veľa miest na 

Slovensku. Pamätám si, že raz sme boli spolu s babkou v jaskyni. Tam 

mi kúpila peňaženku, aby som si mohla odkladať peniažky. Moja 

babka vedie folklórny krúžok u nás v Plavnici, kde chodím aj ja so 

sestrou. Babka ma naučila spievať plavnické pesničky a tancovať. Vie 

aj krásne vyšívať, ale to ma zatiaľ nenaučila. Čo ešte rada robím 

s babkou? Rada s ňou varím a pečiem. Jej domáce pirohy, džatky 

a kakaový závin sú najlepšie na svete. Vždy, keď potrebujem, pomôže 

a stále pripomína ako ma ľúbi, aká som šikovná a múdra. Som veľmi 

šťastná, že mám babku Darinku, a dúfam, že sa od nej naučím ešte 

veľa vecí. 

 

Starí rodičia a ich vnúčatá si prevzali ocenenia v súťaži BABKA, DEDKO 2018 

Už 17 rokov žije v regióne Stará Ľubovňa jedinečné podujatie Babka, dedko.               
Aj v aktuálnom ročníku poslali deti prostredníctvom škôl organizátorom svoje vyznania 
starým rodičom. Porota mala ťažkú úlohu, vybrať tie najkrajšie, najúprimnejšie, 
najoriginálnejšie... Všetky by si zaslúžili ocenenie. Napokon sa 13. decembra 2018 
popoludní stretlo 32 vnúčat z celého regiónu a ich starí rodičia v obradnej sieni MsÚ     
v Starej Ľubovni, aby si prebrali za svoje literárne dielka ocenenia z rúk primátora 
mesta Stará Ľubovňa Ľuboša Tomka. 

Blahoželáme Nelke Chovancovej z 3.A triedy a jej babke Darinke Štupákovej. 

 

 

  Návšteva knižnice 

Milá Jozefína!  

 

Boli sme v Starej Ľubovni v knižnici. Okrem všelijakých 

kníh tam bolo veľa  hier. A tiež detské oddelenie s vakmi 

na sedenie. 

Do galérie sme išli pešo. V galérii bolo veľa 

prenádherných obrazov, ktoré Ti vyčarujú úsmev. 

Mali sme možnosť ísť do Vendoparku. Ten, kto mal 

peniaze, mohol si ísť niečo kúpiť. 

Naša pani učiteľka povedala, že nabudúce pôjdeme do 

divadla. 

   Ahoj!                                                                  

Tvoja kamarátka Dominika 



 

 

 

SPRÁVIČKY Z NAŠEJ ŠKOLIČKY 

Modlitba ruženca 

Ako povedal svätý páter Pio: 
„Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet           
sa zmení.“  
Takmer v 70 krajinách sa deti 18. októbra 
2018 zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu 
vo svete. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k 
tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými 
prostriedkami –predovšetkým modlitbou – 
bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo 
svojich mestách a krajinách. Spoločnou 
modlitbou posvätného ruženca o 9,00 hodine. 
Pri modlitbe ruženca sa postupne vystriedali 
zástupcovia všetkých tried školy. 
 
 

 

Deti kreslia pre Sýriu 

 Naši žiaci sa s pani učiteľkou Fröhlichovou 

zapojili do výtvarnej súťaže Deti pre Sýriu, ktorú 

pri príležitosti Dňa detí vyhlásila pápežská 

nadácia. Dve prvé miesta, ktoré boli udelené, 

patria Grétke Mlakovej,2.A a Maximovi 

Repkovi, 2.A trieda. Ceny si prebrali z rúk 

sýrskeho arcibiskupa, Mons. Antoine Chagde 

24. 11. 2018, počas Noci svedkov, ktorá sa 

konala v Trnave v rámci Týždňa pomoci 

prenasledovaným kresťanom. 

Práce detí boli pripojené k prácam detí               

zo sýrskeho Aleppa a ich duchovnú i umeleckú 

hodnotu budú môcť obdivovať účastníci putovnej 

výstavy po Slovensku, ktorá bude v mesiacoch 

november 2018 - január 2019. 

 

NÁRODNÉ KOLO VINCOLYMPIÁDY 

Naše dievčatá, pod vedením rehoľnej sestičky Zbigniewy, 

boli veľmi úspešne aj na národnom kole Vincolympiády. 

Tohto roku súťažilo výnimočne veľa družstiev ( 20). V 

kategórii do 12 rokov obsadili všetky tri miesta – 1. 

miesto Radka Rybovičová s Miškou Kyšelovou, 2. miesto 

Ema Kaščáková s Klárkou Mojcherovou, 3. miesto Miška 

Rybovičová s Nikolou Hnátovou. V kategórii nad 12 rokov 

– na 2. mieste, sa umiestnili: Katka Chmeliarová s Katkou 

Kyšeľovou a na 4. mieste Alžbetka Fedorková s Alicou 

Jozefíkovou. Našim dievčatám blahoželáme, lebo robia 

dobré meno Plavnici, Hromošu a tiež našej škole. 



 

 Školské kolo olympiády SJ 

23.10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a 
literatúry v kategórii C. Súťažilo 7 žiakov (štyria žiaci z 9. ročníka, traja žiaci 
z 8. ročníka). Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť bola zameraná 
na prácu s textom, vedomosti z jazyka a literatúry, druhú časť tvorila 
transformácia textu. V tretej časti sa hodnotil ústny prejav žiakov.                      
Porotu tvorili vyučujúce SJL. 
Výsledková listina: 
1. miesto: Katka Chmeliarová (42 bodov),  
2. miesto: Ján Petrus (41 bodov), 3. miesto: Soňa Bebková (40 bodov). 

Katka sa na okresnom kole stala úspešnou riešiteľkou  

 

 

Madame Humanité 
Medzinárodná výtvarná súťaž 

 Zo 4500 prác detí z Európy a Izraela bolo odmenených 80, 

medzi nimi aj práce ZDENKY HUBOVEJ (5.A) a KATKY 

RINDOŠOVEJ (3.B). Diplomy a medaily im odovzdal vo 

Svidníku prezident Open Society of Artists F.T. Turek. 

Blahoželáme dievčatám a tiež p. vychovávateľke Viere 

Štupákovej za vedenie žiačok. 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

Školský parlament 

 

Na zasadnutiach školského parlamentu, ktoré 
bývajú spravidla raz za mesiac, prezentujeme 
nielen vlastné nápady, ako spestriť život                
v škole, ale snažíme sa poukázať aj na to, čo sa 
nám nepáči a chceli by sme zlepšiť. Snažíme sa 
vytvárať v škole dobrú atmosféru a motivovať 
žiakov k aktívnej tvorivej činnosti a dobrej 
spolupráci v triednych kolektívoch. 
 

Miriam Pčolková, predseda ŠP 

Zuzana Frӧhlichová 

Bolo to super. Stála som na pódiu spolu s Katkou 

a prežívala som zvláštnu chvíľu, ktorá patrila len 

mne. Potlesk a medaila z rúk člena medzinárodnej 

poroty ma povzbudili, aby som pokračovala v mojej 
výtvarnej činnosti.   Zdenka Hubová 

 



 

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa takmer 20 000 

druhákov, tretiakov a štvrtákov z celého Slovenska 

odvážne pustilo do súboja o najmúdrejšieho medzi 

najbystrejšími. Deti odpovedali na netradičné úlohy, 

aby ukázali, že o svete už vedia ozaj veľa.  

Medzi najmúdrejších z najbystrejších žiakov našej 

školy v šk.r.2018/2019 sa zaradili: 

Pavol Fedorko 2.A       Margaréta Mláková 2.A       Nela Chovancová 3.A              Dorota Mláková 3.A                    

Karol Chmeliar 3.B Zuzana Ridillová 3.B         Katarína Rindošová 3.B        Oliver Solecký 3.B 

Timotej Székely 4.A Ľuboš Furtkevič 4.A  

Lomihlav - krajská matematická súťaž 

  Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy 
až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 
5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňuje vyše stovka žiakov zo 
základných škôl, najmä z východného Slovenska. Majú šancu sa niečo nové naučiť, porovnať 
svoje sily s ostatnými a stretnúť kamarátov so záľubou v matematike. 
Tohto roku sa súťaž Lomihlav uskutočnila 30. 11. 2018 v Košiciach. Reprezentovali nás                 
2 skupiny. Družstvo našej školy v zložení Monika Vančová, Samuel Lapšanský, Katarína 
Chmeliarová a Alex Kyšeľa sa v silnej konkurencii 50 družstiev  umiestnili na 34. mieste. 
Družstvo v zložení Ján Petrus, Nikolas Rybovič, Pavol Jozafát Székely a Šimon Pjaták sa 
umiestnili na 43. mieste. 

Mozgo-hlavolamy aj pre Vás 

1. Lekár prehliadol chorého pacienta a predpísal mu tri veľmi účinné tabletky, ktoré mal 
užívať presne po tridsiatich minútach. Ako dlho ich pacient užíval? 

2. Dievča hnalo pred sebou kŕdlik husí. Keď prechádzalo okolo susedovho domu, ten spoza 
plota naň zavolal: „ Hanka, koľkože ženieš tých husí?“ Ona odpovedala: „Ženiem všetky 
naše husi a idú tak, že jedna ide pred dvoma, jedna medzi dvoma a jedna za dvoma. 
Hádajte, koľko ich mám.“ 

3. Je možné rozostaviť ľudí do šiestich radoch tak, aby v každom rade bolo päť osôb? 

ODPOVEDE: 1.unidoh undeJ  2.isuh irt olanh ačveiD    3.akínlohuťseš od hci emívatsozoR. onÁ 

Netradičná hodina dejepisu  
Je lepšie vidieť, ako o tom čítať. Pre nás, žiakov               

9. ročníka to bol OSVIENČIM. 7. novembra 2018  sme 

navštívili koncentračný tábor Osvienčim – Auschwitz, 

miesto spomienky na obrovskú tragédiu, páchanú na 

nevinných ľuďoch počas II. svetovej vojny.  Výklad 

sprievodcu, pútavé a smutné príbehy ľudí, ktorí prežili 

život v tomto neľudskom zariadení, až kým väčšina z nich 

nebola v plynových komorách popravená. Videli  sme 

históriu, ktorú nám neponúkne žiadna učebnica. Pocity 

ešte viac umocnila návšteva vedľajšieho nacistického 

vyhladzovacieho komplexu Birkenau. Takáto netradičná 

hodina nám dala veľa vedomostí, ale aj uvedomenie si, že 

žijeme v mieri. Veríme, že sa nikdy viac nezopakuje to, čo 

sme videli v týchto táboroch...   

    Bianca Dicová, 9.A 



 

 

 

 

 Cezpoľný beh - Okresné kolo 
 O úspech našej školy sa zaslúžili: 

 Sebastián Vojtek: 2. miesto 

 družstvo dievčat: 5. miesto  

 Futsal - okresné kolo 

  Naši žiaci Samuel Hamborský, Samuel Hriňák, 

Tomáš Chmeliar, Marián Kormoš, Dávid Krajňak, 

Marek Kyšeľa, Matej Štupák a Sebastán Vojtek sa 

29.11. 2018 zúčastnili okresného kola vo futsale, 

kde s prehľadom zvíťazili a postupujú na krajské 

kolo.Blahoželáme! 

 ZLND 

 26.11. 2018 sa konalo 1. a 2. kolo v basketbale žiakov v rámci školského športu Zober 
loptu, nie drogy. Turnaj sa konal v našej škole, kde súťažili 3 družstvá. Zápasy boli veľmi 
vyrovnané a nakoniec naši žiaci získali 3. miesto. 

Halová súťaž mladých hasičov 

 Vo štvrtok 8.11. 2018 sa v základnej škole v Plavnici konal 18. ročník Okresnej halovej 
súťaže mladých hasičov. Plameniaci súťažili klasicky v 5-členných tímoch v 2 štafetách. 
Dohromady sa zúčastnilo 24 tímov z nášho okresu, ale aj hostia z okolitých okresov a 
dokonca naši priatelia z poľskej Brzezny.  Za Plavnicu súťažili 4 družstvá. Dievčatá 
obsadili pekné 2. a 3. miesto, naši malí juniori 9. miesto a chlapci krásne 1. miesto . 
Blahoželáme ! 

Okresné majstrovstvá v šachu - Okresné kolo 

  Nový úspech našej školy:                             Michaela Kyšelová: 1. miesto 
                                                                        Nikolas Rybovič: 1. miesto 
Vianočný turnaj o kráľa šachu 

 Blahoželáme našim šachistom, ktorí sa zúčastnili vianočného turnaja o kráľa šachu v 
Starej Ľubovni :)  
Michaela Kyšeľová: 2. miesto         
Nela Chovancová: 1. miesto 
Nikolas Rybovič:  2. miesto            
Tomáš Kyšeľa: 2. miesto 
 

Anjel Vianoc  

Blahoželáme Kataríne 

Fröhlichovej z 1.A triedy 

k Čestnému uznaniu za prácu           

Let anjelov vo výtvarnej súťaži 

Anjel Vianoc 2018

  CHVÁLIME 



 

 

 

Kedysi sa pasovali rytieri...my sme pasovali našich 

statočných prvákov. Celou pasovačkou ich sprevádzali 

ich starší kamaráti. Piataci sa stali ich patrónmi. Po 

zvládnutí úloh a pasovaní pani riaditeľkou školy sme 

mohli našich prvákov privítať v kráľovstve našej školy. 

Veríme, že jej budú robiť deväť rokov dobré meno.  

Vitajte medzi nami, prváci... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasovanie prvákov 

DOD - 
Deň otvorených dverí 
je dňom, keď bránou školy prechádzajú rodičia, 

starí rodičia aj bývalí žiaci našej školy, aby sa 

pozreli, a presvedčili, že škola je miestom, kde sa 

nielen učí, ale aj tvorí, oddychuje, a dokonca aj 

zabáva. Naša škola poskytuje ideálne podmienky 

na všetky tieto činnosti. 

 



   

Mikuláš a mikulášska pošta 
Svätý Mikuláš (Mikuláš z Myry) 
Bol biskupom. Sviatok svätého Mikuláša je jedným z najobľúbenejších 
sviatkov detí. Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, 
lekárnikov, rybárov. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom 
svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre postavené na jeho česť. 
Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia), v meste Myra, 
ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka 
svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre. 
Pochovali ho v biskupskej katedrále. 
Aj tento rok sa v našej škole roznášala Mikulášska pošta. Veselí anjelici s Mikulášom  ju poctivo doručili 
každému adresátovi do vlastných rúk. Skoro nikto neobišiel naprázdno. Ušlo sa aj učiteľom, tetám 
kuchárkam, školníkovi, aj pani riaditeľku potešil darček. Odkazov, sladkostí a listov bolo tento rok zas viac. 
  

 Pozdravy pre starkých 

 Naši žiaci v posledných dňoch tvorili a písali tradičné symboly Vianoc - pohľadnice. Boli však 

niečím špeciálne. Niektoré poputujú do Česka v rámci spolupráce na hodinách AJ v rámci 

projektu eTwinning a niektoré na Slovensko v rámci projektu Vianočná pošta, aby sme potešili 

našich starkých v domovoch dôchodcov v Tvrdošíne, Pezinku a v dennom stacionári v Snine. 

Veríme, že ich naše úprimné slová a priania, ako aj plavnické čajíky potešia. Našich žiakov veľmi 

tešilo, že nimi urobia radosť starkým a napísali im veľa pekných slov o sebe, ako aj to, čo im 

želajú do nadchádzajúcich sviatkov, počas ktorých by sme mali všetci robiť dobré skutky              

a usilovať sa o dobro pre iných. 

Vianočne vyzdobená trieda 
 
 Víťazmi sme sa v podstate stali my všetci. Preto že sme si krásnou výzdobou vo všetkých triedach  
 spríjemnili predvianočné obdobie a postarali sme sa o vytvorenie sviatočnej atmosféry.  
 
 
 
 
 
 

Cha-cha-cha... 
Dva kapre plávajú vo 
vani a jeden sa pýta 
druhého: „ 
Ešte stále si myslíš, že 

nás chcú iba okúpať? 

Čo si kúpil žene na Vianoce?“ 

„Chcela niečo na krk 

 a niečo na ruky. 

Tak som jej kúpil mydlo. 
 

Pani: „ 

Haloooo ,dovolala som še do 

radia?”  

Rádio: „Áno, nech sa páči.”  

Pani: „ 

A to me budu čuc všadzi?”  

Rádio: „Áno, všade pani.”  

Pani: „ 

Aj v obchodoch?”  

Rádio: „Áno ,aj.”  

Pani: „Starý, nekupuj salonky, 

bo som už v roboce dostala.  

Opakujem, nekupuj salonky.” 

 

 

Dve blondínky sa túlajú 

po lese vyše 4 hodiny, zrazu 

jedna povie:  

„Ja už som unavená, kašlime na 

to, zoberme neozdobený... 

 

Malý chlapec píše Ježiškovi: 
 

„Chcel by som: sánky, nové 
značkové lyže a lyžiarky,  
bicykel, kolobežku, 
kolieskové korčule, tablet, 
nový LCD  
televízor, mp3 prehrávač, 
snowboard s výbavou,  
notebook, playstation, nové 
hodinky, autíčko na 
diaľkové ovládanie, štyri 3D 
hry do počítača... a veľa 
iných vecí, ale keďže som 
veľmi skromný, tak tie 
ďalšie už nemusia byť.“ 

 

 

Status chlapca na Facebooku:                    

"Máme matiku a nudím sa :/" 

Komentár od učiteľa:          

"Poď k tabuli, Jožo!" 

 

https://www.facebook.com/eTwinning/?__xts__%5B0%5D=68.ARDX57ernptpfJVoUFlfuGnR1x8RvTyxszoPpC8-mhfmFwMzcukyavV-ku0k7UyBv7sSt4JtU5Q4hiv6i5J5ImMMNWHgZ30pgQ_AdsdwfaB_jKEzzuE8ru40U4UvwJ3kb5q8RWNpI2vUgysqBIlAbuzQk1059_SzFSMc_tu34m1jhwRJJP7pVefJHMxSKrDCvzkp9TvfTV3ifqkqpu1OpbiXtR5-bhdbEumsBWfj7xZV&__xts__%5B1%5D=68.ARAk0Ww7x_feFKGd2e0QYMFRsNxS-tBWBdxErM2aiUFsHWZ9waHkiL-rdti5d2OkR0xsFO8W1Z_dOCMpgh0NZzae4NcsBC7PTAqMhcrHzzHHNlmqvbtAtlKj8VlPd4DuXTrUgJ5vdvbd4i0q38897IIRS0hF0XIS5M7I3KZtF7hlhw9i_WxeLLVCJlGngWMJnLf1F-_xiWsIJdqrJjXXvpPFr-cwXzs9MhaVQUbcEVIr&__tn__=K%2AF&eid=ARB1gQRaFRcWu7gSQVE8GKRudKagNNAMBgxtvYMY9yrBuXPoPGMhHfphyYjUxbLEWI034B31IWuLBbvO
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3657/


 

 Vianočné vystúpenie, vianočná burza 

a mikulášsky beh 



 



 

 

 

 Vianoce majú čarovnú atmosféru. A práve preto sme si na rozhovor vybrali mužov, 

učiteľa matematiky a anglického jazyka.  

Zisťovali sme, čo pre nich znamenajú Vianoce. 

Pán učiteľ Jakub Štupák: 

Tohtoročné vianočné sviatky strávime po dlhšom čase sami, len naša rodinka, a po prvýkrát 

v novom, našom domčeku. Pre mňa sú Vianoce o radosti z narodenie Ježiša, a preto sa túto 

radosť snažím rozdávať aj ďalej. Najväčším darčekom pre mňa od detí sú ich rozžiarené tváre 

nie len   pod vianočným stromčekom, ale aj pri samotnom očakávaní narodenín Ježiška 

a príprave na túto oslavu, k čomu nám pomáha čas Adventu. 

Na začiatku štedrej večere sa najprv pomodlíme a prečítame 

úryvok zo Svätého písma o narodení Ježiša. Tak spoločne 

poďakujeme Bohu za túto úžasnú chvíľu. Po modlitbe dá otec 

rodiny každému medový krížik na čelo (je to zvyk, ktorý 

priniesla manželka z jej rodiny) a potom si každý dá vianočnú 

oblátku s medom a tí odvážnejší aj s cesnakom . Na 

štedrovečernom stole nesmie chýbať kapustnica, biely koláč, 

ryby a zemiakový šalát a taktiež „bobáľky s makom“. Tešíme 

sa, že sa na náš stôl zmestí všetko naraz . Ešte sme sa 

nikdy neodvážili kúpiť a pripraviť živého kapra, možno aj táto 

výzva sa raz uskutoční. Po večeri sa všetci presunieme bližšie k rozsvietenému stromčeku, 

posadáme si, manželka vezme harmoniku - akordeón, deti svoje „hudobné“ nástroje a spoločne 

si zaspievame vianočné koledy. Ak by sme to urobili opačne, po rozbaľovaní darčekov, keď je 

taký pohodový čas, tak by sme deti k spievaniu asi ťažko dostali. A tak nastáva čas, kedy sa deti 

nedočkavo rozbehnú k darčekom, na ktoré počas celej večere požmurkovali. To bude kriku pri 

našich chlapcoch.Toto bude náš Štedrý večer.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČARO VIANOC 

 

Štedrovečerná kapustnica po plavnicky(recept)    

               -  kyslá kapusta + šťava     -sušené huby (poriadna hrsť alebo každý podľa seba, ako ich obľubuje ) 

-  1-2 cibule           - cca 6ks zemiakov     -olej         -hladká múka 

-  soľ, vegeta, korenie, mletá červená paprika      -  koreňová zelenina: mrkva,  kaleráb, petržlen, zeler              

-  2-3 klobásky 

-  vajíčko + polohrubá múka = halušky 

Sušené huby dám do veľkého hrnca, v ktorom chceme variť celú kapustnicu, zalejeme ich studenou 

vodou a necháme zovrieť. Tak zlejeme vodu z húb. To zopakujeme ešte dvakrát. Na štvrtýkrát huby opäť 

zalejeme studenou vodou a uvedieme do varu, pridáme nové korenie a čierne celé korenie a varíme  

približne 45 minút (alebo, pokiaľ nie sú hubky mäkké ). Medzitým si dáme do iného hrnca kyslú kapustu 

so šťavou, necháme ju zovrieť a chvíľku ju povaríme. Osobitne si uvaríme očistené a nakrájané zemiaky, 

ktoré po scedení pridáme do hrnca k mäkkým hubám. Ďalej si na väčšej panvici popražíme na oleji 

cibuľu, pridáme mletú červenú papriku a zamiešame. Odstavíme z ohňa. K tomu pridáme nakrájanú na 

kocky koreňovú zeleninu, a tak to trošku popražíme. Do toho ešte pridáme pokrájané klobásky a ešte to 

trošku popražíme. Nakoniec to celé posypeme cca 3-4 polievkovými lyžicami hladkej múky, zamiešame 

a zalejeme to prevarenou šťavou z kyslej kapusty s troškou kapusty v nej. Necháme to zavrieť a vlejeme 

to do hrnca k hubám a zemiakom. A uvidíme, podľa potreby, koľko zvyšnej kyslej kapusty ešte treba 

pridať do „polievky“. Necháme to všetko spolu chvíľku povariť. Nakoniec si pripravíme halušky – 

z polohrubej múky, vajíčka, soli a podľa potreby vody a cesto cez sitko na „halušky“ spracujeme do 

kapustnice. Necháme to prevrieť, povariť a dochutíme celú kapustnicu vegetou, soľou, a ak je málo 

kyslá, tak i šťavou z kyslej kapusty...  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pán učiteľ František Solecký 

Vianoce sú u mňa spojené s vôňou medu a medovníčkov. Môj otec, včelár, 

ma od malička zasväcoval do tajov včelárstva. Viem, koľko práce treba 

vynaložiť, aby sme mali medík .Nie to len sladké stáčanie medu, ale aj 

starostlivosť o včielky v zime a úle na jar. Voňavý medík priputuje k mamke 

do kuchyne a začne sa vypekanie a vôňa medovníčkov. To sú tie voňavé 

sviatky- Vianoce. Tak vám posielam, voňavý, čerstvo upečený najnovší 

recept podľa mojej mamky. 

 

Suroviny 

Cesto: 100g masla  

  2 PL medu 

  200g kryštálového   

             cukru 

  1 ČL octu 

  1 PL sódy 

  2 celé vajíčka 

  450g hladkej múky 

 

Krém: 200g masla 

  1 salko 

 1 deci Umu 

  vlašské orechy 

Postup práce: 

Do hrnca dáme maslo, med, cukor a miešame mixérom. Pridáme zmiešanú sódu 

s octom a znovu miešame. Zmes dáme na oheň a za stáleho miešania pridáme 

vajíčka, stále miešame, až sa na povrchu objaví pena a zmes zhnedne, potom ihneď 

odstavíme. 

Po čiastočnom vychladnutí pridáme preosiatu múku, vypracujeme cesto, prikryté 

necháme hodinu odpočívať na teplom mieste. 

Potom cesto rozdelíme na 7-8 guličiek a každú rozvaľkáme na tenkú placku 

o priemere asi 27 cm. Upečené platy necháme vo vlhkej miestnosti, až kým budú 

mäkučké. Potom ich plníme krémom. Jednu vrstvu namiesto krému potrieme 

slivkovým lekvárom. 

Krém: Salko celé ponorené vo vode varíme na karamel 2 hodiny. Vznikne tuhá 

hnedá hmota. Musí vychladnúť celé, neotvorené salko. Hmotu vymiešame s maslom, 

pridáme trochu umu. Jednu placku postrúhame nadrobno, pridáme posekané 

vlašské orechy a posypeme celú tortu. 

 

Marlenka 

Starodávny recept ruských 

žien 

 



 

 

  

 

 

Dnes predstavujeme jednu z výnimočných a iných jaskýň Slovenska. ZLÁ DIERA. 

V minulosti na týchto miestach boli polia a pasienky. Deti na nich pásli ovce a kravy. Veľakrát sa 

ale stalo, že niektoré zo zvierat nešťastnou náhodou spadlo do diery- jaskyne. A malí pastieri 

dostali doma od rodičov vynadané, že nedávali na zvieratá dobrý pozor. Až kým dospeláci 

neobjavili v zemi dieru, ktorú nazvali „zlá diera“. Preto sa dnes na dne jaskyne nachádzajú kosti 

a lebky zvierat. Jaskyňa sa nachádza v obci Lipovce pri Prešove. 

Naši šiestaci ju navštívili a odporúčajú aj vám vidieť jej jedinečnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Naše túlavé topánky nás zaviedli do 

prírody v okolí Pienin a Starej Ľubovne. 

Po potulkách sme obdivovali jesennú 

prírodu a spoznávali krásy nášho okresu.  

 

Členovia turistického krúžku 

Túlavé topánky s Očkom 

Výlet do jaskyne Zlá diera 

V pondelok pôjdeme na výlet do jaskyne Zlá diera, rozkričalo sa po celej triede. 

Spomenul som si, že už som tam niekedy bol. Veľmi som sa na ten výlet tešil. Ráno v deň 

odchodu som sa dosť dobre pripravil (čo vysvitlo po výlete). Šli sme autobusom asi tak 

jednu hodinku. Keď sme dorazili, privítala nás veľká brána s nápisom Zlá diera. Bolo to 

blízko malebnej dedinky Lipovec. Prešli sme úzkou lesnou cestičkou. Prišli sme 

k detskému ihrisku a k použitému ohnisku, kde nás privítal hrozný a namrzený ujo Košč 

spolu s trošku milšou sprievodkyňou Mišou. Nasadili nám prilby a tým, čo nemali čelovky, 

aj čelovky. Okamžite sme sa vybrali hlbšie do lesa k strmým schodom. Našťastie, išla 

s nami sprievodkyňa Miša. Niečo nám o jaskyni zaujímavé povedala a napokon sme vošli 

dnu do jaskyne. Prešli sme cez hrubé, železné a červené dvere. V jaskyni bola ukrutná 

zima. Našli sme tam malé jazierko s povesťou, že ak nejaký človek namočí do jazierka 

tri prsty, splnia sa mu tri želania. Prešli sme skrz dva úzke otvory a uvideli sme mnoho 

zvieracích kostí. Keď sme vyšli, zdalo sa mi, že je vonku strašne dusno. Po prehliadke 

sme si opekali a zabávali sa. Odišli sme z lesa a nasadli sme do autobusu, s ktorým sme 

aj šťastne a unavení došli domov. Bol som tak unavený, že som spal až do skorého rána. 

Na tento zážitok nikdy nezabudnem.                        JAKUB HUBA, 6.A 

 



          

 

 

 

 

 

 

 Záchrana som ja - získali sme defibrilátor 

  Život je to najprirodzenejšie a najvzácnejšie, čo každý z nás vlastní. V niektorých okamihoch si 
mnohí ľudia uvedomujú, aký dokáže byť krehký. V dnešnej dobe sa malými i veľkými krokmi 
dennodenne nachádzajú riešenia na jeho skvalitnenie a záchranu. Jedným z takýchto zázrakov 
je aj automatický externý defibrilátor – lekársky prístroj, ktorý sa používa na poruchy srdcového 
rytmu elektrickým výbojom. Tento vzácny prístroj je od 13.decembra súčasťou základnej školy 
v Plavnici. Ako sa tam dostal? Zaujímavosťou je, že ho škola získala vďaka jej žiakom z 3.A a 
p.uč. Urdovej. Tí sa zapojili do projektu Záchranár som ja, v ktorej ako kolektív žiakov vyhrali. 
Deti napísali príbeh, ktorý bol zameraný na záchranu života a porotu zaujal natoľko, že sa ich 
rozhodla oceniť a v spomínaný dátum slávnostne vo vstupnej hale školy uložila do skrinky ich 
výhru - prístroj, ktorý v budúcnosti môže niekomu zachrániť život nielen na škole, ale aj v širšom 
okolí. Tretiaci si tak vychutnali príjemný pocit z dobrej veci, ktorá dokáže pomôcť iným, ale aj 
príjemný čas zo zábavnou formou podaných náučných stanovíšť, ktoré pre nich a ich spolužiakov 
z 1.stupňa prichystali šikovní záchranári. Tí následne v popoludňajších hodinách školili aj 
zamestnancov školy. Treba už len veriť, že k tomu, kto sa ocitne v situácii, že bude potrebovať 
túto pomoc, sa prístroj dostane rýchlo a hlavne účinne.     

                                                                                                    Mgr. J. Imrichová

    Najcennejšie, čo máme - ŽIVOT 

 

Ako sa ukuchtil projekt? Pýtali sme sa pani učiteľky Urdovej: 

Čo vás inšpirovalo, že ste sa zapojili do tejto súťaže? 

Zapojením do tejto súťaže sme chceli vrátiť tému prvej pomoci na základnú školu. Vzdelávať žiakov v oblasti prvej 

pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Záchrana som ja, je projekt, ktorý je vstupnou bránou k šíreniu osvety 

v tejto oblasti. Súťaž bola určená pre triedne kolektívy žiakov 1. stupňa všetkých základných škôl na území Slovenska. 

Bola to práca tímová, alebo sa zapojili len niektorí žiaci? Z čoho pozostával váš projekt? 

Spoločne na hodinách čítania sme najprv čítali odbornú literatúru o poskytovaní pomoci pri rôznych úrazoch. V rámci 

písania sme spoločne vymýšľali a postupne všetci žiaci zapisovali príbeh na tému prvej pomoci a bezpečnosti na 

cestách. V každom príbehu museli byť  zakomponované všetky povinné indície a náležitosti. Príbeh bol spracovaný do 

jednoduchej publikácie s ilustráciami pod názvom Príbehy Rexa. 

Tešili sa žiaci z výhry? A vy? 

Výhrou bolo absolvovanie zážitkového kurzu prvej pomoci. Žiaci, učitelia, a aj nepedagogický pracovníci boli vďační za 

túto príležitosť. Získali sme aj AED – automatický externý defibrilátor, je to prístroj, ktorý zachraňuje ľudské životy. 

Zachrániť život s ním dokáže aj laik. Všetkých nás výhra veľmi potešila. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero im písalo... 

Jeseň 
 

príroda sa pripravuje na zimu 

všetky listy sú už opadané 

sfúkava ich vietor 

utekajú po dedine 

a stromy môžu ísť spať. 

 
Ján Jurašovský 5.B 

 

Jeseň 
listy sedia na zemi 

farby maľujú deťom na líce 

ochladenie už pomaly začína 

chodiť 

deti sa už v škole učia 

a dážď píše na cestu: 

„Jeseň prichádza!“ 
 

Simona Sopková 5.B 

 

Život 

Život je ako peračník, 

Nachádzajú sa tam rôzni ľudia, ako rôzne  

Farbičky a perá! 

Musia sa navzájom rešpektovať, 

Tam stretneme človeka, ktorý vám zmení 

budúcnosť, 

Možno je sivý a vy ho premeníte na farebného. 

 

Tým farebným napíšete spolu kapitolu, 

Z kapitoly sa stane príbeh z príbehu kniha, 

Blázon to rýchlo napíše a odbúcha, 

Ale múdry to píše pomaly a rozvážne. 

 

Je aj ako nebo, 

Raz je zamračené raz fúka, 

Inokedy pekné ako dúha. 

Ľudia sú ako dážď, 

Spadnú na zem a rozplynú sa, 

 no neraz príde slnko a rozjasní tvoj život. 

 

(Žiaci zo 6.B) 

  

 



 

Slovensko 

Na mape je malý fliačik,  

síce malý ako máčik, 

Slovensko je to však moje, 

vyšívajú sa tam kroje. 

Robené sú rukami, 

s láskou, našimi babkami. 

Hlavné jedlo je len jedno, 

bryndzové halušky do hrnca až na dno. 

Dupot kopýt vonku počuť, 

družina dáva pušku na hruď. 

Juraj Jánošík, slávny bojovník, 

legendou sa stal, za spravodlivosť 

bojoval. 

Štefan Banič, 

čas nemíňal na nič, 

padák sa mu podarilo vyrobiť, 

Slovákov tým vo svete presláviť. 

Kamzík vrchovský tatranský, 

stráži Tatry pod mrakmi. 

Ojedinelý je u nás, 

chránime ho zas a zas. 

Zvuk prekrásnej fujary, 

ozýva sa do hory. 

Spišský hrad, 

mám ho rád, 

dejiny máme zvláštne, 

napíšem o nich básne. 

Na mape je malý fliačik, 

nedám si ho za máčny máčik. 

(Danielka Adamovičová, 6.B) 

 

Roztancované písmenká 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ZÁCHRANNÝ PÁS- Január/Február 2019 – ZŠ s MŠ Plavnica 
 
Môže vás zachrániť  pred zlou známkou. Pomôže vám pri ústnej odpovedi. Záchranný pás musíš odovzdať p. učiteľovi 

na začiatku hodiny, aby vedel, že nie si na vyučovanie pripravený. Ináč sa môže stať, že ťa nezachráni. Môžeš  ho použiť 

len raz. Tak  dobre rozmýšľaj, kedy ho použiješ. 

Moje okienko „IN“ 

Buď IN a zisti čo svetom letí. 

Najnovšie novinky z módy sa 

dozvieš práve v mojej rubrike. 

Čo je naj? Predsa farebné 

ponožky rôzneho vzoru, 

roztrhané nohavice, baretky, 

pletené svetre a čiapky, oversize 

mikiny, zvoncové rukávy... 


