Vtipparáda
Príde žabka k lekárovi s ponožkou
na hlave.
- Čo vám je ? Pýta sa jej lekár.
- Žarty nabok, toto je prepad!
Domorodec nájde zrkadlo, pozrie sa
do neho a vraví:
- Nepoznám ťa, ale zuby ti umyjem.
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- Čo je nekonečné ? pýta sa učiteľ.
- Vesmír a školský rok, odpovedajú
žiaci.
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Na hodine matematiky:
- Lacko, keď krava nadojí päť litrov
mlieka denne, koľko nadojí za týždeň ?
- A má v sobotu a v nedeľu voľno ?
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Mária Šikyňová, Mária Krupová, 7. A
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Tajnička
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Správne odpovede sú:
b c
b c
3. a b c

Kupón 1. a
2. a
č.1
Meno
a priezvisko:
trieda:

1.Citrusové ovocie 2. Kobra 3. Relácia
v TV Markíza 4. Rieka na východnom
Slovensku 5. Prístav v Holandsku
6. Kontinent 7. Štát severnej Európy
8. Jedna z Homérových bájí
9. Opevnený pahorok v Aténach
1O. Nádoba na kvety
11. Programy na vyhľadávanie
a odstránenie vírusov v počítači
12. Značka jogurtov 13. Zaujíma sa
o hviezdy 14. Spevácka skupina
(2 členovia), ktorá naspievala pesničku
“Nenormálna.” 15. Zjednodušená
hlaholika 16. Dom, po anglicky
17. Mužské meno
TAJNIČKA - hokejové mužstvo v NHL
Príspevky pripravili a vybrali: p. učitelia:
M. Gazdíková, Z. Čaklošová
Sadzbu zhotovil: p. uč. M. Jurči

Školský časopis - Základná škola v Hladovke

- práce naších
žiakov

Naše očko
* Ročník 7 * * Číslo 1 * * Vyšlo 15. 11. 2000 *

Dievčatá a chlapci,
v školskom roku 2000/2001 vstupuje školský časopis
Naše očko do VII. ročníka svojho trvania. Som rád, že
pod vedením redakčnej rady je náš školský časopis
poučný, zábavný, pútavý, jedným slovom životaschopný.
Každé vydanie nového čísla je očakávané s dychtivou
nedočkavosťou.
Do ďalšieho ročníka prajem redakčnej rade a jeho
prispievateľom veľa tvorivosti, vytrvalosti a nadšenia.
Žiaden väčší úspech sa nedá dosiahnuť bez
disciplinovanosti a pevnej viery vo vlastné sily. Preto
úprimne želám nám všetkým, aby sme boli vytrvalí,
disciplinovaní a neboli pohodlní a leniví. Ak sa nám to

- relax
- poučenie
- zábava
- súťaže

PRANOSTIKY
- Uršuľa, ku peci deti
pritúľa.
- Keď je na
Všechsvätých mokro,
môžeme čakať veľa
snehu.
- Katarína na ľade,
Vianoce sú na blate.
- Svätá Barbora, ťahá
sane do dvora.
- Keď na Mikuláša sneží,
bude úrodný rok.

podarí, úspech nás určite neminie.
zástupca školy

Moje rodisko
Jano stojí pred zamknutým
záchodom a rozmýšľa ako sa
dostať dnu. Blíži sa muž s
kľúčom. Jano vyskočí od
radosti a vykríkne: "Hurá, nesú
kľúč! "Zrazu Jano zacítil
podivný smrad. Muž podíde
bližšie a hovorí: "Nech sa páči
kľúč." Jano odpovedá:
"Už nepotrebujem, dovidenia."

Medzi lesmi a kopcami
leží obec malá.
V nej sa ja narodila,
tomu som ja rada.
Je tu krásne, je tu milo,
čo sa málo stáva.
Svoju obec ja mám rada
a patrí jej chvála.
Iveta Korčeková, 6. A

Školské katastrofy

Informatórium školy Hladovskej

Dňa 32. 10. 2000 prosíme o zvýšenú opatrnosť z dôvodu prírodných katastrof,
ktoré sa valia na pedagógov ZŠ v Hladovke:
P. uč. Jurčiová: v tento deň sa oddá chémii celou svojou dušou i celým svojím telom.
Pri pokuse s vodou sa jej nepodarí zlúčiť molekuly H a O.
P. uč. Dulka: z dôvodu rozvetveného dostredivého výbežku sa rozhodne zmeniť
zamestananie. Začne pracovať v jadrovej elektrárni, ktorá po skončení záručnej doby
vybuchne a jeho telo sa zmení na kladné a záporné ióny, ktoré budú poletovať okolo našej
záklanej školy ako učebné pomôcky na fyziku.
P. uč. Čaklošová: zablúdi v pralese na poloostrove Zadná India, kde sa stretne s dávno
vymretým rodom Australophitecus, ktorí sa živí pochovávaním mŕtvych neandertálcov
a stavaním mrakodrapov.
P. uč. Uherová: nechtiac zakopne o zlomkovú čiaru, pričom jej klesne teplota tela pod
bod mrazu, zvoskovatie a odvezú ju do múzea voskových figurín v Londýne. Cena

Viete, čo znamená slovný zvrat “byť v obraze?” Tak teda: prečítajte
si Informatórium školy Hladovskej a budete v obraze.
september
- 27. 9. 2000 žiaci 6. A,B boli pod vedením p. uč. Kapjora na
plavárni
- 29. – 30. 9. 2000 prebiehal projekt s názvom Polámané krídla, pod
vedením p. uč. Maslákovej a Gazdíkovej
október
- 3. 10. 2000 nám o svojej misionárskej činnosti na Sibíri porozprával P. Ondrík
- 4. 10. 2000 žiaci 6. A,B si opäť precvičovali plavecké štýly pod odborným vedením
p. uč. Kapjora
- 6. 10. 2000 sme absolvovali branné cvičenie
- 18. 10. 2000 sa žiaci 6. A,B a 7. A,B zúčastnili exkurzie v Liptovskom Mikuláši pod
vedením p. uč. Šlaukovej, Maslákovej a p. uč. Kapjora
- v tomto mesiaci sa žiaci našej školy zapojili do zberu papiera a železa. Nazbierali sme
4700 kg železa a 900 kg papiera
november
- 6. 11. 2000 sme sa všetci zúčastnili Hudobno-zábavného dopoludnia “Kamarát Viktor”
- 9. – 24. 2000 na našej ZŠ prebieha burza detského šatstva obuvi
- 16. 11. 2000 boli všetci rodičia našej školy srdečne pozvaní na Rodičovské združenie

vstupenky pre žiakov ZŠ Hladovky bude 5 pencí.
P. uč. Kapjor: pri premete vážne poškodí zemský povrch. Záhadne sa mu stratí noha,

Súťaž Súťaž Súťaž Súťaž Súťaž Súťaž

ktorú neskôr objavia pri ropných vrtoch v Perzkom zálive.

Vyhlasujeme súťaž o najlepší kreslený vtip. Svoje práce
vhadzujte do škatule pri zborovni. Vaše dielka bude hodnotiť majster
kresleného humuru, p. uč. Dulka. Najlepšie práce budú uverejnené
v našom časopise a budú odmenené. Upozorňujeme na to, aby ste
neodkresľovali z časopisov. Nech sú to vtipy z vašej tvorivej dielne.

P. uč. Lukáčová: Toho dňa pôjde poľovať na púšť Gobi. Cestou si na lano chytí
kamzíka, ktorý ju na svojom chrbte donesia až k pohoriu Pamír. Cestou určite nebude
smädná, pretože v taške má schovaný ťavý hrb.
P. uč. Gazdíková: sa natoľko poslovenčí, že sa nedokáže dorozumieť ani len s Maďarmi.
Za tento čin ju odsúdia podľa nultého paragrafu a poputuje

slovies, ktoré ju po dlhom blúdení dovedú na Filipíny, kde
ostane v háreme Brunejského sultána.
K. Korčeková, M. Hutlasová, Z.Kukucová, V.

Hoci má tiež štyri nohy,
nepustí sa nikdy vnohy.

(Stolička)

(Šumienka)

?

Nikto si ju nevarí,
predsa kypí v pohári.

?

Čo urobí kráľ po nástupe
na trón?

(Sadne si)

P. uč. Medvecká: sa stratí v labyrinte nemeckých

Žiak jedného filozofa išiel navštíviť svojho majstra, ktorý umieral. - Zanechaj mi, prosím
ťa, trochu zo svojej múdrosti, - prosil ho. Mudrc otvoril ústa a povedal mladíkovi, aby sa
mu do nich pozrel. - Je tam môj jazyk? - opýtal sa ho. - Samozrejme, odpovedal žiak. - A sú tam aj ešte moje zuby?- - Nie,- znovu odvetil žiak. - A vieš, prečo jazyk vydrží
dlhšie ako zuby? - - Pretože je ohybný a prispôsobivý. Zuby vypadnú skôr, pretože sú
tvrdé. - - Už som ti teda odovzdal všetko, čo malo cenu vedieť. Niet nič viac, čomu by
som ťa mal učiť. -

Čím sa odlišuje rakva od plniaceho
pera?

(Obsahom)

do väzenia.

Zrnko múdrosti

Fotosúťaž

Bankový lupič

Máte šancu vyhrať zaujímavú cenu, ak správne určíte, ktorí z vyučujúcich sú
na nasledujúcich fotografiách. Správne odpovede zakrúžkujte na kupóne, ktorý
vystrihnete a vhodíte do škatule pri zborovni.

Raz bola Janka s mamou v banke. Keď vychádzali, Janka zbadala pri vchode vrece,
ktoré sa hýbalo. Išla sa pozrieť, kto vlečie to vrece. Bola to myš. Janka sa chcela pozrieť do
vreca, ale myš začala utekať. Janka nelenila a rozbehla sa za ňou. Keď myš s vrecom
dochytila, myš sa nedala a vytiahla z vreca revolver. Namierila ním na dievča. No Janka si
to nevšímala a nazrela do vreca. Bol tam plynový varič. Vtom zaznel výstrel z pištole na
venčeky. Janka sa zľakla a vykríkla: “ Bankový lupič ukradol z bankovej kuchyne plynový
varič!” Pribehla mama a pokojne poznamenala: “To je teda bankový lupič!”
Roman Harmata, 6.A

Myšací duchovia

1. A: p. uč. Uherová
B: p. uč. Čaklošová
C: p. uč. Kapjor

2. A: p. uč. Gazdíková
B: p. uč. Vojtečková
C: p. zást. Šlauka

3. A: p. uč. Masláková
B: p. uč. Jurčiová
C: p. uč. Jurči

ZLÚČENKY
Rudo byt okamžite upratuje.
Kto by čaj nepil rád?
Slabý kôň je, ako by lakomcovi patril.
Stryná by to kúzlo zvládla.
By + predložka S + 3 + CA
By + L + meno Ingrid
Prí + izby, v ktorých bývame + TOK
časy + plynutie vody

Moja stará mama mi raz rozprávala pekný príbeh. Bol z jej detstva. Stalo sa to v novembri
na “dušičky”. Vtedy sa vždy na stôl prichystal chlieb a mlieko.
To bolo pre dušu niektorého mŕtveho z rodiny. Potom išla celá
rodina spať. V noci sa myši vyšplhali po obruse na stôl a zožrali
kúsok chleba a vyliali mlieko. Ráno si všetci mysleli, že u nich bol
duch mŕtveho uja. Až na Vianoce pri upratovaní odtiahli stôl a našli
myši a kúsky poobhrýzaného chleba. Vtedy už vedeli, akého uja
mali doma.
Mária Novarová, 6.A

Stará mať vystrašená na smrť
Otec mi rozprával tento príbeh: Stará mama sa vybrala na pôjd. Bola tam tma. Starká
tam videla čertov, ktorí boli menší ako ona. Nič nevraveli, iba na ňu vyvaľovali oči a dokonca
mali rohy. Stará mať sa vystrašila a s krikom začala utekať
k starému otcovi na dvor. Povedala mu, že na pôjde sú čerti.
Starký sa iba zasmial a vybral sa obzrieť čertov. Namiesto nich
tam však našiel kozy. Maštaľ bola otvorená a dvere na pôjd
tiež. Milé kozy z maštale vyšli a pekne si to namierili na pôjd.
Pretože tam bola tma, stará mama nezbadala, že sú tam kozy.
A starý otec sa z nej doteraz smeje.
Zdenka Hutlasová, 6.A

Perličky zo školských lavíc

Na archeologických vykopávkach sa môžeme presvedčiť, že už naši
predkovia mali kosti.
Národy vznikali, keď ľudia začali hovoriť inak.
Mária Trojanová 7.B

Perličky zo školských lavíc

O živote prvých ľudí u nás rozprávjú iba báje, povesti a učebnice.
Bronzová doba bola doba, keď sa pračlovek naučil chytať bronz.
Mária Trojanová 7.B

Predvianočné zvyky
Na Katarínu (25. 11), chodili mládenci
po domoch a ”kradli”, odnášali veci dievčat.
Mládenci napr. nanosili doprostred dediny
žŕdky, postavili z nich pyramídu a na ňu
povešali šatky i rôzne iné časti odevov
dievčat. Nakoniec ich obliali vodou. Ak
dievčatá chceli dostať svoje veci späť, museli
si ich vykúpiť.
Na Ondreja (30. 11.) to bolo naopak:
dievčatá najčastejšie brávali mládencom
náradie, ktoré dennodenne potrebovali pri
svojej práci. Napr. vedrá na vodu, sekery,
píly a pod. Ak to náradie mládeneci veľmi
súrne potrebovali, vymieňali si ”ukradnuté”
veci s dievčatami navzájom.
Od Lucie do Vigílie sa zhotovovali
stoličky. Kto chcel vidieť bosorky, musel si
zhotoviť Lucijný stolček. Ten mal zobrať do
kostola a sadnúť si naň.
Zuzana Ďubašíková 7. B

Jeseň
Zafúka vietor od hory,
jeseň nám dvere otvorí.
Postŕha listy zo stromov,
vyláka deti z domovov.
Nad hlavy dvíha šarkany,

SPRÁVNE ALEBO
NESPRÁVNE ?
Odpovede naších žiakov na nárečové
slová z rôznych kútov Slovenska.
Bačkor - papuča, brucho, vnútornosť,
klobúk, chrobák, človek, ktorý nosí veľké
topánky (správne: tučné dieťa)
Knofel - kýbeľ, kotol, gombík, štopeľ,
knôt v petarde, ponožka (knedla)
Presburšt - kasáreň, autobus, nadávka,
mesto, presýpacie hodiny, polievka
(tlačenka)
Čmarák - neschopný človek, pero,
mrak, čmáradlo, obraz (orgován)
Brauza - brav, sviňa, sauna, brázda,
kypriaci prášok, burza, jarmok, baran,
bryndza, nohavice (šumienka)
Strenka - nástenka, striga, stryná, srnka,
trnka, strúhanka, streľba, trenky, šíp
(agátový ker)
Železňák - železo, stroj, spevák Ivo
Železný, robot, inšpektor, bicykel,
železničiar (hrniec)
Babona - divadelník, krásna žena, balón,
babka, bábovka, bubon, starena, bábika,
bonbón, opica, záclona (povera)
Loncman - kočiš, horolezec, Batman,
wolkmen, tanec, zlodej, veliteľ, obyvateľ
Londýna (krajan)
Brinkáč - brnkáč, bublifuk, osvetľovač,
budík, hlupák, spružina, blinker, ryba,
bránka, vypínač, špinavé dieťa (zvonec)

buchocú chvostom o brány.
Vietor ich dvíha do výše
a veselo ich kolíše.
Martin Skoruša 6. A

Včera, zajtra, dnes aj stále,
točím sa ako na bále.

Anketa
Anketové otázky:
Ako sa vám páči na ZŠ v Hladovke ?
Aké máte záľuby ?
Keby ste vylovoli zlatú rybku a mohla by vám splniť tri želania, aké by boli ?
Čo vám pripomína slovo Október ?
Tieto anketové otázky sme my žiaci, položili niekoľkým vyučujúcim na našej škole.
A tu sú ich odpovede:
1.
2.
3.
4.

P. zástupca Šlauka: 1. vynikajúco 2. čítanie, turistika, hudba 3. zdravie, zdravie,
zdravie 4. jeseň
P. uč. Masláková: 1. pekne je tu a teplo 2. gitara, spev, práca s deťmi
3. aby sme boli zdraví, aby som bývala na horách, aby mal môj manžel salaš a aby som
vedela vyrábať korbáče 4. Október robiť sa ber!
P. uč. Čaklošová: 1. páči, veľmi páči 2. čítanie, hudba a turistika
3. cestu okolo sveta, dobré auto a aby som nič nerobila až do dôchodku 4. jeseň
P. uč. Dullka, odpovedal na túto otázku: Keby ste videli zlatú rybku, skočili by ste
za ňou do mora?
odpoveď: Do mora? Hádam do rybníka. Jasné že by som skočil, ale musela by mi
splniť tri želania!
P. uč. Šlauková na tú istú otázku odpovedala takto: Nie, pretože bohatstvo nie je
v živote najdôležitejšie.

Pomaranč
Jeden chlapec sa vybral do Afriky pozrieť, ako to v Afrike
vyzerá. Vlak sa zastavil pri veľkej tabuľke. Na tabuľke bolo
napísané AFRIKA. Za tabuľkou bolo veľké pomarančové pole.
Sadol si na lavičku, odtrhol si pomaranč a z ruksaku vytiahol
klobásu. Ochutnal pomaranč, zahryzol si do klobásy a po chvíli
povedal: “Klobása je nad pomaranče.”
Katarína Šprláková, 6.A

(oselok)
Strecha mi je sídlom
a hustý dym jedlom.
(nímok)
Lucia Bellová, 7.A

Hádanky
Cez deň izby vyčistím, v noci k strige
zaletím.
(altem)

Hlavičkujem, prihrávam, deťom
radosť rozdávam.
(ňelut)

