PRANOSTIKY

Školský časopis - Základná škola v Hladovke

Január:
- Svätý Pavel jasný,
prináša rok šťastný.
- Na Hromnice sedliak
radšej vidí vlka vo
svojom dvore ako slnko
na obzore.
Február:
- Sv. Agáta býva na sneh
bohatá.

Naše očko
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Opäť stojíme na prahu nového roku. Ako rýchlo ten
čas beží... Bude rok 2001 ako každý iný rok? Slnko bude
vychádzať a zapadať ako po iné roky. Ale tak ako nám nie
je ľahostajný deň narodenín mamy, či otca, musíme

- práce naších
žiakov
- relax
- poučenie
- zábava
- súťaže

Zimná modlitbička
Aby bol briežik,
na briežku sniežik,
na sniežku sane,
daj nám to, Pane!
Zima je pre deti.
Zima je biela
ako tá dušička
z detského čela.

zvažovať, ako sa po tento celý rok budeme správať
k svojmu okoliu my. Buďme teda k sebe srdeční,
tolerantní, pmáhajme tým, ktorí to najviac potrebujú.



Daj deťom sniežika,
daj bielym bielu.
Daj radosť radosti,
daj nám ju celú!
M. Rúfus

Indiánsky kalendár

 Súťaž 
Desať kociek z dolnej časti obrázka rozmiestnite
do pyramídy tak, aby súčet bodov
v predpísaných smeroch bol rovnaký: dvanásť

Vyhlasujeme súťaž o originálny
Valentínsky pozdrav. Na jeho vytvorenie
môžete použiť akýkoľvek materiál,
pastelky, farbičky... Tie najlepšie
a najnápaditejšie budú samozrejme
ocenené peknými cenami.

Meno, priezvisko, trieda

Príspevky pripravili a vybrali: p. učitelia:
M. Gazdíková, Z. Čaklošová
Sadzbu zhotovil: p. uč. M. Jurči

Jednotlivé indiánske kmene mali iné názvy pre mesiace. Väčšina názvov však pochádzala
z prirodzených javov prírody. Vedľa vidíte jeden z indiánskych kalendárov so symbolmi
jednotlivých mesiacov.

O piatich farebných pastelkách
V jednom peračníku žilo päť farebných pasteliek. Modrá, čierna, červená,
žltá a zelená. Nažívali si v pokoji až do dňa, keď sa čierna pastelka začala
vystatovať pred ostatnými pastelkami. Tie keď to počuli, začali sa medzi sebou hádať,
ktorá z nich je najdôležitejšia. Hádali sa všetky, okrem žltej pastelky. Keď počula ako sa
hádajú, bola z toho veľmi smutná. Tak to šlo dookola celý týždeň. Žltá pastelka to už
nemohla vydržať a tak rozmýšľala, čo má urobiť, aby bol v peračníku opäť pokoj.
Napokon dostala nápad. Zvolala všetky pastelky, dala im čistý papier a povedala, aby
spoločne namaľovali obrázok. Keď boli hotové, požiadala ich, aby sa naň pozreli. Keď
ho uvideli, zvýskli od radosti. Vtedy si uvedomili, že každá z nich je rovnako dôležitá.
Barbora Gazdíková, 5. A

O namyslených skalách
Kde bolo, tam bolo, pri ceste ležalo sedem kameňov a sedem zemiakov. Kamene sa
začali zemiakom vysmievať: - Načo ste len na tom svete, vôbec nie ste užitočné, ani
dom sa z vás nedá postaviť. Zemiaky veľmi zosmutneli a nič nevraveli. Keď tu zrazu
išiel okolo chlapec, ktorý po dlhej ceste veľmi vyhladol. Kamene si boli stopercentne
isté, že ich chlapec pozbiera. Chlapec pozrel na zem a natešený začal zbierať zemiaky.
Bol rád, že si z nich urobí hranolky a kamene odkopol. Vtedy si namyslené kamene
uvedomili, že každý je na niečo užitočný.
Ivana Kendralová, 5. A

Povesť o Bratislave
Veľmi dávno, asi tak pred tisíc rokmi žili malí človiečikovia s dlhými bradami. Vládol
im kráľ Timoteus s manželkou Tefanou. Boli by šťastní prešťastní, keby im nechýbali
deti. Kráľovná preto išla za čarodejníkom a ten jej povedal, že do roka a do dňa sa im
narodí syn. A tak sa i stalo. Kráľovná porodila syna a dala mu meno Bratislav. Bratislav
rástol ako z vody a čochvíľa bol z neho silný a pekný mládenec. Keď starý kráľ zomrel
nastúpil na trón. Bratislav sa oženil s krásnou a múdrou princeznou Laurou. A boli by
žili v láske a pokoji, keby sa v ich krajine neusadil drak, ktorý každý deň zožral jednu
dievčinu. Bratislav to nemohol nechať len tak, a preto sa drakovi postavil zoči voči a
v súboji draka porazil. Všetkým sa veľmi uľavilo a žili v svornosti a mieri ďalej. Keď
kráľ Bratislav zostarol a zomrel, jeho poddaní pomenovali mesto Bratislavou.
Katka Šprláková, 6. A

?

Ticho sedí, pradie nite, ktoré
nikdy nevidíte. Čo je to?
(rúcok)

Horný píli, dolný kvíli.
Čo je to?
(elsuh a káls)

Informatórium školy Hladovskej
december
- mikulášske dopoludnie: žiaci všetkých tried si pripravili
scénky, ktoré nás všetkých pobavili a zároveň boli ocenení vítazi
súťaží v školskom časopise a žiaci, ktorí sa zapojili do zberu starého
železa a papiera.
Prišiel k nám aj Mikuláš so sladkými balíčkami. Slávnosť sa
zakončila diskotékou, ktorú si zorganizovali žiaci
- súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy: víťazmi sa
stali žiaci 1.- 2. roč., 9. A, 5. A
Treba však povedať, že žiaci všetkých tried sa naozaj veľmi snažili a tohtoročná výzdoba
školy bola veľmi pekná
január - internet: naša škola bola konečne pripojená do medzinárodnej siete internet
- žiaci 1.-4. roč. sa opäť učia v nových učebniach. Boj s čpavkom sme, dúfajme,
vyhrali
- polročná klasifikačná porada
- okresného kola recitačnej súťaže Šalianský Maťko sa zúčastnili traja žiaci
a Barborka Gazdíková, 5. A obsadila v II. kategórii prvé miesto
- okres Tvrdošín, podobne ako celé Slovensko, bol postihnutý chrípkovou
epidémiou, ktorá (na veľkú radosť žiakov) vyvrcholila chrípkovými prázdninami

Mučeníci
Naša trieda-extra klasa,
neučí sa, zabáva sa.
Štvorky, päťky zas a zasa,
a keď zápis len hnevá sa.

Učitelia-nepriatelia,
naši veľkí mučitelia.
Keď len nedáš na ich rady ,
doplatíš aj s úrokami.

Naša trieda kamaráti,
ak to nejde pomôže ti.
Ak si smutný, rozveselí.
Ak si hlúpy, nezastrelí.

Naša trieda, super žiaci
lepší ako poškoláci.
Na hodinách vyrušujú,
na prestávkach poskakujú.
Jana Hutlasová 8. B

Zlaté zrnko múdrosti
Múdry je ten, kto verí len polovicu z toho, čo počuje. Ešte múdrejší je ten, kto pozná,
ktorá polovica je tá pravá.
Predstaví sa jasným
Bubeník na dom
Štyri nohy, hlavu žiadnu,
tónom, potom Miša spojí
bubnuje ľadom.
cez deň si rád sadáš na
s Tónom.
Čo je to?
ňu. Čoje to?
(nófelet)
(cevodaľ)
(akčilots)

?

Keď budem veľa piť (vodu),
tak budem dlho žiť.
To pekné a krásne jazero
žblnkoce veselo.
Tá vodička je ako rybička
a ten sneh ako breh.
Ten kameň je
ako krásny prameň.

Povesť o živej tráve
Koňa hľadal, na ňom sedel.
Má hluchú muchu v uchu.
Padol z koňa na somára.
Michal Hrubec 3. A

Simona Bellová 3. A

Vtipné otázky a odpovede
Po čom padá sneh a dážď?

(po kvapkách)

Prečo padá sneh?

(pretože nemôže zliezť)

V ktorom oku je najviac vody?

(v morskom)

Koľko šišiek stojí na sosne?

(ani jedna, všetky visia)

Kde žiaci rastú na dreve?

(v škole a na lavici)

Čo sa dáva na psa, aby nehrýzol?

(pozor)

Hovorí sa, že živá tráva má čarovnú moc. Keď kosec kosí trávu a natrafí na ňu, tak
mu kosa z kosiska vypadne. Aby rozpoznal živú trávu od obyčajnej, musí pokosenú
trávu vysypať do vody, ktorá tečie. Obyčajná tráva pôjde dolu po prúde a živá proti
prúdu. Keď ju zoberie do rúk a dotkne sa ňou hocijakého zámku, ten sa otvorí. Druhý
spôsob je takýto: v lese treba ďatľovi dieru v strome zabiť dreveným kolíkom. Keď
ďateľ zistí, že má dieru zabitú, pôjde hľadať živú trávu. Keď ju nájde, dotkne sa ňou
kolíka a ten z diery vypadne von. Potom ju ďateľ hodí do ohňa, aby zhorela. Preto treba
pod strom podložiť červenú látku, ktorá napodobí oheň. Pra-pradedo môjho deda ju
takto našiel, vložil si ju pod kožu na dlani a tá živá tráva mu po celý život prinášala
šťastie.
Dušan Greštiak, 6. B

Stratené kravy

Lucia Bellová 7.A

Ako vznikol názov...
Suchá Hora
Dávno pradávno tu bolo len niekoľko domov. Pomedzi ne
a okolo bolo veľa krásnych zelených stromov. Raz v noci, keď všetci
ľudia spali, prileteli rôzne chrobáky a začali obžierať listy zo stromov.
Keď sa ľudia ráno zobudili, uvideli všade naokolo len samé suché
stromy.Vtedy ľudia toto miesto nazvali Suchá Hora.

V pondelok ráno 20. októbra 2000 o 9.00 hod. vyháňame kravy na pašu. Počasie je
veľmi hmlisté a daždivé, na obzore sa pasú kravy.
o 13.00 hod. brat zistil, že kravy zmizli z obzoru
o 14.00 hod. všetci členovia rodiny sa vybrali kravy hľadať
o 16.00 hod. členovia rodiny nič nenašli. Sklamaní sa vracajú domov
o 17.00 hod. zvoní telefón, mama ho zodvihne. Prísny hlas policajta oznamuje: kravy
slovenského pôvodu, prekročili poľsko-slovenskú štátnu hranicu. Zaistili ich poľskí
pohraničiari. V prípade, že kravy patria nám, máme ich prísť okamžite identifikovať.
Mama rýchlo zobrala pas, baterku a vyrazila na colnicu. Tam ju čakal colník, ktorý ju
informoval, že kravy sú priviazané o hraničnú závoru.
o 18.00 hod. identifikácia a prevzatie kráv od poľského colníka
o 19.00 hod. príchod kráv aj mamy na slovenské územie
o 20.00 hod. členovia rodiny vítajú kravy doma na svojom dvore
Marianna Šuvadová, 9. A
Veselo zo školských lavíc

Kriváň
Bol raz jeden horolezec, ktorý prešiel a pomenoval všetky vrchy, ale na jeden zabudol.
A tak sa raz vybral i na tento vrch. Bol už starý, a keď sa už pomaličky blížil k vrcholu
začal krívať a tak tento vrch pomenoval Kriváňom.
Zuzana Jančová 9.A

Matka hovorí synovi: - Zjedz už tie raňajky, syn môj, prídeš neskoro do školy!
- Ale ja nechcem ísť do školy. Mňa tam nikto nemá rád. Učitelia ma nemajú radi,
deti ma nemajú rady... Nikto!
- Ale ty musíš ísť do školy... Veď si tam riaditeľom!

Veselo zo školských lavíc

Prváčik stojí pri ceste a čaká. Ide okolo pani a pýta sa: - Na čo čakáš? Veď nič
nejde!
- No práve, čakám, až pôjde. Mama mi kázala prejsť cez cestu, až keď prejde
auto.

Učiteľ biológie – postrach školy – vyvolá najlepšiu žiačku v triede. Keď odrapotala
naučenú látku, pýta sa jej: - Je blcha cicavec? Odpovedz áno alebo nie!
Žiačku zákerná otázka zaskočila, no po chvíli sa spamätala a hovorí:
- Áno, ale nemá mlieko.

Požiar

Horoskop na mesiac február

Keď sme vychádzali z kostola, začuli sme ostrý zvuk sirény. V prvej chvíli nás napadlo,
či niekto nepotrebuje lekársku pomoc, pretože sme si mysleli, že je to záchranka.
Potom neskôr prebehli popri nás požiarnické autá a hneď sme sa dovtípili, že niekde
horí.
Ľudia tŕpli strachom, spočiatku nevedeli čo majú robiť. Boli v šoku. Neskôr sa spamätali
a začali pomáhať vynášať nábytok, aby čo to zachránili. Iní zase pomáhali hasiť časti
domu.
Aj keď bola krásna nočná obloha a nefúkal vietor, oheň sa šíril rýchlo. Obyvatelia
domu mali oči plné sĺz. Báli sa, čo s nimi bude, kde budú spať... Jednoducho, bola to
hrôza.
Ako sa hovorí: oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. A majú pravdu, pretože keď máme
oheň pod kontrolou, je nám na osoh, ale keď vládne on nad nami, nezmôžeme proti nemu
nič.
Jana Hutlasová, 8. B

Upečme si spolu makový koláč
Ak chceme upiecť koláč, musíme si najprv pripraviť všetko čo budeme potrebovať.
V našom prípade to bude múka, tri vajcia, prášok do pečiva, mlieko, pomletý mak a
cukor.
Najprv rozdelíme vajcia na bielky a žĺtka. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. Do žĺtkov
pridáme cukor a poriadne vymiešame. Postupne pridávame múku, prášok do pečiva,
mlieko a pomletý mak. Všetko ešte raz dobre premiešame. Nakoniec pridáme vyšľahaný
sneh. Celú zmes vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech a vložíme do rozohriatej
rúry. Po upečení posypeme koláč práškovým cukrom a pokrájame. Ku koláču si môžeme
urobiť šípkový čaj.
Marek Kubica, 9.A

Opis Červenej čiapočky
Maličké dievčatko s dlhými gaštanovými vlasmi upúta každého čitateľa rozprávkového
príbehu. Jej bystré modré očká sú ako jahôdky. Malinové ústa zvýrazňujú tvár. Známa je
najmä svojou červenou čiapočkou. Nebola by to však Červená čiapočka bez krátkej
sukne. Ako ju poznáme z rozprávky, je veľmi usilovná a nebojácna. Ale chuť stvárať
pestvá jej nechýba. Toto zaujímavé dievčatko je naozaj z rozprávky, pretože má samé
dobré vlastnosti a tie dnes mnohým dievčatám chýbajú.
Marek Šimek, 9.A

Ryby - pozor na silné vlny... Môžu vás vyplaviť na
breh a tam určite zahyniete od nedostatku tekutín.
Strelec - nech u vás platí pravidlo “dvakrát cieľ
a raz vystreľ.” Niekomu by ste mohli prestreliť
srdce.
Lev - to, že ste kráľom zvierat pre niekoho nič
neznamená. Dajte si pozor, aby vám tú korunku
niekto z hlavy, prípadne aj s ňou neodstrelil.
Blíženci - nespoliehajte sa na to, že ste rovnaký, pretože váš dvojník vám môže spôsobiť
nepríjemnosti s bohom lásky, Amorom.
Panna - vašu postavu vám môže každý závidieť. No dávajte si pozor na konkurenciu
z USA, Pamelu Anderson.
Býk - vaše rohy si šetrite na súboj v aréne. Pretože prehra by mala pre vás nepríjemné
následky.
Baran - z toho, že ste sa narodili ako baran, nemusíte byť smutný. Veď dobrá baraninka
v guláši je vždy výborná.
Kozorožec - bolo by načase zísť z hôr dolu do doliny. A pozrieť sa pravde do očí.
Ste posledný kozorožec na svete.
Vodnár - pozor, nechoďte na slnko. Bola by to pre vás určite nepríjemná skúsenosť.
Rak - vaša zbraň-klepetá, môžu pomôcť iným. Hlavne, keď vás niekto chce zjesť
pohľadom.
Škorpión - dávajte si pozor koho uštipnete. Môžete náhodou uštipnúť vášho šéfa a ten
vás pošle tam, odkiaľ ste prišli.
Daniela Šimaľová, 8. A

Potráp si hlavičku
Leteli husi. Gunár sa obzrel a povedal: - Husičky, ale je nás veľa. Jedna z husí
mu odpovedá: - Keby nás bolo ešte raz toľko a o polovičku viac, o štyri viac a ty
by si sa pripočítal, bolo by nás sto. Koľko bolo všetkých husí?
(38)
Hnal pastier ovce na pašu. Stretol ho pán: Koľko máš oviec? – pýtal sa. Hádam
kopu? Nie, odvetil pastier. Keby ich bolo raz toľko a polkrát toľko a ešte dve a potom
tri, len potom by ich bola kopa. Koľko oviec teda mal pastier?
(22)
Koľko je šesť zajacov vo vreci?
(3 páry)
Otec mal štyroch synov, z ktorých každý mal jednu sestru. Koľko bolo detí
spolu?
(5)

