
- práce našich
žiakov

- relax
- poučenie
- zábava
-  súťaže

časopis žiakov
Základnej školy s materskou školou v Hladovke
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Príspevky vybrali a na príprave časopisu sa podieľali: p. uč. Gazdíková, p. uč. Strnádelová, p. uč. Lukáčová,
p. uč. Škrabeková. Sadzbu pripravil: p. uč. Jurči
Pre vnútornú potrebu.
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Milí naši kamaráti
Mesiac marec nám opäť prináša jar. Po dlhých zimných večeroch sa konečne dni

predlžujú a príroda sa začína prebúdzať. Spolu s ňou sa prebudil časopis Hrapinosek -
bývale Naše očko i jeho redaktori.

Dúfam, že i Vám, žiaci, jarné počasie dodá veľa optimizmu, nových síl a zdravia, aby
ste ľahšie riešili svoje každodenné starosti.
Pripravili sme pre vás veľa zábavného i poučného čítania, vašu tvorivú dielňu, informácie
o školských akciách, súťaže...
Aj v minulom roku ste nám poskytovali zaujímavé príspevky a nápady a budeme radi, keď
naďalej zostanene vernými čitateľmi i tvorcami nášho časopisu.

M. Gazdíková

Slečna sa pýta policajta:
- Pán policajt, ja som počula, že policajti sú najsprostejší ľudia
   na svete ...
- To je blbosť, chlapče!

V obchodnom dome sa zákazník pýta predavačky:
- Môžem za tovar zaplatiť aj kartou?
- Samozrejme ...
  Chlapík vytiahne kartu. Predavačka skríkne:
- Stop! Tak toto teda nie! Nemôžete platiť žolíkovou kartou!
Zákazník sa čuduje:
- Ako to že nie? Veď žolíková karta nahrádza každú kartu ...

Učiteľ sa pýta Dežka na matematike:
- Máš brata?
- Áno, pán učiteľ.
- Ak má tvoj brat pät áut a ty mu dve vezmeš , aký bude
výsledok?
- Jój, zmláti ma!

Odkiaľ viete naistotu, že kominári prinášajú šťastie?
- Viem. S jedným z nich mi totiž ušla manželka.

O V T S D O V J O V
„ N P Á Š Ú T A M O
M A Ď A R I L Á R K
O F N V R B E L O S
K E P Á N P Á P H N
S T N T A T Á R I E
R Š Ó A U Ň A D T V
O A R T P H R A D O
H I T E R U H C E L
U V E Ľ M O Ž I “ S

Pomenovanie najbohatšieho  veľmoža
záp. a vých. Slovenska.

Dominika Pajdučáková,7. A

Predpoveď počasia
na mesiac apríl
a máj

Pondelok:
Na matike prší a je zamračené,
na chémii bude krupobitie, na
slovenčine slnečne, na
prírodopise zamračené a na
telesnej povodne, ktoré by mali
zaplaviť telocvičňu.

Utorok:
Na dejepise vyjasnené, na
výtvarnej sa objaví slnko, na
fyzike slnko sa bude usmievať,
na nemčine lietajúce perá a na
zemepise slniečko vycerí zúbky.
J. Šimaľová a D. Hutlasová, 7. B

-Otecko, počula som, že veľké
  ryby jedia sardinky.
-To je pravda.
-A ako si otvárajú konzervy?

- Opitý Emil ide domov, stretne
  svojho kamaráta a pýta sa ho:
- Jožo, nevieš kde býva Emil?
- Čo ti šibe? Ty si Emil!
- Ja sa ťa nepýtam ako sa
   volám, ale kde bývam !

-Prosím vás nemáte ružového
 pantera?
-Nech sa páči.
-Hm, v inej farbe ho nemáte?

Mamička sa pýta Dušana:
- Ako sa ti páči v škole?
- Vôbec sa mi tam nepáči!
- Naozaj? Ale prečo?
- Lebo úlohy riešime my
  a výplatu dostáva pán učiteľ.

Kendralová Ľubica,7.A

V T I P K Á R E Ň

Odpoveď:.....................................................................

Decká, viete čo znamená slovo
HRAPINOSEK? Nebudeme vás trápiť, je to
svetlonos. Svetlonosy, bludičky mátali
pocestných na cestách a necestách.
 U nás sa „vraj“ vyskytovali na mokradiach a
močariskách. Skúste sa popýtať svojich
starých mám, alebo starých otcov, iste vám
porozprávajú nejeden zaujímavý príbeh
a budeme veľmi radi, ak sa s ním s nami oň
podelíte. Tie najzaujímavejšie príbehy radi
uverejníme v niektorom z ďalších čísel tohoto
časopisu.

Aj náš časopi sa bude volať po goralsky
HRAPINOSEK (slovensky SVETLONOS).
Ale tento vás nebude mátať, ale zabávať
a osvetľovať vám niektoré záhady
a tajomstvá. Spolu s ním budete s lampášom v
ruke hľadať za bieleho dňa pravdu
a poučenie.                    mg Takto vyzerá náš HRAPINOSEK
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V jeden pondelkový večer som sa
rozhodla, že nebudem sedieť stále iba doma.
Rýchlo som chytila kufor a začala som sa baliť.
Na papier som napísala odkaz: „Mami, išla
som do Indie.“

Neviem prečo práve do Indie, ale už som
sa rozhodla. Nastúpila som do autobusu,
ktorý ma odviezol na letisko. Prestúpila som
do lietadla a letela do Indie. Po dlhej ceste
som pristala v Indii. Všimla som si, že do Indie
letel so mnou aj jeden chlapec. Keď som sa
ho opýtala, či tu má nejakú rodinu, povedal
mi: „Nie a načo? Ja viem byť aj sám.“

Zrazu, z kríka vyskočil malý černoško.
Keď som ho zbadala, zľakla som sa. Chlapec,
ktorý tu so mnou priletel, sa začal černoškovi
vysmievať: „Pozri, aký čierny. Asi už dva
mesiace nevidel vodu a mydlo.“

Aj, keď černoško nerozumel čo chlapec

Slnko svieti na všetky deti rovnako

Rok - múdrosti našich predkov

Veselo

2 7

vravel, pochopil, že sa mu vysmieva a začal
s plačom vykrikovať: „ Dubu zane lena morisake
none.“ Keď toto dopovedal začal utekať. Mne
to bolo veľmi ľúto ,tak som sa chlapca spýtala
prečo to urobil. A on spustil: „No a čo, veď som
povedal pravdu. Nevidela si, aký bol čierny?
Asi vymetal komíny.“

Ja som vysvetlila, že na svete žijú aj čierni,
aj bieli, ale aj Indiání či žltí ľudia. Chlapec to
pochopil, a poprosil ma, či by som mu
nepomohla nájsť toho malého uplakaného
černoška. Keď sme ho konečne našli, poprosili
sme ho, aby nám odpustil. Cestou domov mi
chlapec začal rozprávať o tom, že nechodí do
školy, a preto nemohol vedieť prečo je černoško
čierny. Keď sme pristáli na Slovensku, chlapec
mi povedal: „Slnko svieti na všetky deti
rovnako. Nemôžeme iných odsudzovať
a vysmievať sa im, lebo sme predsa všetci
z mäsa a kostí. Sme predsa všetci jedna rodina.“

Katka Pavlovičová, 6. A

Príbeh z Indie

Klokan Aurel a jeho batoh
Raz sa vybrali zvieratká na výlet. Každé  si

začalo baliť svoje veci. Pes si nabalil veľa
kostí. Zebra trávu, ťava vodu, mačka mlieko.
Klokan Aurel si zobral svoje najlepšie jedlo
a vodu. Bol rýchlo zbalený,lebo svoj batoh
nosí stále zo sebou. Všetkým zvieratkám ich
batohy po ceste z chrbta padali a boli ťažké.

Len klokan veselo skákal. Ostatné zvieratá
mu začali závidieť, ako sa mu dobre ide. Klokan
keď videl, že si nevládzu svoje batohy niesť,
všetkým ruksaky nahádzal do svojho plecniaku.
Zvieratkám sa kráčalo ľahšie a boli všetci znovu
veselí.

Andrej Harmata, 4. ročník

Marec

- Keď v marci hrmieva, bude úrodný rok.
Kto sa v marci vykýcha, ten po marci zas
dýcha, ale niektorým keď príde marec-
starec sa musí poberať na tanec.
- Na Jozefa pekný deň prináša pekný rok.

má dlhý skok

Apríl

- Keď je apríl mokrý, býva i úrodný.
- Ak sa na Ďura vrana zo žitka nevidí, bude
bohatý rok na obilie a gazdiná bude mať
hojnosť múky do sita.
- Vzácny je marcový vetrík, aprílový dážď
a májový teplý večer.

Mamička vyčíta synovi:
- Janko, pani učiteľka sa na teba stažovala
- No, toto nie je možné! Ved už päť dní som nebol v škole...

Hovorí matka synovi:
- Jožko, skoč do pivnice po zemiaky.
- Nemôžem, - odpovedá Jožko, - nech ide Kamil.
- Ja som tento týždeň už po zemiaky bol, - ohradzuje sa Kamil,
- Nech ide Peter!
Nato sa ozve otec:
- No vidíš, žena moja, mal som pravdu, keď som tvrdil, že
  v dnešných časoch sú tri deti málo!

Matka poúča osemnásťročnú dcéru:
- Dúfam, že pri tom stopovaní nebudeš taká ľahkomyseľná
  ako prvá stopárka, ktorá zastavila tvojho otca!
- A čo urobila?
- Musela som si ho vziať!

Poštová doručovateľka, ktorá vyberá
 združené inkaso, sa pýta malého chlapca:
- Je otec doma?
- Nie.
- A matka?
- Nie.
- A babička?
- Nie. Aj tá sa schovala.

    Jar

Spoza snehu vykuká,
zelenučká trávička.
Do okienka pozerá,
usmiata tvárička.

Blíži sa jar farebná,
to je radosť veliká.
Pre všetky deti veselá,
aj pre malého žiačika.

Niekto klope na okienko,
niekto zase na dvere,
behá po skle zlaté pierko,
husí zlaté páperie.

Naše slnko usmievavé,
zobúdza kvietky jarné.
Narcisy sú žltkavé,
zobúdzajú pôdy hôrne.

To predjarné slnko hlási,
že od tejto nedele,
pod snehom sa začnú dvíhať,
snežienky a podbele.

 Milka Šprláková 8.A   .

Pani jar prichádza
Biele líca spod snehu sa ligocú,
to sa naše snežienky zo sna prebúdzajú.
Jedna krajšia ako druhá je,
za slniečkom sa každá rada natiahne.

Táto zima bola tuhá,
konečne nám ju nahradí farebná dúha.
Na svoj zámok pobral sa i tuhý severák,
pretože on jar veľmi nemá rád.

Zo zimného spánku prebral sa i pán medveď,
chcel sa niečo o jari dozvedieť.
Potôčik sa dole prúdom valí,
pospevuje si piesne o sviežej jari.

Barbora Gazdíková, 8 .A

Jar
Mizne nám sneh
rozlieha sa detský smiech,
snežienky sa objavili
oblohu nám vyjasnili.

Slniečko na oblohe je,
a tíško sa smeje.
Vítame  my jar,
veď to je krásny dar.

Kvietočky si natrháme
do vázy ich povkladáme.
Kvety mamu potešia,
veď nám ich jar priniesla.

Zuzana Greštiaková, 6.B

Tancujte s nami...



- Vzťah Enriqueho Iglesiasa a Anny Kurníkovej sa skončil  pre Ruskine „úlety“.
- Žiadna svadba nebude! Spevák E. I. oficiálne vyhlásil, že je všetkému koniec! Iglesiasa
údajne nahnevali rôzne „pletky“ jeho priateľky s cudzími  mužmi, preto sa ju rozhodol opustiť.
Toto rozhodnutie je definitívne.

Víťazi - Aurel 2003

Najlepší ženský spevácky výkon:  Jana Kirschner
Najlepší mužský spevácky výkon: Ivan Tásler
Objav roka 2003: Zuzana Smatanová
Najlepšia pieseň: Na čiernom koni (Jana Kirschner)
Najlepší videoklip: Prvá (No Name)
Najlepší producentský výkon: J. Kupec, G. Kuruc - Vráť trochu lásky medzi nás (G8)

Novinky v šoubiznise

KVÍZ

.............................
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Skoro každý vie o rekordoch zvierat v dĺžke, výške, veľkosti, malosti. No málokto vie o rekorde
v pažravosti. Takýto rekord dosahuje africký vták MARABU ZDOCHLINOŽRAVÝ. Podobá sa
našim bocianom, len je oveľa väčši. Je vysoký asi 1,5 m a rozpätie krídel môže mať až 4 m! Za svoje
meno – ZDOCHLINOŽRAVÝ vďačí svojej potrave. V pažravosti sa mu nikto nevyrovná, svojím
obrovským zobákom dokáže preraziť aj brucho veľkých zvierat. Požiera aj ich kožu, kopytá alebo
veľké kosti. Zhltne dokonca aj zem nasiaknutú krvou! Aj keď je poranený, pri úteku si este stačí
uchmatnúť kus mäsa.

Roman Greštiak, 7. A

Rekordy..................................................

Kto je to???

Malý pohyblivý, s lesknú-
cou sa plešinkou, poriadnym
nosom a šelmovskými očami,
celkove nenápadný mužíček,
ktorého si obľúbili milióny
filmových divákov. Francúzi
ho nežne nazývali Fu- Fu.
Stačilo, aby sa zjavil na plátne
a vystrúhal niektorú zo
svojich grimás, hľadisko sa
váľalo od smiechu. Stačilo
ukázať detail jeho tváre
a úspech bol zaručený.
Viete o ktorom hercovi som
písala????

1.Menší ako kôň
2.Enrique
3. mala v ruke
4. kapsa
5. región v ktorom žijeme
6. dievčenské meno
7. zbavovala sa buriny
8. silák ozruta
9. umy
10. vybrané slovo ( zviera)
11. priraďovacia spojka
12. mala v ruke
13. nechyť
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Jedného dňa si mama s otcom zaumienili, že pôjdene na dovolenku do Južnej Ameriky. A tak sa
začalo balenie. Leteli sme v lietadle, keď tu zrazu nastali problémy. Pilot nás ubezpečoval, že sa
všetko napravilo. Tak sme sa na chvíľu upokojili. No o necelých 5 minút začalo s lietadlom hádzať
z jednej strany na druhú. Vrtuľa sa zasekla a my sme padali do nebezpečnej džungle. Mama ma
pritúlila, aby ma chránila pred nárazom. Už ostávalo len 5 sekúnd do pádu... Keď som sa prebudil
z mdlôb a videl, že všetci okrem mňa sú mŕtvi, myslel som, že mi od žiaľu praskne srdce. Razom ma
opantali strach so žiaľom. No onedlho som prišiel k rozumu a začal som v batožine hľadať potrebné
veci na prežitie. Našiel som dýku a stravu približne na 2 dni. Odrezal som zo stromu konár a
priviazal som dýku k nemu lianou. A tak som sa vybral na cestu ostrovom. Keď som vyšiel na
kopec a poobzeral som sa, zbadal som maják. Hneď som vedel, čo mám urobiť. Prišiel som k nemu
približne za 3 hodiny. Potom som prerezal drôt a maják prestal svietiť. Začalo sa stmievať, tak som
si ľahol spať... Ráno som sa zobudil na zvuk lietadla. Keď pristálo, nasadol som do lietadla a
odleteli sme do môjho rodného mesta.

Tak už poznáte môj príbeh, ale zďaleka to nie je to, ako to bolo v skutočnosti.
Jakub Santer, 6.A

Maják

Žil raz jeden kráľ, ktorý sa vybral na prechádzku do lesa. Ako tak ide, stretne líšku, ktorá
narieka: „Ó, dobrý človeče pomôž mi, lebo sa mi pridlávil chvost.“ Kráľ jej s tým pomohol a líška
mu za odmenu dala chlp, ktorý keď vyhodí, zrazu sa ocitne na koni. Kráľ išiel ďalej a zrazu stretol
zajaca, ktorému sa poranila labka. Kráľ pomohol aj tomu a za odmenu dostal chlp, ktorý keď tiež
vyhodí, zrazu bude mať pri sebe oštep aj meč. Kráľ si stále chlpy nosil so sebou. Neskôr sa
dozvedel, že jednu krásnu kráľovnú uniesol drak. Kráľ neváhal, a princeznú išiel vyslobodiť. Keď
sa ocitol pri drakovi, ihneď vyhodil chlpy do vzduchu a zrazu bol na koni a v ruke držal oštep
a meč. Na koni sa rýchlo rozbehol, drakovi zabodol do krku oštep a mečom zoťal hlavu. Kráľ si
zobral princeznú do svojho kráľovstva: Žili až kým nepomreli.

Patrik Šustek, 5.A

Kráľ, líška a zajacDEJEPISNÝ TEST
1. Ako sa volal východofranský kráľ.

a) Pribina
b) Rastislav
c) Ľudovít Nemec

2. Z akého mesta (gréckeho) pochádzali
Cyril a Metod?

a) Z Mezopotánie
b) Zo Švédska
c) Zo Solúnu

3. Aké písmo vymyslel Konštantín?
a) Hlaholiku
b) Bibliu
c) Tóru

Ľ. Kendralová, 7. A



Tancujte s nami

NAŠA  POÉZIA
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JarJar

       Titanic
Ešte by som chcel,
aby Titanic ešte bol,
chcel by som ho vidieť.
Ešte keby plával až dodnes,
bol by som rád.

Ale žiaľ, už ho niet,
len raz vyplával z prístavu.
Potopil sa.
Smutné to bolo.

       Perla
Perla, hovoril jej tak,
svojej lodi
Čierny korzár,
bojoval na nej.

Ale prišiel čas,
na koniec plavby.
Rozstrieľali ju,
španielské vojnové lode.

       Kóga
Kóga je obchodná loď.
Je to loď, ktorá preváža tovar,
drahokamy, zlato,
vojakov a muníciu.

Je to úlovok pre pirátov,
najznámejší pirát je pre mňa,
kapitán Džek Sperov
a Čierny korzár.

Prepad kógy trvá asi 30 minút,
lebo kým to prenesú
a zároveň je to ťažké.
Kógu tak so všetkými poviazanými. Lukáš Greštiak, 4. ročník

Jar tu už prichádza,
vôňa sa rozchádza.
Stromy sa zelenia,
deti sa veselia.

Fialky kvitnú,
ľudia si zvyknú.
Na vôňu krásnej jari,
ktorú nám dlhé zimy vzali.

Vtáčky si spievajú,
teplo nám volajú.
Slniečko svieti,
poďte sa hrať deti.

Včeličky lietajú,
na kvietky sadajú.
Nektár chcú nazbierať,
a sladký medík dať.

Potôčik žblnkoce,
bocian si klepoce.
Na žaby vyčkáva,
nohu si schováva.

Renáta Šuvadová, 6.B

Unavená tráva,
pod perinou spala.
Ešte včera spala hlina,
dnes sa budí, rozpomína.

Slnko svieti na horu,
sniežik tečie zas dolu.
Z pod zeme sa tráva dvíha,
mravček z diery vzdychá: „Fíha!“

Na brehu si žaba kváka,
nad ňou letí veľká straka.
Lastovičky a bociany tí už sú tu tiež.
„Keď je doma tak tepľúčko, riskneme ten let!“

Už aj medveď očká otvorí,
líška vykukne zo svojej nory.
Včelička tá už vstala tiež,
rýchlo letí zberať med.

V lúči slnka rybky plávajú,
na rybárov volajú.
Vo vánku už kvietok kvitne,
snežienka sa vrtí v rytme.

Na strome už kvitne púčik,
zasiahol ho slnka lúčik.
Všetci majú radi tento dar,
keď k nám príde krásna jar!

Ivana Cyrulová, 8.A

Tajnička

1. Farba tabule v 2. ročníku, 2. Víťazný
tohoročný oscarový film, 3. Meno p. uč.
Kuboleka, 4. Svätý, ktorému je zasvätený
kostol v Trstenej, 5. Autor knihy „Zbojnícka
mladosť“, 6. Najobľúbenejší deň žiakov,
7.Pod čím býva najväčšia tma, 8. Koľko je
žiakov v 5. A, 9. Prudký dážď, 10. Je to farebné
a zakopané pod zemou, 11. Sebaláska,
12. Kniha kníh, 13. Stromy z knihy „Malý
princ“, 14. Evanjelista, 15. Pes p. uč.
Gazdíkovej, 16. Grécka bohyňa víťazstva,
17. Čo má človek spoločné s bicyklom,
18. Tenis po anglicky, 19. Portrét na
Kremžskej horčici, 20. Uteká a nemá nohy,
21. Názov matematickej súťaže, 22. Čo má
každý vyučujúci medzi očami, 23. Ktorý vták
má pysk, 24. Obyvateľ planéty Mars.

V tajničke je ukrytý výrok módneho návrhara
Nina Cerrutiho.

Ďalšia z akcií, na ktorej sa predstavili naši žiaci
verejnosti. Okrem Detského folklórneho súboru
Goral vystúpil spevokol, tanečníci s tancom Line-
dance, detská dievčenská country skupina
Plamienok, skupina Kamienok a hostia programu
detská tanečná country skupina Hop cup z Nižnej.  mj

         JAR

Radosť veľká v srdci buší,
na jar sa už každý teší.
Deti kričia hijú-hijú,
jar nám prišla v pravú chvíľu.

Vtáčiky sa už radujú,
a kvietky nám rozkvitajú.
To je naša pani jar,
ďakujeme jej za ten raj.

Jana Hrubcová 8.B        .


