Perličky z detskej hlavičky
- Lesná zver potrebuje pokoj, a preto v lese nekričíme a nehľadáme mladších súrodencov.
- Keby nebola voda, nemali by sme sa kde učiť plávať a všetci by sme sa utopili.
- Niekedy poviem pri tabuli hlúposti, ale vždy sa ich snažím zdôvodniť.
- Mestá sa mali stavať na dedine, lebo je tam čerstvý vzduch.
- Učiteľ priviedol našu triedu k vode a tam nás rozpustil.
- Cudzopasník je napr. koza, ktorá sa pasie na cudzom.
- Vír je vietor, ktorý sa krúti stále okolo seba.
- Niektoré zviera je tak vzácne, že už nie je.
- Dážď je, keď to už mrak nemôže udržať.
- Studnička je diera, ktorá vyviera z vody.

HRAPINOSKOP (na jún - júl)
BARAN – si stále tvrdohlavý, daj si konečne poradiť od rodičov. Hlavou múr neprerazíš,
ale hrču budeš mať.
BÝK – červená farba ťa dráždi. Nie každý, kto ju nosí, je tvoj nepriateľ. Nemaj hlúpe
poznámky, radšej píš do písanky.
BLÍŽENCI – nájdeš si blízkeho priateľa alebo priateľku. Budeš sa radovať zo života. Rada:
Zmeň účes.
RAK – stále ťa niekto kritizuje? Skús robiť všetko naopak, ako robíš normálne a bude O. K.
Rada: Nezabudni si vyčistiť uši, lebo ti zarastú machom.
LEV – nebudeš kráľom. Tvoj rev iba dráždi školský dozor. Buď kráľom knihy. Prečítaj si
peknú knihu, budeš dobre spať.
PANNA – POZOR, ešte nie sú prázdniny. Pozbieraj všetky sily a vrhni sa do získavania
dobrých známok. Ver mi, že sa to oplatí.
VÁHY – ak budeš dlho váhať nad dôležitým rozhodnutím, doplatíš na to! Neváhaj a súťaž
s HRAPINOSKOM.
ŠKOPRPIÓN – nejeduj učiteľku, lebo budeš prežívať ťažké chvíle nielen v škole, ale aj
doma. Skús si kúpiť lós, budeš mať šťastie. Tvoje bankové konto vzrastie.
STRELEC – dosť bolo prejedania. Choď na čerstvý vzduch, prevetraj koňa. Iste natrafíš
na svoju lásku. Pozvi ju na nanuk.
KOZOROŽEC – máš kruhy pod očami, si poblednutý. Chodíš neskoro spávať. Alebo si
v noci preskakoval vatru? Takto môžeš ľahko ochorieť. A cez prázdniny nebudeš mať
silu stvárať nezbedy.
VODNÁR – pusti starosti dolu vodou, netráp sa! Choď na prechádzku alebo si pusť dobrú
hudbu. Čítaj hrapinoska, život bude krajší a veselší.
RYBY - od prírody si mnohostranný, ale tancovanie pri mesačnom svite si rozmysli.
Výsledkom môže byť choroba. Potom by si musel brázdiť vlny len v domácej vani.
Príspevky vybrali a na príprave časopisu sa podieľali: p. uč.: Gazdíková (mg), Strnádelová (is), Lukáčová,
Škrabeková, Jurčiová (kj). Sadzbu pripravil: p. uč. Jurči
Pre vnútornú potrebu.
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RAPINOSEK
časopis žiakov

Základnej školy s materskou školou v Hladovke

ROČNÍK 10
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21. 6. 2004

práce našich žiakov, relax,
poučenie, zábava, súťaže

Úvodné slovo
Koľko rečí vieš...
„Sedí bača s honelníkom pred salašom, keď tu zrazu pred nimi zastane zahraničné auto. Vyjde
z neho cudzinec a pýta sa:
- Do you speak English? Obaja pokývnu záporne hlavou.
- Pariez- vous francais? Znova kývnu hlavou.
- Sprechen Sie deutsch? – úprimne sa usiluje dohovoriť cudzinec, ale nič to nemení na
situácii. Nahnevaný cudzinec sadne do limuzíny, praští dverami a ufujazdí. Honelník sa vyčítavo
pozrie na baču a povie:
- Vidíš, bača, mali by sme sa začať učiť cudzie jazyky! Bača vytiahne z úst fajku a zasmeje sa
popod fúzy:
- Haha, koľko ich vedel a či sa dohovoril?
Včielka Milka
Týmto vtipom som za školských čias argumentovala
rodičom, keď ma napomínali, aby som sa učila cudzie
Bola jedna včielka,
jazyky. Naspamäť sa učiť slovíčka je otrava, gramatika volala sa Milka.
to je hrôza. Vôbec som necítila výčitky, že neovládam
Mala pekné krídla,
dobre ani jeden cudzí jazyk. To prišlo až neskôr, keď som
Stále nimi kýva.
študovala na vysokej škole a keď som začala cestovať.
Potrebovala som študovať knihy, prekladať texty. Na
Išla medík nazbierať,
dovolenke som sa chcela porozprávať so zahraničnými
Do vedierka ho naliať.
turistami, opýtať na cestu, ale bez tlmočníka. Vtedy si
Priniesť domov rýchlo,
človek uvedomí potrebu ovládať cudzie jazyky. Stará
Skoro sa jej kýchlo.
múdrosť hovorí:
Nazbierala medík sladký,
„Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom!“ Aj múdry človek
Naliala ho do šálky.
sa učí na chybách druhých, hlúpy na vlastných Papká si ho papká,
vravievali mi rodičia a mali pravdu.
Prišla ku nej babka.
Čoraz častejšie sa budete presviedčať, že treba
ovládať aspoň jeden cudzí jazyk. Viete to všetci, ale radšej
Babka si ho chváli,
sa obhajujete vetou: „Keď ja som na jazyky taký
Že aj taký už doma mali,
nešikovný, ja to nikdy nezvládnem!“ Skúsili ste to?
Že bol pekný zlatistý,
Vytrvali ste v štúdiu viac ako pol roka? Poctivo,
A bol to presne ten istý.
intenzívne každý deň? Ak áno, potom vám musím
mg
poblahoželať a dodať iba - vytrvajte. Oplatí sa!!!
Simona Belová, 6.B
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Dievčenský kútik

Adam Šangala
„Nepatrím do klietky, neviem žiť skrotený. Radšej smrť, ako sa plaziť mám po zemi.“
Nášmu časopisu sa podarilo
získať cenný autogram! A to
priamo od herca! Herca, ktorého
možno ešte nepoznáte. Je ním
Milan Ondrík, ktorý pochádza
z Oravy (Liesku). S pani
učiteľkou Gazdíkovou sme
14. 5. 2004 boli v Nitre v Divadle
Andreja Bagara na muzikáli
ADAM ŠANGALA (mimochodom toto dielo napísal
L. N. Jége). Milan Ondrík tam stvárnil hlavnú rolu - Adama Šangalu. Okrem neho sme tam
videli aj ďalších hercov, ktorých poznáte z televíznej obrazovky:
L. Haverl, E. Pavlíková, J. Dóczy a ďalší. Na záver ešte niekoľko „technických“ údajov:
- réžia: Jozef Bednárik, - hudba: Vašo Patejdl, - texty piesní: Kamil Peteraj. Predstavenie
bolo skvelé, ale to sa opísať nedá, to treba vidieť.
is

Ako sa tiger poučil
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden tiger. Bol veľmi šikovný a krásny. Ale hnevala ho
jedna vec, že musí nosiť potravu v papuli. Keď sa dozvedel, že klokan má vrecko a v ňom
nosí potravu, tiger sa rozhneval a išiel za ním. Keď ho uvidel, spýtal sa ho, kde si kúpil
také pekné vrecko. Klokan mu povedal, že to má od prírody, ale tiger mu vôbec neveril.
Klokan mu povedal: ,,Ty máš od prírody krásne čierne pásy, ja mám zase vrecko.“ Vtedy
tiger pochopil, že má viac než dosť, pretože keby nemal čierne pásy, vôbec by nebol taký
pekný. A aj zvieratá by sa ho prestali báť.
Iveta Škvareková, 4.trieda

Prečo Klokanovi závidela vrecko
Medvedica závidela klokanovi vrecko, že
si tam môže schovať svoje mláďa . Lebo jej
malé medvieďa stále utekalo do potoka. Kedy
mala vrecko ako klokan, medvedíka by si
uložila tam. Klokanovi závidí vrecko aj jeleň,
líška aj vlk. Keby mali všetky zvieratá vrecká,
trochu by to bolo smiešne.
Michal Harmata, 4. trieda
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Čo robí máj
Ako žabka, ako hrášok zelený,
oblečie si máj zelené haleny.
Vyšije on na ne pestré kvety,
medonosná včielka ku ním letí.
Mamičkam máj podaruje srdiečka,
do srdca im pošle kúsok slniečka.
Veronika Chovančáková 5.A

Niečo pre dievčatá! Otestujte sa!

6. Keď odpovedáš na otázku, začneš takto:
a/ ehm...
b/ ja, ja,...
c/ áno, súhlasím, ale...

1. Premeníš sa na zviera, stane sa z teba:
a/ mačka
b/ levica
c/ myš

7. Hádajú sa dve tvoje priateľky:
a/ pokúsiš sa ich zmieriť
b/ odídeš
c/ zamiešaš sa do ich sporu, a budeš
kričať ešte hlasnejšie ako ony

2. Premeníš sa na rastlinu, bude to:
a/ jedľa
b/ trstina
c/ fialka
3. Radšej by si žila:
a/ v paláci
b/ na opustenom ostrove
c/ v peknom byte
4. Keď sedíš na stoličke:
a/ pohojdávaš sa
b/ sedíš vzpriamene
c/ ustavične kýveš nohami
5. Dajú ti zemiakové pyré:
a/ raz-dva ho zješ
b/ pomaly ho vychutnávaš
c/ kreslíš po ňom háky-báky

Spočítaj si: Za každé a/ - 3 body, b/ - 2 body, c/ - 1 bod
Výsledky:
Ak máš 18- 21 bodov:
Nemáš tendenciu byť trocha autoritatívna? Uvedom si,
že nemáš vždy pravdu a že aj druhí majú právo na svoj
názor!
Ak máš 11-17 bodov:
Si vyrovnaná, trpezlivá, pokorná, vieš počúvať aj
druhých! Určite máš veľmi veľa priateľov a priateliek!
Ak máš 7- 10 bodov:
Často sa vznášaš v oblakoch a si bojazlivejšia, ako je
zdravé. Vráť sa rýchlo na zem a pevne na nej stoj!
mg

Smejoviny
- Ako hovoríme vtákom, ktorí na jeseň
odlietajú do teplých krajín?
- Dovidenia
– Mamička, kúp mi ťavu – žobre synček
v ZOO.
– Prosím ťa, čím by sme ju kŕmili ?
– Neboj sa, veď je tu napísane, že kŕmiť je
zakázané !
– Čo myslíš, chudne sa od plávania ?
– Neviem, ale pochybujem, spomeň si na
veľrybu.

Rybár prišiel do obchodu so živými rybami a pýta
si kapra. Keď ho zaplatil, požiadal predavačku,
aby mu ho hodila ponad pult.
- Prečo vám ho mám hodiť?“
- Aby som mohol čestne povedať, že som ho
chytil.
Letí si vrana a kráka. Narazí do stromu a keď sa
preberie na zemi vraví:
- kukuk– čvirik– čvirik – do kelu, ako to bolo?
– Mamička, myš mi skočila do mlieka.
– Tak ju vytiahni!
– Netreba, hodil som za ňou kocúra.

Rybár sa pýta kolegu:
- Je tu dobrá voda?
- Vynikajúca. Rybám sa z nej nechce von.
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Špeciálna agentka

Sen strýka Stana

Bola raz jedna húsenica. Húsenica menom brutálna Nikita.Vždy nosila pri sebe samopal
a granáty, pretože to bola agentka FBI. Raz sa vyskytol prípad, ktorý pobúril všetok hmyz.
A tak húsenica povedala: “Vyriešim to!“ Dala sa do pátrania po neznámom páchateľovi,
ktorý rozhadzoval svoje chumáče, kade sa mu zachcelo. Nakoniec húsenica brutálna Nikita
zistila, že to bol čmeliak menom Slina. Odovzdala ho súdu. Sudkyňa Petarda prikázala
5-minútový trest pre čmeliaka za mrežami myšacej klietky. Čmeliak si trest vytrpel a už
nikdy nerozhadzoval chumáče. Húsenica Nikita bola spokojná so svojo úlohu, ale najmä
Simona Belová, 6.B
s bezpečnosťou pre hmyz.

Starý strýko Stano stále sníval sen
o striebornom slonovi. Strieborný slon stával
skoro pred svitaním. Súťažil so smiešnym
slimákom Samom. Po súťažení si spolu sadli
a skonštatovali stav súťaže. Spokojní spoluhráči
sa skryli do svojich skrýš. Starý strýko Stano
skoro skolaboval a sen sa skončil.

Krásny jeleň
Boli dvaja kamaráti, Jeleň a Srnka. Srnka závidela jeleňovi parohy, chcela mať také isté.
Preto srnka vymýšľala plány. Aj ona chce byť krásna v lese. Ako dlho premýšľala, nemohla
na nič prísť. Preto jeleň dodnes chodí s krásnymi parohmi a každý mu ich závidí.
Marek Brnušák, 4.roč.

Cesta okolo sveta
Môj sen bol precestovať celý svet. Tak som raz zobrala bicykel a vydala som sa na
cestu okolo sveta cez oceány . Došla som do Ameriky a tam som stretla Alberta Eisteina
s Ľudovítom Štúrom, ktorí sa rozprávali o mobiloch a káblovej televízií. Vedľa nich stál
Cyril a Metod, ktorí sa hrali na počítači . Mojou ďalšou zastávkou na ceste okolo sveta bola
Austrália. Tu sme s medveďom koala a jeho rodinou pili Popradskú kávu. Po dobrom
odpočinku sme šli nazbierať snežienky a narcisy do vázy, ktorú som priniesla ako darček
medvedej rodine. Potom som pokračovala v Antarktíde. Tam mi jeden nezbedný tiger ukradol
bicykel, nuž ďalej som sa musela vydať pešo. Pri brehoch Afriky ma vítali Eskimáci v tričkách
a kraťasoch, ozdobení tropickými kvetmi. Po tomto zážitku som sa konečne lietadlom
vrátila naspäť na Slovensko.
Katka Kovalikova, 5.B.

Katarína Kovaliková,5.B

Ako klokanovi
závidela sova vrecko
Bol raz jeden klokan, ktorý mal krásne
vrecko. Sova mu ho však závidela. A tak sa
rozhodla, že mu to vrecko zoberie. Ale sa jej to
nepodarilo. Keď ráno klokan vstal, sova už
bola preč. Po hodine sova prišla a ku všetkému
sa priznala. Klokan jej povedal, že je pekná aj
bez vrecka. Zazvonil zvonec a rozprávky je
koniec.
Kristína Greštiaková, 4.trieda

Jeleňové parohy
Kde bolo, kde nebolo, žil raz jeden zajac, ktorý bol veľmi namyslený. Raz sa vybral na
prechádzku. Ako sa tak prechádzal po lúke, zbadal jeleňa. Ten má ale krásne rohy, pomyslel zajac.
Keď sa už vynadíval na jeleňove parohy, išiel domov, aby sa pochválil akého videl jeleňa.
Jeho žena zajačica len krútila hlavou a vravela: „Zajko, zajko, tvoju závisť nikto neprelomí.“ Zajko
odišiel s hlavou hore. Na druhý deň išiel zase na lúku, dúfajuc, že uvidí jeleňa opäť. Bol tam. Zajka
tie parohy priťahovali čoraz viac. Zajko sa blížil k jeleňovi. Ako sa tak plazil, odrel si labku o skalu.
„Joj, joj, bolí, bolí.“ Jeleň sa pozrel do trávy, a čo nevidí, zajka. Zajko s odretou labkou ležal a jojkal.
„Zajko čo tu robíš?“ „Nič, len sa pozerám na krásu tejto lúky.“ „Ale zajko, neklam, vidím ti na očiach,
že klameš.“ Zajko sa priznal, že mu závidí parohy. Na jar zhadzujem parohy a keď ich zhodím, tak ti
ich dám. „To si mi mal povedať hneď a nemusel som sa ukrývať.“ Prišla jar, jeleň zhodil parohy a dal
ich zajkovi. Potom už nechodil so zdvihnutým nosom, a boli priatelia a ešte stále sú. Žijú v ďalekom
lese a majú sa dobre. Včera som ich bola pozrieť, a práve oslavovali zajkové narodeniny. Mali tam
samé dobroty. Už zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Źiarovka puk a ja pod perinu fuk.
Kristína Bugajová, 4. roč.

Tajnička

Moja rodinka

Jazykové okienko ........................................................................
Párka či párok?
Názov tohto lahodného údenárskeho výrobku naozaj patrí mužom. Možno preto, že kým žena
zje jeden kus, chlap zhltne aspoň tri kusy. Teda, chlapi buďte hrdí na túto poctu a kupujte
jeden, dva párky v rožku a my ženy....kupujeme radšej šunku. Tá je rodu ženského.
Jedny či jeden?
V množnom čísle máme dva tvary (jedni rodičia / jedny vreckovky)
Kapesník či vreckovka?
Jednoznačne vreckovka! Tú si my dievčence vziať nedáme. Čím by sme
mládencom kývali na cestu?
Dva - dve?
Východniari naleteli na reklamu a vysvetlili si to po svojom:
- dva dzeci, alebo dve dzeci šicko jedno. Ta ňe? Veru nie! Ono je to
buď dve ženy, dve deti alebo dva počítače a dokonca dvaja chlapi.
mg
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Maják

Ľ. Kendralová, 7. A

V pondelok nič nového,
dedko pozerá video.
Babka v komore sedí,
vnučka na záchod beží.
Svokra hlasno kričí:
„Dajže Bože nech už
prší!“
Svokor na ňu pozerá,
pri tom kriku omdlieva.
Taká je moja rodinka,
taká rušná ako dedinka,
taká je moja rodinka,
dobrá ako slaninka.
J.Šimek, 5. B
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Školská zoologická záhrada
Cez školské prestávky to v našej škole niekedy vyzerá ako v ZOO. Nechcem nikoho uraziť,
ale krik opíc, paviánov sa prelína s revom leva. Občas zahíkajú somáre, zakikiríka kohút. Zamečí
koza, zaerdží kôň. Ba i slony zadupocú na prvom poschodí. Školská ZOO veru netrpí nedostatkom
zveri, ako je to napríklad v Bojniciach. Ale nie o tom chcem písať. Napadla ma myšlienka novej
hry - NA ZVERINEC. Medzi žiakov rozdelí učiteľ lístky, ktoré si vopred pripraví. Na každom lístku
je názov zvieraťa. To znamená, že má napr. 5 detí názov pes, 5 názov mačka, 5 názov koza, 5 kohút
atď. Na povel učiteľa začnú všetci žiaci vydávať zvuk, charakteristický pre zviera, ktoré majú
predstavovať. Víťazí tá skupina, ktorá sa vo všeobecnom zmätku prvá nájde.
Príjemnú zábavu želá p. uč. M. Gazdíková

Záhady Sherlocka Holmesa
Váš Hrapinosek sa osobne pozná so slávnym S.
Holmesom. Ten vám po ňom posiela tieto záhady.
Ten kto ich vyrieši a spolu s kupónom č.1 pošle
Hrapinoskovi expresne do škatule bude mať možno
šťastie, lebo dvaja pátrači budú odmenení.
1.záhada
Zisti, kto je najstarší a kto najmladší žiak na škole
2.záhada
Vypátraj najstaršieho obyvateľa obce Hladovka
3.záhada
Čo je to:
A/ daktyloskopia
B/ paleontológia
C/ goralské slovo SYNKVAS
D/ chlorid sodný
4. záhada
Ako sa volali traja pátrači?
5. záhada
Zisti birmovné mená našich upratovačiek.
6. záhada
Vyrieš slovné hlavolamy
A/ Hoc má bradu, nevie ti dať radu. Čo je to?
K...........
B/ Keď sa rozdvojíme, nič my nespravíme, a keď sa
spojíme všetko rozdvojíme. Čo je to? No...........
7. záhada
Doplň čísla v postupnostiach
A/ 100- 75-60- ?-30
B/ 1-4-?-40- 121
C/48-?- 12- 6-3
Sprostredkovateľ S. Holmesa: M. Gazdíková
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Reč kvetín
Margarétka – stará láska nehrdzavie
Hyacint – som šťastný, lebo ťa ľúbim
Zvonček – prečo ma trápiš?
Konvalinka – si krásna
Petúnia – (tzv. gramofón ) – ľúbostný
list je na ceste
Biela ľalia – úprimne ťa ľúbim
Prvosienka – moje city sú čoraz
horúcejšie
Ruž. Ruža – prisahám ti lásku
Čer. Ruža – ľúbim ťa
Narcis – zomieram z túžby po tebe
Kalina – srdce mi pukne, ak ma
opustíš
Muškát – túžim po šťastí
Fialka – nik nevie o našej láske
Gladiola – stretneme sa! (počet
kvetov označoval hodinu stretnutia)

Les

Záhadná noc

Bol krásny deň. Rozhodol som sa, že pôjdem
na prechádzku do lesa. Ako som tak išiel lesom,
začul som motorovú pílu. Obzrel som sa a videl
som chlapíka s motorovou pílou v ruke, ktorý
sa strašne smial. Povedal mi iba šesť slov: „Teraz
si na rade ty, chlapče.“ Na hlave mal masku.
Preto som ho nespoznal. Začal som utekať.
Keď som si myslel, že som mu ušiel, znova som
začul zvuk motorovej píly. Bežal som lesom až
kým som našiel jaskyňu. Pred jaskyňou bola
tabuľa s nadpisom: Ak nemusíš, tak nechoď
dnu. Do vnútra som nechcel ísť, ale v tom som
začul motorovú pílu. Vbehol som do jaskyne.
Keď som sa vydýchal, prešli po mne
zimomriavky. Vyzeralo to ako spoločná hrobka.
Jedna kostra na druhej. Bál som sa. Bál som sa
náhlej smrti. Veľmi som sa tlačil na stenu. Kráčal
som smerom hore. Keď som vyšiel, bol som
rád. Bola noc a tak som zaspal na lavičke.

Tento príbeh sa mi stal jednej upršanej noci.
Blížila sa jeseň, a keďže vonku pršalo a ja som
sa nudila, zavolala som k nám spolužiačku.
Rozprávala mi, že minulý mesiac bola na svadbe
a jej babka dostala infarkt a zomrela. Vraj v noci
videla ducha! Potom mi rozprávala aj iné
príbehy, ale ja som sa presviedčala, že duchovia
nejestvujú. Bola polnoc a ja som nevedela
zaspať. Oproti posteli mám zrkadlo a ja som sa
doňho náhodou pozrela. Zo zrkadla vyrážalo
svetlo! Otočila som sa ku stene a snažila zaspať,
no o chvíľu som počula kroky! A teraz ma už
nikto nepresvedčí, že duchovia neexistujú!

Ján Šimek, 5. B

Výlet do Hladovky
V Krivej bývali dvaja psíkovia.
Jeden bol uviazaný na reťazi, druhý nie.
Rex plakal, lebo bol uviazaný. Dunčo
zbadal vozík a povedal to Rexovi. Potom
obidvaja zobrali búdu a naložili ju na vozík.
Keď ju naložili, vybrali sa na cestu. Išli cez
Podbieľ, Nižnú, Krásnu Hôrku, Tvrdošín
až prišli do Trstenej. Z Trstenej išli cez
Liesek, Čimhovú, Vitanovú až prišli do
Hladovky. Vyšli až ku Grape a zbadali školu.
Vošli do školy, išli po chodbe a vošli až do
štvrtáckej triedy. Tam si sadli si na koberec
a učili sa s deťmi. Zazvonil zvonec
a rozprávky je koniec.
Andrej Harmata, 4. roč.

Jeleň
Raz dávno, pradávno šiel mocný kôň cez
les. Uvidel tam chudého jeleňa a vraví: som
silný, ja by som mal nosiť tieto parohy na hlave.
A jeleň povedal: ,,Ako vidíš, mne nie sú
potrebne, ale sami páčia, som slabý a preto sa
mi parohy zapletú do konárov. Onedlho ma
chytia hladní vlci a roztrhajú.“ A tak sa aj stalo.
Kôň si povedal, že už nikomu nebude závidieť,
lebo je krásny aj bez parohov.
Zdenka Greštiakova, 4. roč.

Uško a Chvostík
Boli raz dvaja psíci, ktorí sa volali Uško
a Chvostík. Mali sa veľmi radi, ale nemohli sa
spolu hrávať. A viete prečo? Uško bol priviazaný
o búdu a Chvostík ho veľmi ľutoval. Každú noc
rozmýšľal, akoby mohol dostať Uška z povrazu
von. Jednej noci prišiel na nápad. V stodole je
pohodený vozík, a búdu by si mohol vyložiť na
vozík. Ráno bežal za Uškom a povedal mu celý
plán. Zobrali vozík, položili naň búdu a behali,
koľko len vládali. Uško bežal len chvíľu, lebo
za sebou vliekol búdu.
Raz ako sa tak naháňali, Uško sa zachytil o plot
a povraz sa mu odtrhol. Odvtedy už nebol
priviazaný. A našiel si aj priateľku, ktorá sa volala
Uška. A bolo im dobre. Tak dobre nebolo ešte
žiadným psíkom. Už zazvonil zvonec a rozprávky
je koniec.
Kristína Bugajová, 4. roč.
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Výsledky z odovzdávania cien MTV Movie Awards
Najlepší film: Pán prsteňov - Návrat kráľa, Najlepší mužský herecký výkon: Johnny
Depp (piráti Karibiku), Najlepší ženský herecký výkon: Uma Thurman (Kill Bill), Najlepšia
akčná scéna: Bitka v Gondore (Pán prsteňov - Návrat kráľa), Najlepšia tanečná scéna:
Seann William Scott ( Prci, prci, prcičky - Svadba), Najlepší mužský nováčik: Shawn
Ashmore (X-Men2), Najlepší ženský nováčik: Lindsay Lohan (Strelený piatok), Najlepší
komediálny výkon: Jack Black (Škola ro(c)ku)
Barbora Gazdíková, 8.A

Fotosúťaž
Poznáte tieto hviezdy? Veď sa s nimi stretávate od pondelka do piatku. Sú to vaši učitelia.
Zatipujte si. Ku každej fotke priraďte meno učiteľa. A nezabudnite nalepiť kupón č. 2.
p. uč. Planietová, p. uč. Kubolek, p. uč. Masláková, p. uč. Gazdíková, p. uč. Strnádelová,
p.uč. Kovaliková

Tipy na prázdniny
Júl-August
- 9. 7. Večer histórie na Oravskom zámku (stretnutie s historikom,vystúpenia šermiarov,
divadelníkov a hudobníkov)
- 10.7. Veličná (folklórne slávnosti, tradičný jarmok)
- 17 - 18.7. Malatiná (Bačovské dni - výstavy, súťaže)
- 17 - 18. 7. Trstená (Spievame Márii - festival mládežníckych zborov)
- 25. 7. Sihelné (Foklórne slávnosti pod Babou horou)
- 25. 7. Oravice ( XIV. Folklórne slávnosti)
- 31. - 1. 8. Habovka (festival country hudby)
júl, amfiteáter Námestovo (VII. Verím pane - medzinárodný mládežnícky festival hudby)
6. - 8. 8. (XXIX Podroháčske folklórne slávnosti)
22. 8. Oravský hrad (Hľadanie pokladu)
Odporúčame navštíviť
Gotický drevený kostolík v Tvrdošíne (je z 15. storočia, ocenený organizáciou Európa
Nostra. Sprístupnený je od júna do septembra denne (okrem pondelka), od 9.00 hod.
do 15.00 hod.
Skanzem - múzeum oravskej dediny v Brestovej
Tatralandia - Aqua Park (termálne kúpalisko neďaleko Liptovského Mikuláša)

Tip na limonádu
Wieliczka v Poľsku (soľné bane)
Ak chceme mladých hostí osviežiť jahodovou limonádou, musíme si najprv 200g umytých
jahôd vložiť na dno džbánu, premiešať s 2 lyžicami práškového cukru , 3 cl citrónovej
šťavy a dať na hodinu do chladničky. Zmes občas premiešame. Potom pridáme ďalšie 3 cl
citrónovej šťavy i kúsky ľadu, džbán doplníme sódovkou a na hladinu položíme čerstvo
nakrájané kolieska citróna.
obr. č. 1.

obr. č. 2.

obr. č. 3.

Barbora Gazdíková 8.A

Najhlúpejšie zákony sveta

Kupón č. 1

Kupón č. 2

obr. č. 4.

obr. č. 5.

obr. č. 6.

Victoria: Žiarovky môžu vymieňať len elektrikári z povolania. Porušenie tohto nariadenia
sa trestá pokutou 10 dolárov.
Západná Virginia: Čo šofér na zrazí ceste, to si môže vziať domov na večeru.
Korejská republika: Dopravní policajti sú povinní nahlásiť všetky úplatky, ktoré
dostanu od motoristov.
Kanada: Nastupovať do lietadla počas letu je zakázané.
Connecticut: Chodci nesmú prechádzať cez cestu na rukách.
Louziána: Je protizákonné vykradnúť banku a potom strieľať na pokladníka striekacou
pištoľou.
Kalifornia: Nastraženie pasce na myši bez poľovníckeho listu je porušením zákona.
kj
Ha, ha, ha... Zasmiala sa babka paličkovým písmom...

