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časopis žiakovH RAPINOSEK

Základnej školy s materskou školou v Hladovke

ROČNÍK 12      ČÍSLO 3     12. 6. 2006

Niečo na úvod

práce našich žiakov, relax,
poučenie, zábava, súťaže

        Tááák, už sa nám to kráti. Pomaly, ale isto sa približujeme k najkrajšiemu mesiacu
školského roka.
        Čo nás však ešte čaká? Okrem množstva písomiek, ústnych odpovedí, diktátov či
testov, zažijeme chvíle, ktoré k školskému roku neodmysliteľne patria. Tak napríklad
MDD, Juniáles, ktorí pripravujú naši ôsmaci, výlety, nejaké súťaže, rozlúčka
s deviatakmi a samozrejme vydanie tretieho čísla obľúbeného časopisu, ktorý práve
teraz držíte v rukách.
        Popri všetkých týchto povinnostiach či už príjemných alebo menej, nezabúdajte,
že ste žiakmi tejto školy a že nimi budete aj počas celých letných prázdnin.
        Dosť bolo rečí! S chuťou do práce, nech ten vytúžený koniec roka je tu.

Vaši pedagógovia.

Ahoj mami.
Želám Ti krásny 8. marec -

medzinárodný deň žien. Chcel by
som Ti popriať veľa zdravia, šťastia
a veľa lásky a pokoja. Som rád, že
Ťa mám a že ma máš rada, aj keď
som niekedy neposlušný a často ťa
hnevám. Aj ja ťa mám veľmi rád.
Teraz budeme mať prázdniny a som
smutný, že nemôžeš byť s nami
doma, lebo musíš chodiť do práce.
Ale teším sa na teba každý deň, keď
prichádzaš domov. Najradšej mám
sobotu a nedeľu, keď sme spolu
doma. Bez teba by nám bolo smutno.

Ľuboš Števuliak,  2. roč.

O čarovnej metle
Žila raz jedna starenka. Pretože nemala čím

zametať, vybrala sa do mesta kúpiť si metlu.
Keď prišla do mesta, zastavila sa pri obchode,
kde predávali metly. Opýtala sa obchodníčky,
či jej nepredá jednu. Ako tak pozerá, rozmýšľa,
že si jednu kúpi. Keď prišla domov, začala
zametať. Od tých čias starenka už
nepotrebovala pomoc pri upratovaní, lebo
všetko za ňu urobila čarovná metla.

Danka Chovančaková,  5. A
8

Príspevky vybrali a na príprave časopisu sa podieľali: p. uč.: Gazdíková, Lukáčová,  Škrabeková.
Pre vnútornú potrebu sadzbu pripravil: p. uč. Jurči

Info o škole
 - Patrik Šustek, 7. A sa  11. 1.  2006 zúčastnil okresného kola Olympiády z Nemeckého
jazyka v Tvrdošíne a získal  druhé miesto.
- Michal Števuliak, 5 A získal prvé miesto, Marek Števuliak, 5. A druhé miesto
25. 1.  2006na okresnom kole Matematickej olympiády v Tvrdošíne.
- žiaci 7 ročníka absolvovali od 26. 1. 2006 lyžiarsky výcvik vo Vitanovej
- žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa 27. 1. 2006 zúčastnili muzikálu „Na skle maľované“
- 27. 1.  2006 nás žiaci 6. ročníka reprezentovali na okresnej súťaži „Chlapci a dievčatá
z jednej lavice“, kde získali pekné 3. miesto
- žiaci - chlapci druhého stupňa pozvali 8. 2.  2006 svojich spolužiakov zo ZŠ z Vitanovej na
priateľský zápas vo futbale
- na okresnej olympiáde z geografie nás úspešne reprezentovali žiaci N. Šuvadová 6. A,
patrila medzi úspešných riešiteľov, na piatom mieste skončili: J. Šimek 7. B, Z. Greštiaková
6. A a Michal Števuliak 5. A a  tretie miesto získal Marek Števuliak z 5. A
- okresného kola Matematickej olympiády sa zúčastnil Michal Števuliak z 5. A triedy, získal
I. miesto (14. 3.  2006)
- na okresnom kole Matematickej olympiády  Jakub Santer žiak 8. A triedy skončil na prvom
mieste a Ján Šimek zo 7. B triedy skončil na štvrtom mieste (15. 3.  2006)
- žiaci sa zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády - Zoológia. Obsadili všetky tri
prvé miesta. 1. miesto I. Škvareková, 6. A, 2. miesto F. Sťahulák, 7. B, 3. miesto
K. Pavlovičová,  8. A  (27. 3.  2006)
- štyria naši žiaci sa zúčastnili okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a pekným druhým
miestom v tretej kategórií - v próze nás potešila žiačka 8. B triedy Simona Belová.
- šesť našich žiakov sa zúčastnilo okresného kola Matematickej olympiády. Prvé miesto za
siedme ročníky získal Ľ. Harmata 7. B
- veľmi milo nás prekvapila a potešila spevácka zložka nášho Detského folklórneho súboru
Goral a sólista Tomáš Šuvada, 6. B. Na okresnej prehliadke DFS s názvom Nižnianske
krpčeky získali prvé miesto a postupujú do krajského kola
- Maroš Jančo 7. A a Daniela Baláková 7. B získali čestné uznanie za svoje literárne práce na
celoslovenskej súťaži literárnej tvorby detí Dúha
- na okresnej prehliadke Slávik Slovenska nás reprezentoval v druhej kategórií žiak 6. B
triedy Tomáš Šuvada. Obsadil druhé miesto.
- Dňa 3. júna 2006 sa v meste Trstená konal XV. ročník celoštátnej recitačnej súťaže v prednese
slovenskej a svetovej duchovnej poézie a prózy Dilongova Trstenáv ktorej si nielen mesto
Trstená, ale i široká kultúrna a literárna verejnosť pripomína významného trstenského rodáka,
kňaza, básnika a prozaika - Rudolfa Dilonga.Našu školu reprezentovali dvaja žiaci - Simona
Bellová, 8. B a Nikolas Šimaľa,  7.B.          www.zshladovka.edu.sk

Doktor hovorí blondínke:
- Doma musíte užiť osem lyžičiek tohto lieku.
- To asi ťažko pán doktor, ja toľko lyžičiek doma nemám.



2

Neznámy autor? Nie, iba zabudol uviesť svoje meno, priezvisko a triedu.
Nezabúdajte na to!!!

Sem tam, keď ma to chytí, tak napíšem básničku. Vždy odráža moje pocity a
nálady. Väčšinou ich píšem, keď som smutný, takže nie sú moc veselé, ale nájde
sa v nich aj štipka nádeje do lepšej budúcnosti. Tu sú niektoré z nich.

   SEN
Trávička zelená,
obloha zronená,
moje oči vstali,
slzy na nich mali.

Lavička drevená,
dievčina veselá,
bielu šatku mala
a niečo povedala.

Bola to len myšlienka,
možno malá, možno veľká,
hádam najkrajšia bola odpoveď,
že láska je najkrajšia keď ...

Dievčina odišla do diaľky,
slza sa skotúľala do šálky,
oči sa smiali a povedali len...
Bože bol to iba sen.

       OSUD
Bolo šero, hmla a tma,
v tom, uvidel som malé svetielko,
bude to snáď koniec zla?
Alebo zas pôjdem ďalej naslepo?

Stretol som ju v jednom mestečku,
zízal som a chvíľku rozmýšľal,
cítil som, že mám malú dušičku,
bol to osud, čo mi ju dal?

Možno som veril v zázrak,
možno som sa mal inak správať,
možno som mal natiahnuť prak,
a možno aj vystreliť párkrát.

       TÚŽBA

Sníval som raz krásny sen
a hneď tu bol ten zvláštny deň,
prišiel, ani som sa nenazdal,
ani nevieš, ako som sa bál.

Keď som videl tvoje vlasy,
mal som pocit nevídanej krásy,
pozrel som sa do očí
a nezaspal som do noci.

Deň ubehol ako voda,
a už je tu zase nuda,
myslím stále na teba,
možno pôjdem do neba.

Koľko dní a koľko nocí
neuvidím tvoje oči.
Koľko hodín a koľko minút
budem ešte takto trnúť.

Každý deň je pre mňa ťažký,
a tak hľadím na tie kačky
pri tom našom potoku,
čo sme boli v sobotu.

Chcem ťa vidieť a to hneď,
cítim v ústach strašný smäd,
Chcem sa napiť z tvojej dlane.
dúfam, že sa to raz stane.

Janka sa lámala. Vilo ďubal a dýchal. Michal
upadol i na lepkavú zem. Miro sa potkol o točenú
žrď. (Nájdi vo vetách 8 vecí. Myslíš, že vety majú
zmysel?)   Zdenka Greštiaková, 6. A
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Vidím pstruha
Cez tieto letné prázdniny sme boli v Aqvaparku. Mám odtiaľ veľmi pekné zážitky. Jeden

z nich vám vyrozprávam.
Môj kamarát  Patrik a ja sme sa prechádzali okolo bazéna. „Poďme skočiť do tohto

bazéna,“ povedal Patrik. „Radšej nie. Voda je hlboká a nevieme plávať“, odvetil som. „Ty
sa bojíš, však?!“ hneď dodal Patrik. „Nie, ja sa nebojím!“ hrdinsky som vyhlásil . „Dobre,
tak skočíme na tri!“oznámil Patrik. Postavili sme sa vedľa seba a ja som odčítaval: „Tri,
dva, jedna, teraz! Skočil som . V tom okamihu som sa začal topiť. Niekto ma chytil za
rameno a vytiahol von. Bol to plavčík. „No čo šampión? Čo si tam videl, kapra?“ opýtal
sa ma. Nahnevane som odvetil: „Nie kapra, ale pstruha!“

Nakoniec som zistil, že Patrik sa bál viac než ja a neskočil. Odvtedy som  pri skákaní do
bazéna opatrnejší.    Michal Števuliak, 5. A

Víťazná práca z literárnej súťaže Dúha
FAREBNÉ SNY

Cŕŕŕn... No, a už je to tu. Sedím v lavici a čakám, kým sa otvoria dvere triedy a dnu
vstúpi usmiata učiteľka zemepisu. Čakáme všetci. Ibaže po niekoľkých minútach nevstúpi
usmiata učiteľka, ale jej pravý opak.
„Kto mal dnes prísť po pomôcky, a neprišiel?“ - jej prísny pohľad smeruje do mojich
očí...“No tak poď huncút a zober si na pomoc kamarátov. “Čo to bude, keď musí ísť pol
triedy? O päť minút sa otvoria dvere triedy a dnu kráča jedenásť chlapcov s pomôckami.
„Do každej lavice jeden,“ volá pani učiteľka. Tak a hodina sa môže začať. „Maroš, kde sa
nachádza Taliansko?“ Otočím glóbusom a pomaly obkreslím hranice Talianska. „Správne!
Janko, ty mi ukáž, kde sa nachádza...“
„Tak čo, Maroš, dnes im to ukážeme, ako sa hrá futbal, však?“ S úsmevom na mňa volá
David. To nie je hocijaký Dávid, ale David Backham. „jasné kamoš,“ – odpovedám
a otáčam si novú loptu v rukách. Vybehneme spolu s družstvom na mäkký pokosený trávnik.
Slniečko krásne svieti a vetrík slabučko pofukuje, akoby nás chcel osviežiť pred dôležitým
zápasom. Ozvala sa píšťalka a začína sa hrať. Hráme skvele, ale náš súper je veľmi silný
a skúsený. Lopta je chvíľu na našej strane a chvíľu na strane súperov. Trénerovi steká pot
po čele. Je to také vyrovnané, ale my nechceme remízu. “Koľko je minút do konca?“
– pýtam sa spolusediaceho na striedačke. „Ešte päť minút.“ Jasné!  Ja sa už k lopte
nedostanem, premýšľam  so smutným výrazom na tvári. 2:2 svietia na tabuli veľké žlté
číslice. Odrazu sa stalo niečo strašné. Môj kámoš David sa pošmykol a vyvrtol si členok.
Krúti sa od bolesti na trávniku. Hrôza v trénerových očiach je ako z hororu. Pozerá po
lavičke, na ktorej sedia náhradníci - medzi nimi aj ja. „ Ty!!!“ zažmurkám, či dobre vidím.
Jeho prst ukazuje na mňa. „Choď a ukáž, čo dokážeš!“ rýchlosťou blesku vyskočím
z lavičky. Konečne! Mám šancu! Súper sa blíži k našej bránke s loptou a ja ani neviem
ako, odrazu je lopta pri mne a ja sa rútim plnou rýchlosťou k súperovej bránke. Nikto  ma
nemôže dobehnúť. Musím to dokázať. “Maroš, sadni si!“ Niéé, ja to dokážem! Ešte dva
metre. Teraz! – kop...

Glóbus sa s rachotom zosypal na zem pri tabuli. Samozrejme puknutý na niekoľko
kusov. Pohľad do tváre učiteľky bol zaujímavý. Zápis do klasifikačného a pozvánka do
školy pre rodičov... Prečo nie, ale stálo to za to.. futbal je super...            Maroš Jančo, 7. A
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Farebný sen
Otvorím zrak.
A čakám na zázrak.
Je to len sen alebo
bdiem.

Na bielu trávu,
Sype sa sneh,
Zelený snehuliak
Je z neho hneď.

Padajú vločky
Zo žltého neba,
Zelený snehuliak
maratón behá.

Na strome lyžuje
ružový pes ,
uši má desať
a nôh asi šesť.

V belasej záhrade
namiesto ľadu,
Kúpu sa mačky
v diere plnej pivného sladu.

Rybníček hýri
Peknými farbami,
Bielymi , čiernymi,
zlatými rybkami.
Pozerám na svet.

Všetko je farebné.
Cítim až chvenie,
Všetko je nádherné.

Otvorím zrak .
A čakám na zázrak.
No sneh je biely
A nebo modré.

Je to tak,
Možno aj dobre.

D. Baľáková, 7.B

Hrapinosek si už obúva turistické topánky na Sivý vrch i do Juráňovej doliny. Vraj
naberá kondičku, videli sme ho behať po Bore. Len aby nedostal zápal pľúc. Dokonca
si dal ušiť kraťasy s goralskými výšivkami. Asi sa na staré kolená zbláznil. Alebo sa
zamiloval.
Kamaráti, skúste navštíviť tieto lokality, ktoré sa nachádzajú POD Vašim Nosom

Výstup na Sivý vrch 
Sivý vrch (1805 m n. m.) je prvým vrchom v hrebeni Západných Tatier zo západu.

Je charakteristický nespočetným množstvom skalných útvarov (tzv. Radove skaly),
ktoré sú na jednom mieste zoskupené do podoby, ktorá pripomína mesto z vtáčej
perspektívy. Ľudia toto miesto nazvali „Mestečko“. Výstup je vhodný pre všetkých
nadšených skalolezcov. Po dvoch hodinách sa z Hút dostaneme na Bielu skalu. Už tu
sa naskytá nádherný výhľad na celý Liptov a Oravu až ďaleko do Poľska. Pokračujúc
smerom hore nás čaká pár skalnatých úsekov, ktoré je potrebné zdolávať za pomoci
reťazí. Potom je cesta nahor už len prechádzkou pomedzi hustú kosodrevinu, s výhľadom
na okolité vysokohorské prostredie.

Tvrdošín. Najstaršia zachovaná stavebná pamiatka na hornej Orave z druhej
polovice 15. stor. Odborná rekonštrukcia a reštaurácia kostola bola v roku 1993 ocenená
plaketou Europa Nostra a kostol bol ako národná kultúrna pamiatka zapísaný do
európskeho kultúrneho dedičstva. Otvorené od 1.6 do 30.9 od 9:00 do 17:00. Mimo
sezóny na objednávku. Vstupné 20,- Sk, deti 10,- Sk

Tipy na prázdniny od Hrapinoska
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O drakoch
Kde bolo, tam bolo, bola

jedna krajina a v tej krajine
býval kráľ, ktorý mal dvoch
synov a jedného draka. Synovia
boli s drakom dobrí priatelia.
Jedného dňa prišla správa,
v ktorej stálo, že synovia budú
bojovať proti zlým drakom. Tak
sa synovia rozlúčili s kráľom
a priateľom drakom. Keď došli
do neznámej krajiny, čakal ich
tam nemilý pohľad. Draci chŕlili
oheň na dedinu.Všade bolo
počuť ohlušujúci krik. Bratia
museli bojovať proti zákerným
drakom. Bojovali s drakmi, ale
potom ich draci zajali. Niekde
vo vnútri sopky mali draci tajné
väzenie. Keď sa to dozvedel
priateľ drak, tak ich rýchlo
musel zachrániť, inak by ich
mali zlí draci na večeru. Dobrý
drak vyhľadal ešte ďalších
dobrých drakov. Keď prišli
k sopke, tak uspali stráž  a vošli
dnu. Väzenie bolo samé
bludisko, ale dobrí draci sa v
ňom vyznali ako vo vlastnej
dlani preto, lebo aj oni raz boli
zlí. Vo väzení našli vyčerpaných
ľudí a dvoch bratov. Keď ich
zbadali zajatci, tak sa veľmi
potešili a pobrali sa von
z väzenia. Ako už vychádzali,
tak zistili, že tam už na nich
čakajú stráže. Ľudia a bratia sa
skryli za skaly a medzi drakmi
sa rozpútala bitka. Nakoniec
zvíťazili dobrí draci. Bratia sa
vrátili domov a otec mal veľkú
radosť z ich šťastného návratu.

Marek Števuliak, 5. A

O zlom Jankovi, ktorý sa stal
čertom

Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok lial,
bolo jedno zlé mesto. Nebolo tam veľa dobrých ľudí
.Býval tam jeden neposlušný Janko a ten bol veľmi
nezbedný. Janko bol týždenník a cez prestávku ostal
v triede. Zbadal na lavici krásne pero, ktoré dostal
spolužiak Marek od pretekára Sviteka. To pero túžil
vlastniť. Hneď mu oči zasvietili zlobou. Janko zobral
Marekovo pero a dal si ho do aktovky. Marek bol celý
deň veľmi smutný .Stratil sa mu darček, ktorý mu
prinášal šťastie. Išiel to povedať pani učiteľke. Triedna
učiteľka bola veľmi nahnevaná, lebo sa v jej triede začali
diať zlé veci. V pondelok zmizla  bez stopy Máriina
aktovka, v utorok sa stratili úbory a deti nemali v čom
cvičiť. Ferkovi niekto sfučal dušu na bicykli. No a dnes
zmizlo Marekovo pero. Zavolala si deti do triedy a prísne
sa opýtala, či niekto nevie, kto vystrája takéto
nezbednosti. Nikto sa však nepriznal. Pani učiteľka
prísne povedala, aby ten, kto to urobil, sa premenil na
čerta“. V tom okamihu sa Janko premenil na čerta. Pani
učiteľka ho prehľadala a dala pero Marekovi.

Janko sa zhrozil, keď videl, že má chlpatú tvár, rohy
na hlave a namiesto nôh má kopytá. Začal plakať
a  úpenlivo prosil pani učiteľku, aby z neho sňala kliatbu.
Tá však mohla zmiznúť iba vtedy, keď napraví všetko,
čo pokazil a ospravedlní sa tomu, komu ublížil. Janko
sa  veru polepšil. Doma o ňom dokonca  začali
rozprávať, že sa  z neho stáva anjel.

Príde Peter do krčmy a hovorí kamarátom:
- Tak, moja stará to už má za sebou!
- Naozaj?, čudujú sa kamaráti. A aké boli jej posledné
slová?
- Povedala mi, že do krčmy pôjdem iba cez jej
mŕtvolu...

Príde mamka veverička domov, má zavretú ruku a
pýta sa deti: „Hádajte, čo mám v ruke?“
„Orech?“ „nie“ „semiačko?“ „nie, kŕč.“

-Oci, prečo tlačíme auto k priepasti?
-Ticho! Zobudíš mamičku!
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Milá mamička!
Veľmi Ťa milujem, si najlepšia mama na svete. Môžem sa Ti zdôveriť so svojimi problémami.

Keď som chorý, tak mi pomáhaš. Uvaríš mi dobrú polievku. Prepáč, že som niekedy zlý a občas
nepočúvam, ale aj tak Ti ďakujem.     Dávid Škvarek, 2. tr.
*

Včera som išiel na dovolenku k moru. Je mi tam veľmi dobre. Chodím sa kúpať na kúpalisko.
Dnes som sa bol prejsť s kamarátom. A našli sme veľa rôznych mušlí. A boli sme aj na kúpalisku..
A potom bol večer. Išli sme spať. Ráno som sa bol prejsť pri mori.               Miro Sekereš, 2. tr.
*

Mami, ja Ti prajem veľa šťastných dní. Aby si bola zdravá. Prajem Ti veľa šťastia. Ja Ti
prajem veľa, veľa lásky. Prajem Ti šťastný celý nový rok. Želám Ti  veselé dni po celý rok.
Chcel by som,  aby si mala aj Ty  prázdniny. Mama, ja Ťa mám veľmi rád. Ďakujeme Ti za
všetko, čo si pre nás urobila.                   Kristián Škrabek, 2. tr.
*

Mamička, mám Ťa veľmi rada. Si dobrá, milá,
úprimná, pracovitá ako včielka. K Tvojmu sviatku Ti
chcem popriať všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia,
lásky, mnoho radosti...... A zároveň Ti píšem básničku:

,,Moja drahá mamička,
Ja Ťa bozkám na líčka.
Na ústočká  na čelo,
ži mamička veselo!“

Mamička, nakreslila som Ti srdiečko
a do srdiečka som nalepila ružičky,
lebo máš veľmi rada kvety. Mám Ťa
veľmi rada. Ahoj! Tvoja dcéra Erika.

                    Erika Ligošová, 2. tr.

*
Mám Ťa veľmi, veľmi rada. A chcem Ťa veľmi vidieť, po tých celých troch dňoch. A chcem

Ti popriať veľa šťastia, zdravia, lásky, úspechov a požehnania. A chcem Ti týmto listom povedať,
že sa dobre učím. Prídem v pondelok. Teším sa na Teba. Prinesiem Ti najkrajší darček. Chcem
sa Ťa opýtať, či chodíš do práce. Ako sa Ti darí v práci? Tvoja Ivanka.      Ivana Šimaľová 2.tr.
*

Keďže je sviatok, chcela by som Vám popriať veľa šťastia, zdravia a lásky, aby Vás Boh
ochraňoval. Veľmi chcem, aby ste boli šťastná. Milá maminka, mám Vás veľmi rada a chcem,
aby sa Vám darilo vo Vašom živote. Som veľmi šťastná, že mám takú dobrú a láskavú maminku
ako ste Vy. Vždy, keď sa nám skončí posledná hodina, neviem sa dočkať, kedy už budem doma.
Práve máme predposlednú hodinu, ešte jedna a už bežím domov k Vám. Monika Kalisová, 2.tr.

Vták je to, lež nelieta.
Beží rýchlo, rýchlo uteká.
Krk má dlhý, nohy tiež.
U nás nežije, dúfam, že to uhádneš.
Čo je to?

Dobre skáče, chvost ma pevný,
Boxovať by to chcelo veľmi.
Kožuch hnedý
Na bruchu má vak,
Pozor, nerobí to kvak!
Čo je to?

(Uhádni ktorý je to učiteľ – učiteľka.)
Má tmavšie, kratšie vlasy, býva v Hladovke,
je chudšia, má jedného syna, je prísna.

1) Čím je vojak na vojne?             (lyžicou)
2) Má guľatú hlavu, fialové vlasy a ostňov plné
telo. Aj keby sa mu chcelo, nikdy neplače,
nevzdychá. Skromne v poli stojí, každý sa ho
bojí, lebo bolestne popichá.                   (bodliak)
3) Šišky má vždy prichystané, keď do hory príde
hosť. Nenamáha sa s pečením, predsa ich ma
stále dosť.  (jedľa)
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Naši škôlkari
Kamaráti čitatelia, musím Vám oznámiť

výbornú správu. Máme nových prispievateľov
do časopisu Hrapinosek. Sú to naši škôlkari!

Aj náš Hrapinosek sa vytešuje. Musím na
neho prezradiť, že do škôlky chodí rád, lebo
deti mu vždy nechajú veľa nedojedených dobrôt
z obedu. A on si veru rád popapá. A aj pospí.
Vtedy sa premení na malilinké svetielko, to
preto, aby deti nevyplašil. Usalaší sa na
niektorej postieľke a už si chrápe. Má rád
rozprávky a pesničky, ktoré sa deti učia. Tak
napríklad: jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme
naspamäť. Päť guľôčok v jednej jamke,
utekáme k našej mamke...

Výroky detí z materskej školy:

Na WC:
Kristínka H. žaluje na Kristínku Š., ktorá si
šikovnejšie sadla na WC misu:“ Pani
učiteľka, ona ma podsadla, pľuha jedna...“

Pri obede :
Peťko 6 roč.: „Pani učiteľka, mne tá ryba
smrdí ako býček...“

Praktikantka vyberá spod kvietkov
bodkované lienky a malá Zlatka sa opýta:
- To keľo ich tam esce mas?

Zlatka hovorí pani učiteľke o svojom
bračekovi:
- Aj náš Andrej má šmoňďa (cikáčika).

Kto sa stará o kvietky na lúke?
- Pani starostka.

Ako sa deti, volá skupina hudobníkov, ktorí
hrajú spoločne?
Deti nevedia.
Učiteľka napovedá: -Or.....
Deti odpovedajú: - orgován, orgán,
organizmus....
- Orchester.

Morena
Tento príbeh, ktorý vám vyrozprávam

sa odohral pred dvoma rokmi cez letné
prázdniny. Ja, Patrik a Katka sme sa
rozhodli, že spravíme za babkiným
dvorom poriadnu šou. Zavolali sme
Tomáša a Dominiku a všetko sa mohlo
začať.

Začali sme opekať slaninu. Keď sa už
stmievalo, začali sme sa nudiť. „Poďme
niečo vymyslieť,“ povedal Tomáš. ,,Ale
čo?“ odvetil som. Pozrel som na Katku
a zazrel jej šibalský úsmev. ,,Poďme páliť
Morenu,“ vykríkla zo seba. ,,Čo je to
Morena?“ zhrozene sa spýtal Patrik.
Katka mu ihneď odpovedala: ,,Veď
uvidíš!“ V tej chvíli sa Katka s Tomášom
pobrali do garáže a začali niečo zbíjať.
Nechápali sme to, a tak sme utekali k tým
dvom, aby nám nič neuniklo. Z dreva,
slamy a starej látky spravili čudesnú
mátohu a poliali ju benzínom. ,,Aby
lepšie horela,“ povedala Katka. Vyšli sme
vonku, uviazali Morenu o kôl zapichnutý
do zeme a podpálili. Začali sme okolo nej
chodiť a spievať. Zafúkal vietor a horiaca
Morena spadla rovno na stoh sena, ktorý
začal horieť. Rýchlo sme to uhasili a už
sme radšej nevymýšľali ďalšie hlúposti.

Myslím, že je to jedna z mála
vylomenín  ktoré sme vyviedli, ale to je
už iné rozprávanie.       Michal
Števuliak, 5. A

4) Je tak u nás, je tak u vás, všade
vôkol vo svete. Aké ryby chytí rybár,
keď ich chytá do siete? (mokré)

Zuzka Greštiaková, 6. A

Policajt si kúpi televízor a ide ho
reklamovať. ,,Pán predavač, pozerám
televízor, špáram si špendlíkom v uchu
a PRÁÁÁSK, nejde zvuk“...


