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Svet lásku má
Anjel píše krídlom
zopár viet
Tie dávne piesne necháš znieť
Svet lásku má
Svet lásku má
Pozri nosí krásnu detskú tvár
A dní čo máme je len pár
Svet lásku má ...

„Niekto klope, niekto ťuká,
nepusťme ho radšej dnuká.“
„Len sa neboj, dieťa milé,
vianočné k nám idú chvíle.“

Redakcia časopisu Hrapinosek: p. uč. Gazdíková, p. uč. Lukáčová, p. uč. Jurči
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Editorial
Vianoce sú pod pecou, t. j. múka na
vianočné koláče čaká pod pecou, len
zarobiť. Bude to dnes večer, zajtra je
už Štedrý deň. Učiteľ oddychuje. Oblátky dopiekol dávno, včera ich i rozposlal po gazdoch. Zostalo mu okolo
dvesto vodových a cukrových veľmi
mnoho: lenže zväčša pokrušené.
(M. Kukučín: Vianočné oblátky)

Vianočná udalosť sa pripravuje
už v advente. A tu môžeme začať.
Prijmime predvianočné starosti,
ako prvé kroky vo veľkom rituáli
dávania. Vložme do našej poľovačky na darček empatiu a ozajstnú túžbu potešiť obdarovaného.
Túlanie sa po obchodíkoch a supermarketoch sa tak stane cestou
do vnútra človeka, ktorého mienime obdarovať. Mimovoľne pritom
zabudneme na seba. Celé hodiny
sa budeme zaoberať otázkou: „Čo
má ten človek vlastne rád? Kto to
je? Aký je? Čo ho poteší?“ Aha,
ani nevieme ako, a nehľadáme už
svoju, ale jeho radosť. Láska v nás
ticho rastie a dozrieva.

Vianoce klopú na dvere
„Niekto klope, niekto ťuká,
pustíme ho, mamka, dnuká?“
„Samozrejme, milý syn,
už aj dvere otvorím.“

práce žiakov, poučenie,
relax, zábava, súťaže
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Aktuality
Vo štvrtok 24. 11. 2011 sa naši žiaci
zabávali na Varietnom predstavení.
Vzhľadom na to, že sa vystúpenia
podobného druhu na našej škole často
neopakujú, deti predstavenie zaujalo,
rozosmialo a zabavilo.
Dňa 25. 11. 2011 navštívili náš školský klub deti z družobného školského
klubu zo Suchej Hory s ich pani vychovávateľkou. Po srdečnom zvítaní
a vzájomnom zoznámení sme sa spoločne presunuli do telocvične, kde
sme si v priateľskom duchu spolu zasúťažili v rôznych športových disciplínach ako napr. vybíjaná, prehadzovaná, preťahovanie lanom... Ani sme
sa nenazdali a už tu bol čas odchodu.
Pri rozlúčke sme si sľúbili, že sa opäť
stretneme.
Žiačky z čitateľsko-novinárskeho
krúžku nafotili niekoľko záberov na
tému jeseň a november - čas dušičkový. Prosíme žiakov a hostí našej
školskej stránky, o zahlasovanie za
fotografiu, ktorá vás oslovila najviac.
Hlasovať však môžu iba zaregistrovaní návštevníci. Ďakujeme.

Dňa 29. 11. 2011 sme absolvovali
divadelno – bábkové predstavenie
známej
rozprávky
Perinbaba
v bábkovom divadle v Žiline, ako
oživenie teoretických poznatkov
z predmetov: Slovenský
jazyk
a Tvorivá dramatika. Predstavenie
bolo plné prekvapení, skvelých hereckých výkonov, humorných výstupov, krásnych kulís a kostýmov. Aj
napriek vekovej rôznorodosti divákov
sa predstavenie žiakom 5. 6. a 7.
ročníka veľmi páčilo.
Little Red Riding Hood je rozprávkový príbeh, ktorý v slovenskom znení poznáme v mnohých prozaických i
dramatických podobách. Azda nejestvuje dieťa, ktoré by príbeh o Červenej
čiapočke, vlkovi a babičke nepoznalo.
Naši piataci a šiestaci si 29. 11. 2011
tento príbeh pozreli v divadelnom
predstavení spracovanom v anglickom - slovenskom jazyku v MsKS
Trstená. Tvorcovia tak ľahkou a hravou formou obohatili hodiny anglického jazyka. Spracovanie v hravej
a vtipnej podobe bolo podporené
veselými anglickými pesničkami.
Tešíme sa na ďalšie predstavenie.
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Štedrý deň
Na ktorý deň v roku sa deti najviac
tešia? No predsa na ten Štedrý! Na
štedrý večer sa všetci členovia rodiny
zídu pri ozdobenom stromčeku, želajú
si veselé Vianoce, spievajú koledy
a rozdávajú si darčeky. Všade na svete to však tak nie je . V niektorých
krajinách majú iné zvyky. Napríklad
v Rusku dedo Mráz rozdáva darčeky
na Nový rok , v Anglicku zasa deti
nachádzajú darčeky ráno o deň neskôr
ako u nás. Santa Claus im ich nosí
v noci komínom a necháva ich
v pančuche . Židia ani moslimovia
Vianoce neslávia vôbec. Naši predkovia začali zdobiť vianočný stromček
asi pred stopäťdesiatimi rokmi. Naučili sa to od Nemcov. Na zelené vetvičky vešali najmä dobroty: jabĺčka,
oriešky a perníčky. Deti ich však smeli zjesť až na Troch kráľov. Celý Štedrý deň ľudia nič nejedli, pretože verili,
že za odmenu uvidia zlaté prasiatko.
Darčeky dostávali aj domáce zvieratá
a dokonca aj stromy. Napríklad kohút
dostal cesnak, sliepky hrach a ovocné
stromy kosti od večere. K Vianociam
dávnejšie patrilo aj mnoho pekných
zvykov. Ľudia púšťali po vode škrupinky orechov so zapálenou sviečkou,
aby sa dozvedeli, ako dlho budú na
svete.
Ak dievčatám rozkvitla čerešňová
vetvička odrezaná na sv. Barboru,
mali sa do roka vydať. Kto mal
v rozkrojenom jablku hviezdičky, mohol sa tešiť na šťastný budúci rok.
Milé deti, môžete si tieto zvyky vyskúšať.....
Veselé Vianoce prajú Vaše ježibaby.

V škótskej rodine:
- Detičky, už ste si pozreli darčeky?
- Áno, áno!
- Tak ich pekne zabaľte, aby sa do budúcich Vianoc nezaprášili.
Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného kapra. Zobral náradie a začal sekať
dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!
- Akým právom mi to zakazujete!?
- Právom správcu zimného štadióna!
Knock knock.
- Who`s there?
- Marry
- Marry who?
- Marry Christmas!
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Vegetables
Find the words in the grid.
Words can go horizontally, vertically and diagonally, backwards or
forwards.
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Aktuality
Zahrajte mi tichúčko. Pod takýmto
názvom sa skrývala spevácka súťaž
i stretnutie s Darinkou Laštiakovou,
ktorého sa zúčastnili aj naši piataci a
ktoré pripravilo a zorganizovalo mesto Tvrdošín v kine Javor v Krásnej
Hôrke. Kým sa časť žiakov kúpala na
plavárni v Nižnej, tri žiačky piateho
ročníka - Mária Masláková, Veronika
Jančová, Žaneta Šprláková a Rebeka
Harmatová zo šiesteho ročníka nás
reprezentovali v speváckej súťaži
v spomínanom kine Javor. A že nás
reprezentovali naozaj úspešne svedčí
aj prvé miesto Márie Maslákovej v I.
kategórií do 12 rokov. O 16:00 hod.
sa začalo stretnutie s Darinkou Laštiakovou. Toho sa už v rámci regionálnej
exkurzie zúčastnili aj všetci naši piataci a v programe, ktoré bolo venované Darinke Laštiakovej pri príležitosti
jej 80 narodenín sa jej mohla predstaviť a aj takýmto spôsobom zablahoželať aj víťazka I. kategórie Mária Harmatová. Po veľmi zaujímavom programe - spevoch básňach, rozprávaní
a krátkom filme nasledovala autogramiáda a zopár podpisov sa ušlo aj našim trpezlivým piatakom. Veríme, že
to boli pre nich nezabudnuteľné chvíle
a už sa vraj tešia na ďalšie podobné
akcie.

Piatok 9. 12. 2011 si naši žiaci z 2.
stupňa spestrili vyučovanie akciou
s názvom Letom - svetom. Každá
trieda predstavovala inú krajinu sveta
prezentáciou, programom, kultúrou,
suvenírmi, pamiatkami, jedlom.
V ten istý deň zavítal do našej školy aj
svätý Mikuláš a obdaroval všetky
deti.
Žiaci z prvého stupňa si pre nebeských hostí pripravili bohatý kultúrny
program.
Poobede v škole rozvoniavali medovníčky. Túto akciu zorganizovala pani
družinárka a pani učiteľky z 1. stupňa
pre deti a ich mamky.
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Meškanie
Jedného dňa nám pani učiteľka oznámila: „Deti, pôjdeme na výlet.“ Netrpezlivo sme sa opýtali kde. „Na Skorušinu,“ odpovedala pani učiteľka.
Prešli dva dni a deň výletu bol konečne tu. Všetci sme prišli skôr, lebo sme
od nedočkavosti nemohli vydržať doma. Pani učiteľka na nás zavolala: „
Deti, poďte sem , musím vám niečo
povedať.“ My sme rýchlo pribehli.
„Pán šofér na nás zabudol, ale povedal že o pol hodiny po nás príde.“ Nevadí,aj to sa stáva mysleli sme si. O
chvíľku prišiel autobus, ale s iným
šoférom. Cesta netrvala dlho a náš
výstup sa začal. Na začiatku sme kráčali v tieni, ale potom na nás niekedy
vykuklo slniečko. Po ceste sme si všímali turistické značky, urobili sme si
pár prestávok a po prejdení najťažšieho úseku cesty sme boli konečne
na vrchole. Niečo sme si opiekli, vyšli
sme na vežu a pokochali sme sa výhľadom na krásnu prírodu našej Oravy. Urobili sme pár záberov do fotoaparátu a bol čas ísť späť.
Dole kopcom sa nám kráčalo rozhodne lepšie. Hneď sme boli pri autobuse.
Cestou domov sme mysleli na to, ako
sa nám deň vydaril.
Veronika Pačilová 6.A

Minikurz rómčiny
Dobrý deň - Lačho džives.
Ľúbim ťa - Kamav tut.
Ľúbiš ma? - Kames man?
Daj mi pusu - Čumide man.
Škaredé - Džungales.
Pekné - Šukares.
Denaš, bo chudeha! Utekaj, lebo dostaneš!
Thoves tuke o pindre? Umývaš si
nohy?
Doktor hovorí pacientovi:,, Babička,
predpísal som vám uhlie v tabletkách.“
,,To je od vás veľmi milé ,doktor, ale ja
doma kúrim iba drevom.“
Chváli sa susedka susedke: „Sťahujeme
sa do krajšieho prostredia.“
„ A my zase budeme v oveľa krajšom prostredí.“
„Čo, vy sa tiež sťahujete ?“ „ Nie, my
zostávame.“
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V Hladovke, v budove bývalého úradu je
otvorené kvetinárstvo. Toto otvorenie sa
uskutočnilo dňa 21.9.2011 t.j. V stredu.
Predáva tu teta Marianna Šprláková,
s ktorou sme urobili rozhovor.
Č: Aký tovar ponúkate pre svojich zákazníkov?
M: Ponúkam darčekové predmety, kvety,
kvetináče ,vázy ,sviečky ,potreby pre domácnosť, niečo pre kutilov (farby, skrutky...), potreby do záhrady, bižutériu
a rôzne drobnosti.
Č: Aké vekové kategórie vás najčastejšie navštevujú?
M: Ráno sú to dôchodcovia čo sú doma,
mamičky s malými deťmi. Zo školy sa zastavia deti. Po obede sú to rodičia z robôt.
Č: Čo sa v tomto období najviac predáva?
M: Keďže sa blíži sviatok ,,dušičiek“
ľudia majú záujem o ozdoby a kvety na
hroby. Do záhradky ich lákajú rôznofarebné vresy.
Č: Akú máte pracovnú dobu?
M: Po- Pia od 8:00-16:00 a v sobotu do
13:00.
Č: Ďakujeme za rozhovor a prajeme
veľa úspechov.
Kvetinárstvo tety Mariany sa nám veľmi
zapáčilo a museli sme si ho nafotiť.
Ľubka a Aďa

Interview
Dobrý deň, chceli by sme vás poprosiť
o rozhovor.
Č: Odkiaľ ste?
D: Divadlo je z Banskej Bystrice.
Č: Koľkokrát ste hrali túto scénku?
(Jack a Fazuľa)
D: Vyše 100 krát
Č: Odkedy hráte v divadle?
D: V divadle hráme odkedy sme doštudovali vysokú školu . No normálne hrávame
už od detstva.
Č: Kto vám píše scenár?
D: Scenár nám píše režisér ,herec
a scenárista Peter Kočan alias Ceco.
Č: Aké scénky už máte nacvičené?
D: Jack a Fazuľa, 007 kozliatok, vlk ktorého rozboleli zuby, Aladin a zázračná
lampa.
Č: Koľko ľudí hrá na jednej scénke?
D: Na scénke Jack a Fazuľa sme hrali
traja, ale niekedy je nás aj viac.
Č: Koľko trvá jedna scénka?
D: Asi 3 štvrte hodiny.
Č: Ako dlho trvá kým nacvičíte takúto
scénku?
D: Dosť dlho trvá kým sa napíše scenár
ale divadlo si pripravujeme asi týždeň
a každý raz niečo upravíme a doplníme.
Č: Máte webovú stránku?
D: Áno, môžete nás nájsť na stránke
www.divadlobezopony.sk
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Osemsmerovky z anglického jazyka

Korytnačka a opica

Animals
Find the words in the grid. Words can go horizontally, vertically and
diagonally, backwards or forwards.
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Korytnačka a opica sú veľmi dobré
kamarátky. Spoznali sa v ZOO
v Poprade. Často spolu chodievajú na
kávu, do kina, na diskotéky
a podobne. Jedného dňa ich napadlo,
či by spolu nemohli bývať. Hneď išli
za riaditeľom, ktorý im privolil, a tak
sa opica nasťahovala ku korytnačke.
Pokojné spolunažívanie trvalo pekných päť hodín. Nastala dvadsiata
hodina večer. „Ja chcem pozerať bowling!“ kričala opica. „Ale ja chcem
Šeherezádu!“ znela odpoveď od korytnačky.
Začala
sa
šarvátka
o diaľkové, ktorá sa skončila zlomeninami a monoklom. Ráno, hneď ako to
bolo možné, sa opica odsťahovala na
opačný koniec ZOO. Obidve začalo
hrýzť svedomie a uvedomili si, že sa
nemali pohnevať pre takú volovinu.
Raz, keď riaditeľ prechádzal okolo,
všimol si, že s nimi nie je všetko
v poriadku. Opica smutne sedela
v kúte a napchávala sa. Korytnačka
hrala karty sama so sebou. Rozhodol
sa, že ich klietky dá k sebe. Keď tak
urobil. Netrvalo dlho, kým sa udobrili.
A tak korytnačka s opicou zistili, že
najväčším pokladom je priateľstvo.
Lucia Trojanová 5.A
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Súťaž
Potrápte svoje „múdre hlavičky.”
Skúste uhádnuť mená učiteľov...
1. Darilo sa mi v škole dobre. Predmety
som mala všetky rada okrem matematiky,
pretože sa mi zdala nudná. V triede sme
boli dobrý kolektív. Pravdaže sme niekedy niečo povystrájali ako vy, ale vždy
sme držali spolu. Učiteľkou som sa stala
preto, lebo ma to baví.
2. V škole sa mi darilo celkom dobre,
niekedy lepšie, niekedy horšie. Môj obľúbený predmet bol dejepis. História ma
vždy veľmi bavila aj dnes rada čítam historické knihy. Od malička som chcela byť
kastelánkou na hrade či zámku, najlepšie
v Bojniciach. Učiteľkou som nechcela
byť.

Keď budem veľký, chcem si zarábať
ležaním v posteli.
Učiteľ: Čo mi ešte povieš.? Žiak: Nič.
Učiteľ:Prečo nemáš zošit..
Výhovorka:Lebo som sa ráno zabuchol, a musel som sa prepchať oknom
z 1.poschodia..
Jeho tvár je pes.
Miesto narodenia: škola.
Opakovanie verša v piesni: ryfázd.
5

Čo pre mňa znamenajú Vianoce...
Vianoce pre mňa znamenajú pokoj a radosť. Vo vianočnom čase sme celá rodina
pokope. A to nielen cez víkend, ale dlhší
čas. Všetci sú k sebe milší. Každý si nájde
pre druhého čas. Rozmýšľame, čím by
sme svojho súrodenca, rodičov alebo kamarátov potešili. A ešte sa veľmi teším,
keď nasneží a celá dedina bude čistučká a
biela. Tak by mali vyzerať aj naše srdcia,
do ktorých sa narodí maličký Ježiško.
Deborah Paliderová

Vianoce pre mňa znamenajú pokojné
sviatky a posedenie s rodinou. Dobre je,
že nechodíme do školy a je sneh. V kostole sú pekné pesničky, chodí sa po návštevách. A spievame koledy.
Rebeka Jablonská
Vianoce pre mňa znamenajú oddych od
školy. Vianočné sviatky sú krátke ale sú
krásne. Teším sa na pečenie medovníčkov, na kapustnicu a aj na vianočné upratovanie. Už iba čakám, kedy prídu.
Mária Masláková
Narodí sa Ježiško, sme všetci spolu, hrajú
Vianočné koledy, pečieme medovníčky,
ideme na polnočnú omšu, zdobíme stromček, a všade je výborná atmosféra, a navzájom si rozdávame lásku. Teda doslova, Vianoce pre mňa veľa znamenajú a
nie preto, že dostaneme darčeky, ale že si
to
všetci
spolu
užívame.
Kaja Kendralová

Vianoce sú to sviatky pokoja , šťastia a
lásky. Panna Mária príde s Ježiškom v
náručí dolu na svet. A všetci sa budeme
radovať. Hlavné je, že budeme všetci spolu. Darčeky tie nie sú až také potrebné,
hlavne, že sme všetci zdraví. Vždy sa
dobre najeme, nesmie chýbať kapor, vianočná kapustnica a ešte prajem všetkým
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok, veľa
pohody a lásky v rodine. Magdalénka
Harmatová
Vianoce pre mňa znamenajú: čas pohody,
lásky, očakávanie Mesiáša, keď sme všetci spolu. Benko Chovančák
Vianoce pre mňa znamenajú veľa, lebo sa
narodil Ježiško. Teším sa aj na darčeky,
ktoré dostanem. Cez prázdniny sa môžem
hrať so snehom. Guľovačka, sánkovačka.
A samozrejme aj hokej patrí medzi moje
záľuby. ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE :) Dávid Kendrala
Pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Veľa šťastia, zdravia a lásky. A úspechov
v učení a dobré vysvečko v novom roku.
Táňa Kukucová

Na Vianociach sa mi páči že je cela rodina spolu, chodíme po rodinách
a spievame vianočné koledy. Vianoce sú
tie najkrajšie sviatky, pretože sa nám narodil Ježiško. Matúš Harmata
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Vianoce

Mier vo vojne, vojna mieru ...

Vianoce pre mňa znamenajú narodenie P. Ježiša Krista.
Najviac na Vianociach sa mi páč štedrovečerná večera, kde sa stretne celá
naša rodina a spolu sa pomodlíme,
navečeriame, rozbehneme sa k stromčeku a rozbaľujeme darčeky.
Ideme všetci na polnočnú svätú omšu,
a tam spievame koledy. Roman Maslák
Je to veľmi pekný sviatok . Myslím si
to asi preto lebo vtedy je celá rodina
pokope. No je to aj pre to že
nás ,,obdarúva Ježiško". No je to hlavne čas radosti, šťastia, ale hlavne
chvíľ ktoré sú vždy, alebo aspoň by
mali byť strávené v kruhu rodiny.

Hitlerova vláda padla, konečne už nastal
mier. Konečne sa všetkým opäť začne
snívať pekný sen.
Hitler veľký kancelár, veľmi strašný plán
on mal. On bol tvorcom strašnej vojny,
iných preto srdce bolí.
Bol to veľký pán, všetko riadil sám. Keď
však prehral vo vojne, žiť sa začalo pokojne.
Ani vo sne sa mu nezdalo, že by Nemecko vojnu prehralo. Nech už vládne pokoj,
mier. A ľudstvo sníva pekný sen.
Jana Trojanová 7.A

Soňa Šikyňová

Vianoce pre mňa znamenajú pokoj,
rodinné šťastie. Podľa mňa by cez
vianočné sviatky mali byť všetci členovia rodiny doma, pretože Vianoce
vo viacerých rodinách znamenajú nielen cirkevný sviatok. Cez vianočné
sviatky by mala byť celá rodina spolu,
spoločne tráviť svoj voľný čas tradičnými vianočnými aktivitami ako
napr.: spoločné zdobenie medovníčkov, štedrovečerná večera. Meggy

Na Vianoce sme všetci spolu. Dostávame
darčeky. Oslavujeme narodenie Pána Ježiša. Vianoce zo sviatkov mám najradšej,
ale najviac sa teším, že nám príde ocko.
D. Šimala
Vianoce je krásne obdobie, ktoré patrí
rodine. Pokojné posedenie s rodinou príbuznými a kamarátmi pri vianočnom
stromčeku , všade je cítiť lásku :-) .Vôňa
ihličia, medovníčkov. V povetrí sa vznáša
nedočkavosť, zvedavosť, čo tento rok
Ježiško, zabalil pre mňa do krásneho darčeka pod stromčekom. K Vianociam patrí
neodmysliteľne polnočná omša, spev
a goralská muzika na privítanie malého
Ježiška. Anežka

Pranostiky
Keď je prvý december mokrý, veští slabú
zimu.
Aké je počasie na Barboru, také býva až
do Vianoc.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú
aj mesiace.
Tomáš s oceľou (mráz) znamená, že bude
v nastávajúcom roku zrno plné.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho
hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude
pekná jar.
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Mier vojne, vojna mieru...
Vojna je zlá vec, toto hádam každý vie.
Deti, mamy, plačú všetci, majú strach
a smútok v duši.
Zem sa trasie od výstrelov, dom sa rúti
celou silou.
Ostali bez strechy nad hlavou, trasú sa
zimou a únavou.
Adrián Harmata 7.A
Konečne už vládne mier, konečne sa dobre žije človeku vo svete, keď už nehynie.
Vojna sa už skončila, ale veľa zničila.
Nech už vojna nevznikne, a svet nech
zakvitne!
Dano Trojan, 7. A

Vojna bola veľmi ťažká,
Brali babku, ocka, dedka.
Brali ich tam do boja
a spievali vlasť moja.
Za Slovensko bojovali,
a životy odovzdali.
Vlasť svoju si nedali,
a Hitlera vyhnali.
Nikto nevie, kde sa stratil,
dúfame, že sa viac nevráti.
Veľa zlého tu narobil,
trápil, pálil, bil aj zabil.
Vraždil, ničil, kaličil,
ale národ nezničil.
Bojovníci silní boli,
životy tam položili.
Hrdinovia sa z nich stali,
pomníky im vystavali.
Jaro Šprlák 7.A

Miesto kde sa neumiera
Chyťme sa za ruky a poďme svietiť,
niekam tam, kde sa dnes neumiera,
spolu sa vznietiť, roztopiť ľadom,
a vzájomne sa podopierať,
odhodiť obleky, piť z jednej rieky,
z tej, čo z každého z nás vyviera,
vymyslieť lieky, dokopať prázdnotu
a nech si v kľude odumiera...

( Z. Smatanová, speváčka)
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Moja triedna báseň
V mojej triede sú Trojani,
nie sú žiadni pohani.
Dano, to je borec,
dobrých známok je to lovec.
Tomáš to je borec známok,
5,4 sú mu známe.
Aďka, to je pijavica,
chutí jej aj slivovica.
Naťa, to je modroočka,
každý chalan na ňu počká.
Šimon to je jednotkár,
známy ako slávny bitkár.
Jančo, to je ale hlava,
učenie je márna snaha.
Tina, to je papuľa,
taktiež veľká babuľa.
Aďo, to je ofináč,
vo futbale ,,slávny“ hráč.
Filip, to je bandista,
známy ako srandista.
Sisa, to je kamoška,
voláme ju ponožka.
Nikola, to je fanúšička,
v uchu svieti náušnička.
Adam, to je Bonaldo,
správa sa dosť morálno.
Tesy, to je hlavička,
tá úžasná kondička.
Jaro, to je chlapčisko,
hovorí jak mravčisko.
Barbie, tá až nakoniec,
miluje goralský tanec.

Moja spolužiačka

Poklad pod Kilimandžárom

Moja spolužiačka, Aďa Trojanová, je
ôsmy div sveta. Má zelené oči a hnedé
kučeravé vlasy, ktoré sú naozaj krásne.
Na tvári jej tróni malý nos, tenké pery
a po bokoch malé uši. Má pekný úsmev.
Je skvelá športovkyňa. Ide jej hlavne futbal. Jej obľúbený futbalový tím je FC
Barcelona a v nej hráč Messi. Bez futbalu
„neprežije“. Taktiež rada sedí pri počítači.
Je anti-talent na kreslenie. Ak ide o spev,
veľmi sa do neho netlačí, no jej obľúbený
spevák je Enrique Iglesias. Len čo začuje
jeho meno, rozžiaria sa jej oči, a keď počuje jeho pieseň, ide sa zblázniť. Niekedy
je trochu „psycho“, no väčšinou je normálna. Avšak pozor! Tento človiečik, keď
sa nahnevá, vie byť nepríjemný a narobiť
dosť kriku. Bojí sa pavúkov, hoci je od
nich 1000-krát väčšia. Aďa sa bojí psov.
Je to milé a priateľské stvorenie so zmyslom pre humor. Je tiež spoľahlivá. Aďa je
skvelá kamarátka. Tak toto je naša Aďa,
tento ôsmy div sveta, ktorý mám veľmi
rada.

Jedného dňa sa korytnačka v správach
dopočula, že sa potvrdila existencia
pokladu, ktorý je zakopaný pod horou
Kilimandžáro. Korytnačka neváhala a
zavolala si na pomoc svoju priateľku
opicu. Vydali sa na cestu. Išli horami
a dolami, až prišli k rieke Níl. Keďže
sa ani jedna z nich nekamarátila s krokodílmi, museli si poradiť samé. Poskákali krokodílom po chrbtoch až na
druhý breh. Potom sa už ľahko dostali
pod horu Kilimandžáro. Začali kopať
na určenom mieste. Onedlho sa prekopali do podzemnej jaskyne. Dlho cez
ňu išli, až naďabili na malé jazierko.
V jazierku bola krásna čistá priezračná voda, dovideli až na dno. Na dne
sa leskla ich vysnívaná zlatá truhlica.
Jazierko nebolo také hlboké, tak sa
korytnačka potopila až na dno a vyniesla poklad na breh. Zrazu sa začala
škriepka, lebo opica bola lakomá a
chcela celý poklad pre seba. Lenže
korytnačka bola staršia a múdrejšia,
takže povedala, aby si poklad rozdelili
na polovicu, lebo každá mala na nájdení pokladu rovnako veľkú zásluhu.
Pohnevali sa. Keďže opica nebola až
taká hlúpa, pristala na jej názor. No čo
už, vždy lepšie dostať niečo, ako odísť naprázdno, povedala si opica. Tak
sa nakoniec rozhodli, že sa uzmieria.
Vydali sa na spiatočnú cestu domov.
Obidve šťastlivo došli domov aj s pokladom. Keď už boli staré, rozprávali
svojim vnúčatám, ako podnikli výpravu za pokladom pod horu Kilimandžáro. M. Hutlasová,5.A

Janka Trojanová 7.A
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Recept na palacinky
(Toto zvládnete ľavou zadnou)
Prísady
3 dcl mlieka,2 dcl vody,1 dcl oleja,2
vajcia,20 dkg hladkej múky,štipka soli
Postup práce
Čo môže byť na palacinkách geniálne???? To, že sa nelepia a sú jemnučké a nadýchané ako obláčik. Všetky
prísady spolu zmiešame (ak ich chcete
mať "hutnejšie" - pridajte viac múky).
Palacinky pečieme na poriadne rozohriatej panvici a len pri prvej potrieme
panvicu olejom. Na ostatné to už nie
je potrebné. Hotové palacinky môžeme "použiť" na sladký spôsob, ale aj
na slaný - naplníme šunkou, syrom,
kečupom, čímkoľvek. Chutia výborne. Vyskúšajte!
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