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Žiaci z prvého stupňa navštevujú
krúžok KUCHÁRIK. Vždy je tam
vôňa, zábava a hlavne dobré jedlo.
Deti Vám ponúkajú odskúšaný výborný recept. Možno si ho vyskúšate počas vianočných sviatkov.
Pizza buchtičky
Potrebujeme: lístkové cesto, syrokrém, kečup, šunka, vajíčko na potretie, pizza korenie na posypanie.
Postup: Vymiešame si syrokrém
s kečupom, zmes natrieme na vyvaľkané cesto a poukladáme plátky
šunky. Zrolujeme roládu, ktorú
potrieme vajíčkom a posypeme
pizza korením. Nakoniec roládu
pokrájame na buchtičky a dáme
piecť. Dobrú chuť všetkým.

20. 12. 2016

práce žiakov, poučenie,
relax, zábava, súťaže

Opäť sú tu Vianoce. Sviatky, na
ktoré sa všetci tešíme. Je to jediný čas, kedy ľudia majú k sebe
zvyčajne bližšie. Otvárame svoje srdcia viac ako inokedy, tešíme sa na príchod najdrahšej
udalosti v dejinách ľudstva.
Vianoce sú najláskavejším obdobím v roku. Keď sa
o niekoľko dní rozozvučia
všetky zvony sveta, zabudnime na všetky starosti a prežime
tieto sviatky v láske, šťastí
a svornosti.

MODLITBA

Pane ja ti chcem veľmi,
tu na tejto našej Zemi,
darovať jednu modlitbičku,
aby si uchránil moju babičku.
Nielen jednu ale dve,
oni sú moje potešenie.
Vďaka ti aj veľká za ne,
že ich chrániš neustále.
Tiež i ráno, vo dne v noci,
si nám stále na pomoci.
Si môj dobrý kamarát,
s tebou si svoj život môžem užívať,
môžem veľmi milovať,
a vo svojom živote sa túlať.
To len s tvojou pomocou,
báť sa nemusím pred porotou.
Amen.
K. Belová,8.A

Vianoce, Vianoce,
Ticho sneží v nás,
Vianoce, Vianoce,
Konečne sú zas...

Redakcia časopisu Hrapinosek: p. uč. Gazdíková, p. uč. S. Gazdíková, p. uč. Lukáčová.
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A čo je mladosť?
A čo je mladosť? Dvadsať päť rokov? ružových tvári hlaď jará?
Či údov sila? Či strmosť krokov? Toto sa všetko zostará! Mladosť je túžba živá po kráse, je hlas nebeský v zemskom ohlase,
je nepokoj duši svätý, je tá mohutnosť, čo slávu hľadá, je kvetín
lásky rajská záhrada, je anjel v prachu zaviaty!
Takto uvažuje o mladosti štúrovský básnik Andrej Sládkovič. A čo znamená mladosť
pre našich ôsmakov?
Mladosť je najkr ajšie obdobie života. Nezáleží na
tom, aký starý je človek, dôležité je, že vďaka veciam, ktoré ho robia šťastnými sa cíti
stále mladší a mladší. Mladosť je aj obdobie nezabudnuteľných chvíľ strávených v
kruhu svojich najbližších. Jediný problém je to, že keď
mladosť odíde, späť sa už nevráti.
Denisa Planietová 8.A

Mladosť je pre mňa čas na
prvú lásku, prvé veľké kroky
v mojom živote. Ale aj čas
prešľapov a zlých činov. Záleží len od nás, aká bude naša
mladosť: šťastná alebo zlá.
Záleží len a len na nás.

Mladosť pre mňa znamená
najkrajšie obdobie môjho života, v ktorom je niečo po prvýkrát. Mladosť je túžba po
kráse. Mladosť trvá nejaký
čas, ktorý by som mala čo
najlepšie využiť. V mladosti
stretnem prvú lásku, na ktorú
nikdy nezabudnem. V škole
prežívam tie najkrajšie okamihy
svojej
mladosti.

Jozef Oklapek nar .: 2.7.1896
zomrel.: 24.1.1984.Mal tri sestry.
Dve mu zomreli mladé a jedna už
ako staršia. Môj pradedo pochádzal zo Suchej Hory. Mal ťažký
život, bol v prvej aj v druhej sv.
vojne. Bol zajatý v Taliansku viac
ako rok. Zažil tam choleru, hlad,
nemali čo jesť a on videl, ako mu
zomierali kamaráti okolo neho.
Podarilo sa mu utiecť zo zajatia
koncom prvej sv. vojny. V roku
1920 sa oženil. Zle sa gazdovalo,
lebo bol hlad. Podarilo sa mu zamestnať na železnici. Mali osem
detí. Štyri dcéry a štyroch synov.
Zomrel ako 88 ročný. E.Šinálová,8.A

Dominika Brnušáková, 8.A

Čo je mladosť? Mladosť je
najkrajšie obdobie života.
Mladosť je obdobie, kedy
robíme najviac hlúpostí. Mladosť je obdobie, kedy máme
najviac cieľov. Mladosť je len
raz, a preto ju treba využiť
naplno. Mladosť je obdobie,
keď sme najviac zamilovaní.
Patrik Brnušák 8.A

Nezbedná myš
Jedna malá hladná myška, mala
veľký hlad a túžbu byť sýta. Tento
drobný hlodavec s obrovskou chuťou na žltý syr, začal rýchlo niečo
hľadať v novučičkom novom byte. Avšak v tomto bydlisku nebola
bryndza ani syrokrém, ani nič.
Adresu tu mal chudobný, slovenský jazykovedec s bohatými vedomosťami o slovenskom jazyku.
Hľadí, sliedi, pozerá nevzdelaný
tvor a zbadá malé písmená na obrovskom stole. Na čistom, bielom
papieri sú čierne, tmavé litery. Písmeno M- sa mu mysľou blysne
mäso, R- ryža, S- syr, V- vlašské
orechy, P- pyré, B- bryndzové halušky, Z- obyčajný zrelý zemiak.
Začala sa hrozná bitka končiaca
sa strašnou správou, naša malá
potvora vyhrýzla tieto prepychové spoluhlásky. A na záver taká
výstižná správa, myš je toho príčina, že BMPRSVZF sú obojaké písmená. Maroš Dulka,6.B

Dom
V mojom dome dobre bývam,
pekné veci si tam skrývam.
Hračky, knihy, peračník,
veru o nich nevie nik.

K.Chovančáková,8.A

L.Šinál,4.ročník
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Čo je pre mňa mladosť?
Mladosť je pre mňa detstvo.
Mladosť je obdobie, ktor ým
si prešiel každý. Ale je taktiež
obdobie, kedy si užívame,
väčšinou nepočúvame, neučíme sa, ale párkrát aj dostaneme varechou. Mladosť je to,
čo niekedy nedokážeme vyjadriť, čo si zapamätáme do
konca života, či už tie zlé veci
alebo dobré. Podľa mňa sa
mladosť končí v osemnástich
rokoch, potom sme už len dospelí.
Prababička pochádzala z desiatich
detí. Keď mala dvanásť rokov,
zomreli jej rodičia. Nemala kam
ísť, a tak šla do jednej nemenovanej rodiny robiť slúžku. Ťažko tam
pracovala a slúžila len za stravu. V
16 rokoch sa vydala a trápila sa
ďalej. Neskôr prišlo dieťa, to jej
zomrelo, a potom druhé ( môj dedo). Nemali auto, v tej dobe boli
iba kone a aj tie niekto nemal. Keď
sa dedo oženil, bývali s rodičmi.
Narodili sa im tri deti.

Na Bohu sa mi páči
to, že svoju
štedrosť
neprejavuje iba
na Vianoce.
(Pavel Kosorin)

Dedo sám s babkou postavili veľký
dom a chceli sa tam nasťahovať,
ale babka plakala, že nechce ostať
sama, vtedy už pradedo nežil, a tak
bývali v dvoch domoch naraz, v
jednom spali a v tom druhom jedli.
Po dlhom trápení prababička zomrela a dedo s babkou sa nasťahovali do nového domu.
D.Planietová,8.A

"Návrh na vianočné darčeky:
Nepriateľovi, odpustenie.
Súperovi, toleranciu.
Priateľovi, tvoje srdce.
Zákazníkovi, službu.
Všetkým, vľúdnosť.
Každému dieťaťu,
dobrý príklad.
Sebe, rešpekt."

Tatiana Bušová 8.A

Mladosť je pr e mňa obdobie
spoznávania. Lásky. Vyvíjania
sa. Šialenstva. A nálad, ktoré sa
menia. N. Šikyňová, 8.A
Čo je pre mňa mladosť? Pre
mňa to je najkrajšie obdobie
života. Je to čas našich prvých
rozhodnutí. Je to čas prvých
lások. Je našou skúškou do
ďalšieho pokračovania života.
Mladosť je pr e mňa obdobie,
ktoré si musím užiť naplno,
pretože sa ku mne naspäť nevráti... .
Dominik Trojan 8.A

Spoločenské S
Kde bolo, tam bolo, bola jedna dedina, v tej dedinke bol malý, útulný byt. Žilo v ňom čierne S s kamarátkou bielou myškou.
S a myška si žili skromne, nepoznali blahobyt. Často si varili rizoto a ryžový nákyp, aby sa nasýtili. Keďže S bolo spoločenské a
myška samotárska, ich cesty sa
rozdelili. S sa vybralo hľadať si
kamarátov. Putovalo po susedných
dedinách a stretávalo ďalšie písmenká. Stretlo ich veľa, ale najviac
sa skamarátilo s vážnym M, veselým R, lenivým V, šikovným P,
pekným B a krásnym Z. Každé
písmenko bolo iné, ale navzájom
sa
dopĺňali
a tvorili výbornú partiu.
Často sa stretávali a podnikali
všelijaké výlety, ale každé z nich
zostalo bývať samo vo svojom byte, aby sa nepohádali, alebo nepobili.
Andrea Šprláková, 6.B

Oren Arnold
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Ako cvičil pes

Smädný chlapec
Bol som veľmi smädný,
dal som si pohár ľadu,
do chladničky zohriať
čokoládu.
Na obed si urobím
rannú rozcvičku.
A na večer posolenú kávičku.
V sobotu idem do školy,
skontrolujem
učiteľke úlohy.
Nonsens, Timotej Šprlák 5.B

Bolo to celkom dávno, keď táto
JAWA 175 brázdila cesty Suchej
Hory a suchohorskú rally. Ale
poďme pekne po poriadku. Jedného nemenovaného dňa sa narodil
jeden nemenovaný chlapec. Od
narodenia ho bavilo jazdenie. Zo
začiatku si babetu alebo motorku
požičiaval, ale keď mal 15, konečne si kúpil svoju prvú babetu. Na
nej trénoval, chodil na nej na brigády, aby si zarobil na svoju prvú
motorku. Keď mal 18 konečne si
ju kúpil a hneď potom sa prihlásil
na sucho horskú rally, ale nedarilo
sa mu. Každý deň trénoval a postupne sa zlepšoval. Konalo sa posledné kolo rally a v tabuľke bol na
prvom mieste so svojím najlepším
kamarátom. Zostávalo 500m do
konca,
a keďže mu došiel benzín a náhradný nemal, tak tieto preteky
nevyhral, ale bol rád, že skončil
druhý. Odvtedy táto motorka stojí
v garáži na svojom mieste...

Bol raz jeden pes,
veľký ako les.
Raz mu doktor povedal,
aby cvičiť začal.
A rozhýbal celé telo,
až ho bolel každý sval,
no po piatich minútach
sa úplne vzdal.
Prečo si prestal?
Pýta sa ho Katka, veď sa starám
o teba ako vlastná matka.
Nonsens, Sára Djobeková 5.B

D.Trojan,8.A

Jano - Lano
Bol raz jeden Jano,
ktorý mal prímenie Lano.
Včera večer ráno,
ťahal za veľké lano.
Choval peknú modelku
kozu Rózu. A tá neustále
striedala módu.
Mal sivé rukavice na nohách,
jazdieval s nimi na kozách.

Toto je fotografia môjho pradeda
Karola. Na fotografii vidím, že
môj dedko je veľmi pracovitý. Pracoval v Čechách. V jeho očiach
vidím, že si dáva námahu, aby urobil všetko dobre, a tak ako to má
byť. Vyzerá aj unavený, ale nevzdal to, lebo chcel zarobiť niečo
pre rodinu. Má špinavú tvár, ale to
je len preto, že práca bola veľmi
ťažká. Na jeho tvári je vidieť aj
strach, asi z toho, či to urobí dobre.
Na fotke má okolo päťdesiat rokov. Teraz má 90 a vždy, keď sa
pozrie na túto fotografiu, spomenie
si na prácu v Prahe.
S. Ogielová, 8.B

Nonsens, Mirka Kendralová 5.B
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Moja rodina
Moja mama ráno vstane,
Raňajky nám pripravuje.
Rožok, maslo, salámka,
To je naša desiata.
Erika sa zobudí
a Gabika stále spí.
Terezka tá rýchlo vstáva
do škôlky sa ponáhľa.
Dominika, smejko malý,
z postieľky sa na nás škerí.
Biele zúbky ukazuje,
Jazyk na nás vyplazuje.
Tatino ten doma nie je,
V práci veľa pracuje.
Aj keď doma často nie je,
Vieme, že nás miluje.

Obor a mrkvička

Žena, ktorej život poznačil tvár
tým, že na jej tvári poznať celý
doterajší život. Jej úsmev znázorňuje obetavú lásku, ktorú venovala
možno svojim deťom, manželovi,
blízkym,...Vrásky naznačujú, že
mala veľa starostí.
V očiach vidieť smútok, kvôli rodine, chorobe, problémom. Je to
dobrá žena, pretože si toho prežila
dosť a nemala ľahký život. Táto
žena sa narodila približne pred sto
rokmi. Volala sa Mária. Žila v malej dedinke, ktorá sa volala Belasý
kopec. V tejto dedinke bývala okolo sedemdesiat rokov pokiaľ neochorela. Keď mala desať rokov,
vždy pomáhala svojim rodičom.
Ťažko pracovala na poli, starala sa
o deti, zvieratá. Každý deň vstávala ráno a bežala do stajne. Chcela
pre svojich blízkych spraviť čokoľvek, čo by im mohlo pomôcť. Celý
život tvrdo a poctivo pracovala,
zarábala si na jedlo. Mala manžela,
dve dcéry, ktorí jej pomáhali.
Mária ochorela na rakovinu kože.
Doteraz žije v Belasom kopci, kde
sa o ňu stará celá rodina. Bola spokojná, vyrovnaná so svojím životom, ktorý prežila naplno.

Obor sedí na malom kríčku,
pristúpil zelenú mrkvičku.
Mrkvička sa nahnevala,
obrovi nohu prevŕtala.
Obor začal plakať
a mrkvička skákať.
Kto sa tomu čuduje,
na toho chrípka poľuje .
Nonsens, Ema Šikyňová 5.B

E.Šprláková,2.roč.

PRANOSTIKY
Keď si Lucia na mená háby zablatí,
v januári si ich prať bude.

HÁDANKY

Na svätú Katarínu schovajme
sa pod perinu.

Keď svätý Ondrej peknú cestu
Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli.

Čo je najlepší štvornohý priateľ
človeka?
Posteľ
Je to za stromom a lietajú od toho piliny, čo je to?????
Pinochio si holí nohy.
- Viete, prečo sa Janko Hraško
nesmie sprchovať?
- Lebo by naklíčil.

Dominika Brnušáková, 8.A

O mojom dome
V mojom dome dobre bývam.
Moje veci si tam skrývam.
Rád sa v ňom hrám,
rôznych ľudí pozývam.
Pozývam ich na kávu,
zlepším im aj náladu.
Ponúknem ich dobrotou
a obdarím milotou.
Adrián Škrabek, 4.ročník

Náš dom
Náš domček je v peknej obci,
stojí na vysokom kopci.
Veľká strecha, veľký dom
a záhrada pri ňom.
Babkina je kuchyňa,
ona je tam gazdiná.
A obývačka zase dedka,
púšťa sa tam diskotéka.
Katka Kubicová,4.ročník
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Babie leto
Predtým bolo pekné leto,
teraz je už babie leto.
Lístie sa už červenie,
to je krásne umenie.
Celá jeseň pekná je,
keď nás lístie zaveje.
Potom príde tuhá zima,
pod bielou perinou
sa všetko skrýva.
Medveď zaspí tuhým spánkom,
celá šťastná z toho som.
Rebeka Ogielová,5.A

Náš DOM!
Máme veľký žltý dom,
spokojne si žijeme v ňom.
Sme 6-členná rodina ,
jedno dievča, traja chlapci,
oco a mamina.

Môj dom
Máme veľký dom,
veľa práce v ňom.
V sobotu ho upratujem,
nech nájdem čo potrebujem.
V mojom dome izbu mám,
v ktorej sa vždy rada hrám.
Píšem si v nej úlohy ,
ktoré mi treba do školy.

Každý v ňom má svoju izbičku,
jeden písací stôl a stoličku.
Hygienu si dodržiavame,
každé ráno a večer sa umývame.

Viktória Birešová, 4.roč.

Samuel Greštiak, 4.ročník

Príroda je opr oti nám vo výhode,
môže existovať bez nás, ale my bez
nej nie. Skôr ako by sme mali prírode
rozkazovať, by sme jej mali načúvať.
To čo vytvorila príroda je vždy lepšie,
ako to čo vzniklo umelo. Jedinou nedokonalosťou prírody je človek.
R.Hrobár,8.B

Výlet

Jedného dňa sa písmena rozhodli ujsť
z učebnice slovenského jazyka. Naštartovali malé auto a hybaj do veľkého sveta. Len čo vyrazili, hneď mazľavá, lepkavá tekutina došla. Čo teraz? Nič im nezostávalo, len ísť pešo.
Prvé úžasne miesto, čo im v mysliach svitlo, bolo more. Ako to videli na obrovskej plazme: malilinké
rybičky plávali, mega rastliny rástli,
veľkí potápači sa potápali. Tak si
zmysleli že to bude odteraz ich nový,
všetečný byt. Prvé vyskočilo zvedavé
M, potom za ním ostatné obojaké
spoluhlásky. No predstavte si, našla sa
tam aj moderná kuchyňa.

M si uvarilo myšiu polievku, R malo
na obed ryžu a rizoto. Všetci boli
sýti. Len čo sa najedli, prišla dravá,
nebezpečná ryba. Čo teraz? Rýchlo
utekajme! Čo teraz? Čo ak nás zje
alebo zbije? Čo budeme robiť? Veď
ani plávať nevieme. Musíme vymyslieť nejaký plán. Rezko zoberieme
papiere, aby sme vymysleli nejakú
vzducholoď. Tento vynález sa im podaril a všetky
spoluhlásky
B,M,P,R,S,V,Z,F si uvedomili, že
lepšie je zostať v učebnici slovenského jazyka. Ema Dulková, 6.B
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Na tejto fotke sú dvaja malí huncúti, ktorí len teraz začali spoznávať
svet. Sú to moji dvaja strýkovia
Miroslav a Ľubomír, dvojčatá. Na
fotke si práve užívali jazdu v kočíku a vyhrievali sa na slniečku. Jeden z nich má tuším radosť a ten
druhý stále nechápe, čo sa okolo
neho deje. Život jedného naďalej
pokračuje v dobrodružstvách. Druhý nás opustil pred trinástimi rokmi. My však na neho naďalej spomíname. Klaudia Jančová,8.A

Dovolenka
Raz sa rodina Novákovcov vybrala
na dovolenku ku moru.
Mali krásny byt pri mori. Mamina sa
volala M a otec sa volal B. Mali tri
deti P,Z a V. Každý deň im nosili
raňajky, obed a večeru. Na raňajky
sme mali rizoto a chutilo im. Boli
sýti, tak si šli oddýchnuť k moru.
Keď k moru prišli, tak si našli,
dvoch kamarátov R a S. Potom sa
vrátili do svojho bytu, a tam im priniesli obed. Na obed bola ryža s mäsom, a tak voňalo, že zavítala myš
do bytu. Všetci sa jej zľakli. Ale
strýko F nás zachránil a odohnal ju.
Mali sme posledné dni dovolenky.
Išli sme sa hrať na pieskovisko. Zobrali sme si formy a začali sme stavať hrad. Zrazu naši priatelia nám
kopli do hradu, a ten spadol. Boli
sme hrozne nešťastní. Za trest sme
išli večer domov. Keď sme dorazili,
tak sme boli veľmi šťastní a povedali sme si: "Všade dobre, ale doma
najlepšie."
Tatiana Trojanová,6.B
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