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Čo to počuť cez prestávky? 

Vari bitku, vari hádky? 

Ani jedno buď si istý, 

to loptička vzduchom sviští. 

Vybíjaná, hádzaná, 

to je naša zábava. 

Keď zazvoní na prestávku, 

už aj čakaj na prihrávku. 

Nicolas Berta 

 

Zaboč v škole doľava, 

Začína sa zábava. 

Choďte  ďalej po chodbe, 

4.A tam nájdete. 

 

Za dverami veľký šum, 

Na písomku cibria um. 
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Takto nás vidí naša spolužiačka Laura. To sme my: 

 

Horný rad: naša triedna Mgr. Jana Čigášová, Saška, Olívia, Vlastík, Matej, Marienka, 

stredný rad: Marek, Janík, Nicolas, Emka, Vanesska, Jožko, Igor, 

spodný rad: Dianka, Blanka, Laura, Riško, Nikolas, Leika, Kika. 

Marec - mesiac knihy 
Kniha 
Dobrú knihu ocením, 

za telku ju vymením. 

Knižná búdka je tu teraz, 

svoju knihu prines zaraz. 

Naša škola každý vie, 

o knihy sa starať vie.  

                  Emka Berešová 
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Na polici ticho čaká,  

čaká svojho kamaráta. 

Kedy príde zo školy, 

jej stránky si otvorí.  

Prečíta si príbeh krátky, 

znova vstúpi do rozprávky.  

                          Lea Janoková 

Snežné víly 

   Mám veľmi rada knihy a hlavne rada čítam. Moja obľúbená kniha sa volá Snežné 

víly. Čítam si ju každý večer pred spaním. Dostala som ju od mojej mamky a ocka. 

Hneď ako mi ju dali, sa mi zapáčila. Má prekrásny, farebný obal a aj preto, že moje 

obľúbené rozprávkové postavy sú víly.  V tejto rozprávkovej knižke sa krásne víly 

skamarátili s pavúkom, motýľom, deťmi a uväzneným princom. Najviac sa mi páčila 

rozprávka- Mia si našla priateľa. Mia- víla si našla kamaráta snehuliaka. Každý deň 

sa s ním hrávala, kým neprišla jar. Snehuliak sa na jar roztopil. Víla bola z toho veľmi 

nešťastná. Nakoniec si našla kamaráta mrkvičku, ktorý ostal zo snehuliakovho nosa. 

Každý deň spolu tancovali.  Kniha Snežné víly patrí medzi najkrajšie rozprávky.                            

                               Kristína Popaďáková 
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Ja nič, ja muzikant 

   V škole do ktorej chodím, sme si s pani učiteľkou urobili triednu knižnicu. Každý 

doniesol svoju obľúbenú knihu, ktorú sme si medzi sebou mohli požičať. Ja som si 

prezrel knihu ,,Ja nič, ja muzikant.“ Zapáčila sa mi, keď som prečítal prvé dve strany. 

Bola veľmi pekná. Najviac sa mi páčil zaujímavý obal. Ešte som taký na žiadnej 

knihe nevidel. Bol z dreva so zvláštnymi dierkami. To preto, že v knihe sa písalo 

o rodinke lykožrútov Chrochmelovcov.  Bývali vo violončele. Na violončele sa učil 

hrať barón Vlhčil. Keď zistil, že sú tam červotoče, pátral v knihách ako ich zničiť. 

Skúšal ich vymraziť v ľade, no nepodarilo sa mu to. Červotoč Chrumo, dostával chuť 

zahryznúť do dreva vždy, keď nástroje vydávali zvuk. Hlavne na koncerte, čo 

rozčuľovalo dirigenta. Pomocou fujary sa dostal na koncert skupiny KISS. Tam 

ochutnal basgitaru aj klarinet. Vtedy objavil v sebe talent. Vydával zvuky nástroja, 

ktorý pred tým hrýzol.      Matej Dobranský  

 

Štyria kamaráti v akcii 
   Nepatrím medzi deti, čo radi čítajú. Čítam len keď musím. Mám oveľa radšej šport. 

Raz sme boli v kníhkupectve a rodičia mi kúpili knihu od Thomasa Brezinu. Bola zo 

série Štyria kamaráti v akcii- V lese vlkolakov. Začal som ju čítať preto, lebo som sa 

doma nudil. Začal som ju čítať a na moje prekvapenie sa mi veľmi zapáčila. Niekedy 

sa mi nechcelo ale napriek tomu som ju čítal každý deň. Mama mi stále hovorila, že 

to čítanie už trochu preháňam. Ale ja som ju nepočúval, lebo som chcel vedieť ako 

príbeh skončí. Kniha je napínavá od začiatku do konca. Príbeh sa odohráva v lese. 

Štyria kamaráti sa vybrali stanovať. Nevedeli, že v tomto lese žijú vlkolaci. Postavili si 

stan a rozložili oheň. Po krátkej dobe im začal oheň zhasínať. Jeden z kamarátov sa 

preto vybral po drevo. Keď sa zohol, zahliadol čudný tieň. Ten patril vlkolakovi. 

Našťastie všetko dobre dopadlo a všetci sa vrátili domov živí a zdraví.   

Šimon Miškanin  
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Prečo som začal čítať knihy 
    Čítam knihy už od malička. Zaujímajú ma encyklopédie. Najprv mi pred spaním 

čítala mamka, neskôr som si začal čítať sám. Veľmi sa mi páči kniha od autorky Anny 

Michalak a Márie Scarf- Prečo je to tak. Kniha je rozdelená na päť kapitol. Sú to: Svet 

rastlín, Svet zvierat, Ľudské telo, Zem a vesmír a Veda a technika. Každá kapitola 

má svoj symbol a farbu, podľa ktorej sa v knihe ľahko orientuje. Páčia sa mi najmä 

obrázky s popisom. Najviac ma zaujala kapitola Svet rastlín. Dočítal som sa 

o stromoch v Austrálii a Afrike. Sú to baobaby, ktoré vyzerajú akoby rástli „hore 

nohami“. Taktiež, že v tropických oblastiach rastie strom chlebovník. Jeho plody 

chutnajú po uvarení ako zemiaky a po upečení ako chlieb.   Autor: Vlastík Barkovci 

   Volám sa Lea Janoková. Veľmi 

rada čítam knihy, najmä odkedy si 

ich môžem prečítať sama.  Mám 

veľmi rada výtvarnú výchovu, 

kreslím a vyrábam rôzne ozdoby. 

Viem vyrobiť aj pekné obaly na 

zošity. Vyrobila som si zošit, kde si 

zapisujem knihy, ktoré som 

prečítala. Knihu, ktorú práve čítam 

sa volá „Malý princ“. Túto knihu 

som dostala od mojej babky 

k deviatym narodeninám. Kniha je 

maličká a dosť tenká. Ale je v nej 

veľmi pekná rozprávka. Príbehy 

o princovi v nej sú len očíslované. 

Príbeh je o malom chlapcovi, ktorý 

nevie nakresliť veľhada. Žije na 

planéte  B 612. Na svojom putovaní 

stretne mužíčka, ktorý chce ovečku. Pokazí sa mu lietadlo a nemôže odísť. Stretne 

líšku, s ktorou sa chce hrať ale ona sa chce dať najprv skrotiť.  Má prekrásnu ružu. 

Túto peknú knihu odporúčam deťom, ktoré rady čítajú ale aj tým, ktoré nerady čítajú. 

Malý princ ich zaujme a určite budú čítať viacej.  
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Malý princ 

Kniha Malý princ je o chlapcovi, ktorý býva na planéte s troma sopkami a kvetinou. 

Na planéte rastú stromy- baobaby. Žije v oblasti asteroidov 325,326,327,328,329 

a 330. Raz sa vybral na cestu, lebo chcel vedieť, čo sa skrýva ďalej. Počas svojho 

putovania bol na siedmych planétach. Stretol tam kráľa márnivca, pijana, 

podnikateľa, lampára, zemepisca, výpravcu, obchodníka, a líšku. Malý princ sa chcel 

s líškou hrať ale ona chcela aby si ju najprv skrotil. Nakoniec sa nestalo ani jedno ani 

druhé. Keď sa vrátil domov, jeho ruža bola zvädnutá. Ale videl ju vo svojom srdiečku.    

Alexandra Dudášová 

Jedného  dňa nám pani učiteľka povedala, že si urobíme v triede triednu knižnicu. 

Mali sme doniesť aspoň jednu knihu. Každý žiak doniesol svoju obľúbenú, alebo 

takú, ktorú chcel ukázať svojim spolužiakom. Knihy sme riadne zaregistrovali do 

zoznamu aby sa po čase nepotratili. A potom sme si mali vybrať jednu , ktorá sa nám 

páči. Ja som si vybral knihu Bystrá Kozička. Vybral som si ju preto, lebo som vedel, 

že bude zábavná. Vyzerala tak už na prvý pohľad. Mala lesklý obal s veselým 

kresleným obrázkom. Knižočka je malá a tenučká.  Je v nej  ale pätnásť rozprávok. 

Tieto všetky som prečítal. Keď som začal čítať, zistil som, že je nie len zábavná ale aj 

zaujímavá. Každá rozprávka prináša  ponaučenie, pretože príbehy sú vlastne krátke 

bájky. Napríklad: Nikdy nepodceňuj druhých. Prepych môže byť lákavý, sloboda má 

však oveľa väčšiu hodnotu.  Najviac sa mi páčili príbehy o namyslenej líške 

a o mačke a kohútovi.  

Marek Vaľko 

Mimi a Líza 

Volám sa Vanesska Dudášová a mám  deväť rokov. Najviac sa mi páčila kniha Mimi 

a Líza. Kniha má pekný a farebný obal. Túto knihu som si vybrala z našej triednej 

knižnice. K čítaniu nás motivovala naša triedna učiteľka Jana Čigašová.  V rozprávke 

vystupujú dve dievčatá. Jedno z nich je však slepé. Volá sa Mimi. Napriek tomu, že 

nevidí je stále veselá a hravá. Svet vidí ušami, rukami, nosom a ústami. Dievčatá  sa 

spoznali, keď sa Líza nasťahovala do bytovky, v ktorej bývala Mimi. Stali sa z nich 

najlepšie kamarátky. Trávili spolu každú voľnú chvíľku. Páčil sa mi najmä príbeh 

o bublinkovom vesmíre. Mimi a Líza stretli milého pána, ktorý predával bublifuky. 

Príbehy sú veľmi veselé. Ku knihe sme si kúpili aj CD, na ktorom sú príbehy 

animované. Je zaujímavé najprv si ich prečítať a potom vidieť. Autorky knihy majú aj 

veľmi peknú internetovú stránku. Rozprávka sa páčila deťom natoľko, že vyšla aj 

druhá časť.   
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Zuzanka, poď sa hrať! 

Volám sa Diana Zarembová. Mám desať rokov. Knihu ,,Zuzanka, poď sa hrať!“ mi 

poradila moja dobrá kamarátka Vanesska. Zaujala ma na prvý pohľad. Má veľmi 

pekný obal. V knihe sú aj vystrihovačky, no najmä zaujímavé príbehy na všetky ročné 

obdobia- jar, leto, jeseň a zimu. Najviac sa mi páčil príbeh o Zuzanke. Zuzka a jej 

spolužiaci postavili veľkého snehuliaka. Pani učiteľka im za to dala jednotky. Zuzanka 

má aj psíka Minka a mačku Grafitku.  

Škola v minulosti 
 

V piatok 3.3.2017 sme boli navštíviť babky a dedkov v našom stacionári v 

Sačurove. Stacionár je dom pre starých ľudí. Je to niečo ako materská škôlka, no pre 

seniorov. Aby doma neboli sami, kým sú ich deti v práci. Boli sme tam, aby nám 

porozprávali, aké to bolo, keď do školy chodili oni.                         Saška Dudášová 

Deti v tom čase nedostávali v škole knihy ani iné učebné pomôcky. Všetko si 

museli zaobstarať žiaci a ich rodičia sami. Do školy chodievali po poľnej ceste a na 

pleci si nosievali „canistru“, čo bola taška z látky. V nej mali uložené knihy a desiatu. 

Niekedy museli doniesť aj polienko do piecky, ktorou sa v triede kúrilo. V tomto 

období boli ľudia veľmi chudobní, chodievali do školy bosí. Bola totiž druhá svetová 

vojna.  V škole používali drevené peračníky, v ktorých mali uložené písacie potreby.  

Na písanie používali „pirko“ – teda pero, „tintu“ – atrament na písanie, a „kalamar“ – 

nádobku na atrament. Miesto umývadla používali na umývanie rúk lavór.    

Vlastik Barkovci 

Zaujal ma príbeh, ktorý rozprávala jedna babička. Do školy chodila pred 

vypuknutím druhej svetovej vojny. Práve bola hudobná výchova. Pani učiteľka učila 

žiakov pesničku.  Spievala a tancovala, keď vošiel niekto do triedy a dal jej do rúk 

list. Prestala spievať, začala čítať. Po tvári sa jej rozkotúľali slzy. Odišla z triedy 

a nechala ich v triede samých. Nikdy viac už svoju učiteľku nevidela. Zostala jej len 

takáto smutná spomienka a nedokončená pesnička.                     Kika Popaďáková 

Kedysi deti nemali v škole obedy, nosili si len desiatu. Páčila sa mi veselá 

príhoda babky, ktorej mamka upiekla bandurkovu lokšu: ,,Mama mi dala fajnu 

bandurkovu lokšu. Išla mi do školi a ukazala mi kamaratkom u triedze, že mam 

bandurkovu lokšu. Prišla jedna - zobrala. Prišla druha - zobrala. A mne už neostalo 

nič.“                                                                                             Olívia Kováčová 
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Prekvapilo ma, že cez vojnu sa do školy nechodilo. Po vojne už žiaci 

nedokončili ročníky, v ktorých boli, ale rovno postúpili do ďalšieho. Taktiež  deti 

nemohli chodiť na svadby ako my teraz. Na svadbu šli len dospelí. Ak napriek zákazu 

hoc len nakukli, v škole na ne požalovali a od učiteľa  dostali.   Vanesska Dudášová 

  Žiaci z Kamennej Poruby chodili do Sačurova pešo, čo je vyše 6 km. Cez leto 

chodili do  školy bosí, lebo topánky nosili iba do kostola. Museli chodiť do cerkvi 

alebo kostola, vpredu stáť, nevyrušovať, inak by dostali od farára alebo kostolníka 

s palicou.                                                                                    Matej Dobranský 

Prekvapilo ma, že, keď jeden žiak nemal domácu úlohu, trest dostala celá 

trieda. Taktiež názvy predmetov. Napríklad matematiku volali ,,počty.“  

Teraz vidíme, že život v minulosti bol veľmi odlišný. Sme veľmi radi, že dnes máme v 

škole dostatok učebných pomôcok a dobrých učiteľov.                    Šimon Miškanin 

 

Dostali sme aj rady. Máme čítať veľa kníh. A máme sa viac venovať učeniu 

ako zabávaniu. Pretože aby sme mali dobrú budúcnosť, potrebujeme vzdelaných 

ľudí. Učme sa vážiť si a byť vďační za všetko, čo máme.              Kika Popaďáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ich múdre rady sme im dali vlastnoručne vyrobené papierové srdiečka. Oni 

nám darovali peknú maľovanú fľašu a obrázok. V stacionári sme sa cítili veľmi 

príjemne.                                                                                     Saška Dudášová    
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Návšteva v stacionári 

 

Emka počúva, zapisuje a babky spomínajú 
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Klzisko 
Ako sa to začalo 

   Žiaci našej školy sa boli korčuľovať. Z klziska prišli síce poriadne unavení, ale 

spokojní a šťastní. Z našej triedy šlo len sedem žiakov a ostatným bolo ľúto, pretože 

nemali korčule alebo nevedeli korčuľovať.  Naša pani učiteľka dostala nápad. Našla 

klzisko, kde sa dajú korčule požičať. 

Bolo to klzisko Vranov nad Topľou- Juh.  

A celá naša trieda zakričala,, ánoooooooooooooo!!!!!.“ 

Síce sa bála, či nebude pršať. 

Pani učiteľka mala šťastie. 

Nepršalo. 

 Matej Dobranský 

 

    V triede sme si povedali, ako  sa máme správať  po ceste na klzisko a v  autobuse.   

Sami sme si kúpili lístky. Možno sa to nezdá, ale polovica triedy si nevedela 

zapamätať čo má šoférovi povedať: žiacky Vranov nad Topľou – poliklinika. Tak 

z toho bola aj pokilika či poklinipika.  Šofér sa zakaždým milo usmial. 

Išli sme do šatne, v ktorej bolo príjemne a teplučko. Obuli sme si korčule. Pre mňa to 

bol šok, ja som nevedela korčuľovať, ale keď som išla na ľad  bolo po probléme. 

Všetci sme sa tešili. Vonku nás čakal ujo Robo. Naučil korčuľovať Kiku a Alexandru. 

Mali sme aj pomôcky,  ktoré chlapcov lákali. Môj spolužiak Rišo je majster v padaní. 

Hrali sme sa hry, ktoré nás veľmi bavili. 

Olívia Kováčová  
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   V utorok  21. februára sme si spolu s celou triedou urobili výlet na  klzisko.  Páčilo 

sa mi, že sme mali veľmi pekné šatne a tvrdý ľad. Najväčším kaskadérom bol Riško, 

lebo urobil triedny rekord v padaní. Pani učiteľka nám pomáhala a niektorých aj 

naučila. Dve hodiny nám ubehli veľmi rýchlo. Na konci nám ujovia,  ktorí sa starajú 

o klzisko, spravili teplý čaj. Potom sme šli na stanicu a hlavne do obchodu, kde sme 

si kúpili, čo sme chceli. Bolo nám bombovo. V škole sme všetci dostali pochvalu 

a jednotky z telesnej.   

Lea Janoková 
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