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Slovo na úvod                                   
 

 S príchodom teplých letných dní všetci čoraz častejšie 
sledujeme kalendár a počítame dni, ktoré ostávajú do konca 
školského roka. A naozaj už ich nie je veľa. Ani sa nenazdáme 
a onedlho spoločne zhodnotíme ďalší školský rok. Aký bol? 
Prívlastkov, ktorým by sme ho mohli opísať,  je iste veľmi veľa – 
bol náročný, veselý, zaujímavý, pestrý, úspešný, pre niektorých 
prvý, pre iných posledný... a jedinečný!  
Ak by som mala použiť prirovnanie, tak ma napadá, že sme boli 
ako športovci, ktorí svedomito trénujú, aby čo najlepšie 
prekonávali prekážky. Bežia (desaťmesačný) vytrvalostný beh, 
opakujú svoje pokusy a snažia sa dosiahnuť vždy lepší a lepší 
výkon. Často sú unavení, občas i spadnú. Dobrý športovec však 
vie, že  bez občasných odrenín, či pádov to nejde. A tak máme za 
sebou i zopár „škrabancov“, či „neúspešných výstupov“, na ktoré 
by sme možno radi čo najrýchlejšie zabudli. Dosiahnutie dobrého 
výsledku si však vyžaduje veľa vytrvalosti a snaženia. Ani 
športovec a ani žiak sa bez týchto vlastností neposunie ďalej. A tak 
ako športovec, i žiak má dve možnosti: vzdať sa pri prvom pokuse 
a byť len zúčastneným alebo zaťať zuby, prekonať sám seba 
a svojou vytrvalosťou a húževnatosťou sa zaradiť medzi tých 
najlepších.  
 Milí školáci, 
pred nami je posledných pár týždňov školskej práce, pár 
posledných pokusov o podanie toho najlepšieho výkonu. Prajeme 
vám, aby vaše posledné pokusy o podanie výkonu boli tými 
najlepšími a posunuli vás zo skupiny zúčastnených do  kategórie 
víťazov! 

M. Poliaková 



ZZZZ    našej tvorbynašej tvorbynašej tvorbynašej tvorby    –––– na tém na tém na tém na tému u u u     
Vznik našej školyVznik našej školyVznik našej školyVznik našej školy    

    
 Žiaci šiesteho ročníka tvorili príbehy – báje na tému „Ako 
vznikla naša škola“. Pri vymýšľaní príbehu popustili uzdu svojej 
fantázii a vznikli pekné príbehy. Radi ich uverejňujeme v našom 
časopise. Prečítajte si ich. 

 
Ako vznikla naša škola 

 Jedného dňa prišiel do našej obce nezvyčajný človek. 
Nikto nevedel odkiaľ sa tento čudný muž vzal. Tvár mal 
zohavenú, telo vysoké a zdatné. Ľudia sa mu radšej 
neprihovárali, lebo skoro každý sa ho bál, okrem malého 
dievčatka ktoré bolo veľmi zvedavé. Pre dievčatko sa zdal 
tento muž niečím zaujímavý a výnimočný, a preto ho začalo 
sledovať. Zistilo, že muž, ktorého sa každý tak bál je lesný 
muž a snaží sa pomáhať ľuďom aj zvieratám. On zbadal, že 
dievča ho sleduje, zastavil ju a povedal jej. „Poď ku mne, 
neboj sa, ja ti neublížim.“ Vedelo, že je jej nič zlého neurobí, 
tak podišlo k nemu. Hovorí jej: „Do tejto obce som prišiel, 
lebo vám, deťom, tu niečo chýba. Ona tušila čo a povedala: 
„ Škola nám tu chýba!“ Muž jej odpovedal: „Áno, je to tá vec, 
ktorá vám tu chýba. A za to, že si taká múdra a nebojíš sa 
ma, postavím vám tu školu. Povedz, kde by si tú školu 
chcela mať? „ Pre kostolom, na tom mieste  sme sa po 
prvýkrát uvideli.“ Muž mávol rukou a na tom mieste sa 
objavila škola. Dievča bolo šťastné, že sa bude môcť učiť 
a spoznávať nové veci aj s kamarátmi. Ale veľkou záhadou 
pre ňu a pre ostatných ľudí bolo to, že v tej chvíli, ako sa 
objavila škola, zmizol lesný muž a nikto ho už od tej chvíle 
nevidel. A odvtedy sa hovorí o záhadnom vzniku našej školy.  

 
Barbara Beňová, 6.roč. 



♥ Vznik našej školy ♥ 
V malej dedinke na juhu Grécka žil uznávaný filozof menom 
Platón. Pretože v dobách Starovekého sveta žilo mnoho ľudí, ktorí 
premýšľali o tom, ako vznikol tento svet, prečo 1 kameň + 1 
kameň sú 2 kamene a čo sú vlastne tie malé svetielka, ktoré nám 
svietia nad hlavami, často sa preto stávalo, že vznikol spor medzi 
dvoma géniami. Jeden takýto spor sa stal dedinke, v ktorej býval aj 
spomínaný Platón. A práve on bol jedným  účastníkom tejto 
„bitky“ o pravdu. V bitke súperil s ďalším z desiatok filozofov. 
Dôvodom tejto „ bitky“ je neznámy príbeh o vzniku košeckej 
školy, ktorý sa zachoval doteraz.  
Po prehranej „ bitke“ sa Platón rozhodol ujsť na sever. Lenže 
správa o jeho prehre sa tiahla dlhé kilometre až po hranice 
dnešného Maďarska . Po ceste dlhej niekoľko tisícok kilometrov 
sa Platón dostal na Slovensko a do Košece. Tu ho ľudia pravdaže 
nepoznali a považovali ho za veľkého učiteľa . Keďže bol Platón 
zvyknutý na učenie v uliciach, aj tu zaviedol takzvané „platónske 
ulice“, na ktorých skupinky ľudí pozorovali veľkého učiteľa, ktorý 
mal odpoveď na každú otázku zvedavca. Platón miloval západy 
slnka, a keďže jediné miesto s najkrajším výhľadom bola malá 
lúčka s kvetinkami rôznych farieb, vždy podvečer na nej sedával 
a myslieval na svoj domov. A práve tu nechali Košečania na jeho 
česť postaviť školu. Asi to väčšina ľudí nevie, ale táto škola kedysi 
niesla názov Platónska Univerzita. 

Eliška Pavlíková, 6.roč. 
 
 

Ako vznikla naša škola 

Naša škola vznikla veľmi zvláštnym spôsobom. Začala sa 
stavať jedným mužom, ktorý povedal, že mu prikázal boh 
Zeme, aby postavil školu, veľkú a priehľadnú, aby lúče slnka 
dopadali na chodby školy a aby zelené stromy bolo vidieť z 
okien tried. Muž teda staval a staval a bol už v polovici 
stavby, no vládal menej a menej. Bol už vyčerpaný. Keď sa 



mu znova ukázal boh Zeme, povedal mu, že už nevládze. 
Boh hovoril, že jeho želanie je, aby tu stála škola, no muž už 
nevládal. Boh  odišiel. Keď sa muž na druhý deň zobudil, 
povedal si, že to predsa dostavia. Usilovne sa pustil do 
stavby, aj keď už nevládal. Boh ho videl a vážil si to, no videl 
aj to, že muž už naozaj nevládze. V tom zrazu hromy blesky, 
bum-bác, a muž... ten odrazu dostal také schopnosti, ktoré 
mu umožnili dostavať školu za 4 dni. Muž bol veľmi pyšný na 
svoje dielo. Boh Zeme sa mu odvďačil tak, že túto školu 
pomenoval košecká škola, podľa jeho mena - Košecík. 
 

Dária Čepelová, 6.roč. 
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V dňoch 11.-15.5.2015 sa 66 žiakov 1.-4. ročníka našej školy zúčastnilo 
školy v prírode v jedinečnom horskom hoteli Javorník. Hotel sa 
nachádza  v peknom prírodnom  prostredí obce Lazy pod Makytou 
v rekreačnej oblasti Čertov.  V tomto krásnom prostredí strávili 
neuveriteľných 5 dní plných zábavy. Deti mali bohatý program, počas 
ktorého  sa vždy všeličo naučili a nové dozvedeli. Prinášame vám 
reportáž, ktorú pripravila pani vychovávateľka Monika Staňová. 

 

Škola v prírode – 1. deň  
Po krátkom lúčení a ceste super autobusom sme dorazili na miesto nášho 
pobytu.  Po ubytovaní a hľadaní si toho správneho kufra sme sa vybrali 
preskúmať okolie. Pristavili sme sa pri  kaplnke. Počas našej prechádzky 
nás pozorovali krásne lamy. Počasie nám prialo, bolo slnečno a veľmi 
teplo,  preto sme sa rozhodli isť na priľahlú lúku, kde sme sa zahrali, ale 
aj zasúťažili v behu, s cieľom dobyť poľovnícky posed. 
 

  
Ani sme sa nenazdali a priblížil  sa čas večere. Rozbehli sme sa naspäť 
do hotela. Po večeri sme sa zišli v spoločenskej miestnosti,  kde sme si 
rozdelili úlohy. Deťom sme rozdali denníky, ktoré si počas pobytu  mali 
dopĺňať a kresliť. Nezabudli sme deti upozorniť na dodržiavanie čistoty, 
poriadku a správania. A keďže deti radi súťažia, zaviedli sme bodovací 
systém izieb (poriadok a správanie).  Večer sa stále nekončil. Začala 
súťaž, ktorú sme nazvali „Talent ŠvP“ v kategórii tanec a spev.  
Výsledky súťaže boli takéto: 
Talent ŠvP tanec :  1. miesto   Tomanová Veronika  
   2. miesto  Bomboš Šimon  
   3.miesto   Balážová Terezka  



 
Talent ŠvP spev:  1. miesto   Kútna Kristína  
   2. miesto  Tomanová Veronika  
   3. miesto   Eliášová Karolína  
Utrmácaní sme zaľahli do postelí a okamžite zaspali. Už sme sa tešili  na 
nasledujúci deň, na ktorý sme mali pripravený ďalší  zaujímavý  program.  
 
Škola v prírode – 2. deň  
Ráno sme začali rozcvičkou a takto to bolo každé nasledujúce ráno. Po 
výdatných raňajkách sme išli na  klasickú turistiku  na Kohútku. Cesta 
bola dlhá,  ale plná smiechu a zážitkov. Po ceste sme pozorovali krásy 
prírody, lesy, vyvierajúci potôčik z hôr. Prekvapila nás aj vretenica. 
Nenáročnú turistickú vychádzku sme zvládli a na chate Kohútka sme si 
urobili oddych a nakúpili nejaké sladké dobroty a pohľadnice.  
 

   
 

Po návrate späť  a výdatnom obede sme sa pobrali do svojich krásnych 
izieb. Rozprávali sme sa o bezprostredných zážitkoch a len tak 
sme  leňošili. Všetko má svoj koniec a koniec bol aj nášmu leňošeniu. 
Nasledovalo písanie pohľadníc našim najbližším, ktorý nás čakali doma. 
Na záver dňa sme išli hľadať poklad v okolí hotela. Poklad hľadali všetci. 
Deti boli zanietené hľadaním pokladu, a tak sme vyhlásili najlepších 
hľadačov pokladu. Výsledky boli nasledovné:  
„Naj  hľadači“ pokladu za 1.-2. ročník boli:  
Blaško Tomáš, Suchomel Tomáš, Sabadková Vanesa, Balážová Terezka, 
Gabriel Michal, Belan Vladko.  
„Naj hľadači“ pokladu za 3.-4. ročník  boli:  
Pagáč Richard, Kolembus Kristián, Palček Matúš, Šupáková Janka, 
Tomanová Kristína, Šupák Marek.  
Únava na nás neprichádzala, a tak padlo rozhodnutie  súťažiť ešte  
v skákaní na švihadle.  
Výsledky súťaže boli takéto: 



1. miesto  Laginová Lenka  
2. miesto  Vráblová Lea  
3. miesto  Mináriková Tamarka  
Po sprche sme utrmácaní ale plní  nových zážitkov všetci rýchlo zaspali.  
 
Škola v prírode – 3. deň  
Hovorí sa, že tretí deň je kritický. A veru aj bol. Nastalo ťažké ráno 
tretieho dňa.  Boleli svaly, nohy, ruky a ešte k tomu ranná rozcvička. 
Ufff, náročné, ale zvládli sme aj túto nástrahu. A poďme sa učiť. 
  

   
 

Áno, tretí deň  sme sa venovali príprave na vyučovanie, aby sme 
nezabudli ☺. V čase oddychu sme len leňošili.   
Po skorej večeri nás čakala ešte opekačka. Špekáčiky všetkým chutili, 
veď dnes sme mali  náročný deň najmä na mozgové závity.   
Každý sa rýchlo pobral do postele, aby sme zvládli aj zajtrajšok. 
 
Škola v prírode – 4. deň 
Aj toto ráno, ako každé predtým, sme  začali bodovaním izieb. Všetky 
izby neboli vzorne upratané, ale všetci sa snažia získať čo najviac bodov.  
Dnes po večeri  budeme  hodnotiť našu usilovnosť. A aby sme nezabudli, 
že sme školáci, prišlo na rad aj tento deň  učenie.  S nadšením sa väčšina 
žiakov pustila do neho. Prekvapili nás  aj naše milé pani kuchárky 
perfektným obedom. Pečené  kuriatko nám všetkým veľmi  chutilo. Po 
naplnených bruškách sme si išli trošku oddýchnuť a zrelaxovať. Oddych, 
to nebolo sladké nič nerobenie, ale  deti sa venovali kresleniu . Ako ináč 
– súťažne. Išlo o pokračovanie súťaže „Talent ŠvP“, tentoraz  vo 
výtvarnej tvorbe,  kategória chlapci a dievčatá. Výsledky súťaže: 
Talent chlapec:  
1. miesto   Briestenský  Samuel  
2. miesto   Palček Matúš 
3. miesto  Palček Juraj  



 
Talent dievčat:  
1. miesto  Sabadková Vanesa  
2. miesto  Tomanová Veronika  
3. miesto  Balážová Adriána  
 

   
 

Po oddychu, vlastne súťaži, sme išli do spoločenskej miestnosti. Pýtate 
sa, prečo nie von do prírody? Odpoveď je jednoduchá, pretože tento  deň 
nám počasie veľmi neprialo. Mrholilo a tiež sa zozimilo, ale aj napriek 
smutnému počasiu u nás nuda nebola. Súťažiť sa nám zapáčilo, a tak 
nasledovala ďalšia súťaž, tentokrát v recitácii. Najlepšími recitátormi 
boli a v kategórii „Talent ŠvP“ v recitácií vyhrali:  
1. miesto   Balážová Adriána  
2. miesto   Šnircová Karolína  
3. miesto   Suchomel Tomáš 
 
A potom  nasledovalo veľmi príjemné prekvapenie. Navštívila nás  naša 
milá  prevádzkarka hotela a oznámila nám, že máme k dispozícii 
WELLNESS.  Z úst detí zaznelo mohutné hurááááááááá a už sa nevedeli 
dočkať, kedy sa ocitnú vo vode, či v saune.  
 

   



Deti sme  rozdelili do niekoľkých skupín a šup do vírivky, či sauny.  Tie  
deti, ktoré si práve neužívali wellness, si urobili súťaž  „Talent 
v športe“ (čo najviac žonglovaní s tenisovou loptičkou).  
Výsledky súťaže: 

1. miesto   Pagáč Richrad +Palček Matúš 
2. miesto    Kolembus Kristián  
3. miesto    Litvík Michal  

Po príjemnom popoludní plného  krásnych zážitkov a chutnej pizze, sme 
sa rozhodli  prejsť sa  po krásnom okolí posledný krát v rámci nášho 
pobytu v škole v prírode. Posledný večer sme ukončili záverečnou  
diskotékou. Pri hudbe  sme sa všetci poriadne vybláznili,  ale aj zasmiali. 
Aby sme sa nehanbili tancovať, tak pani vychovávateľky zabezpečili 
stoličky a zatancovali sme si „stoličkový“ tanec. Tancovali sme ho po 
ročníkoch a  každý víťaz  bol odmenený. 

1. miesto   Porubčan  Matúš 
2. miesto  Marek Sebastián  
3. miesto   Čepáková Kamilka 
4. miesto  Mojto Matej   

Tanec je fajn a zábava tiež, tak  prečo neurobiť aj balónový tanec. Tento 
tanec si záujemcovia  môžu pozrieť vo video prezentácií. 
Dnes večer  všetci boli perfektní a  KAŽDÝ si preto zaslúžil odmenu. 
Odmenou boli chutné domáce perníčky.  
 
Škola v prírode – 5. deň 
Dnes balíme a odchádzame domov. No  ešte ale treba urobiť bodku za 
našim  krásnym spoločne prežitým týždňom.  
Bolo treba vyhodnotiť to, čo  pani vychovávateľky  každé ráno  
kontrolovali - poriadok a správanie na izbách. Tí najlepší a najusilovnejší  
boli odmenení.  
 

    
 



Všetky deti dostali účastnícke listy zo školy v prírode a čokoládovú 
medailu.  Rozlúčili sme sa aj s našimi pani kuchárkami 
a prevádzkarkami. Poďakovali sme im za to,  ako sa o nás  starali a  čo 
pre nás počas celého týždňa pripravovali. Boli sme rýchlo pobalení 
a vysťahovaní z izieb a všetci plní  nadšenia sme začali naposledy na 
tomto pobyte súťažiť. Súťaž, ktorú sme nazvali „Hádankový kráľ 
a kráľovná ŠvP“, bola cvičením postrehu a úsudku, kde schválne nejasné, 
či zahmlené  určenie istého predmetu alebo významu nútilo  hádajúcich 
súťažiacich  rýchlo uvažovať.  
Hádankovým  kráľom sa stal Jurko Palček a hádankovou kráľovnou 
Adriana Balážová.   
No pred obedom prišli pre nás pani šoféri. Skontrolovali sme svoju 
batožinu , naskočili do autobusov a vyrazili na  smer Košeca. 
Cesta domov nás poriadne vyčerpala. Niektorí sme si aj zdriemli. Všetci 
sme sa už tešili  na našu Košecu  a láskavú rodičovskú náruč. 
DOVIDENIA ŠKOLA V PRÍRODE a  už teraz sa tešíme na teba na 
budúci rok! 

  
Prváci     Druháci 

  
3.A      3.B 

 
    Štvrtáci 



ZZZZ    našej tvorbynašej tvorbynašej tvorbynašej tvorby    –––– na tému  na tému  na tému  na tému     
Básničky oBásničky oBásničky oBásničky o    zvierzvierzvierzvieratkách po anglickyatkách po anglickyatkách po anglickyatkách po anglicky    

 
 
Na hodine angličtiny skladali tretiaci básničky o zvietatkách. Na to, že sú 
iba tretiaci, poradili si s tým skvele. Tu je niekoľko ukážok: 
 

I am a cat. I am small. I am very very fat. 
I am grey and white. My name is Ned. 
I am not sad. I am a very happy cat. 

Adam Rafaj, 3.A 
 
I´m slow. I´m yellow and red.  
I´m a snake. My name is Fred. 
   Aďka Balážová, 3.A 
 

 
  I´m long and thin. 
  I´m yellow and blue. 
  I am a fish. 
  My name is Lou. 
   Sophia Gregorová, 3.A 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

Tamara Viskupová, 3.A 



MDD MDD MDD MDD –––– tvorivé dielne s tvorivé dielne s tvorivé dielne s tvorivé dielne s    názvom názvom názvom názvom  
Dúhový deň zdraviaDúhový deň zdraviaDúhový deň zdraviaDúhový deň zdravia    

 Medzinárodný deň detí sa v tomto školskom roku niesol v 
znamení zdravia a rozličných chutí. Deň sme začali výchovným 
koncertom a po jeho skončení boli pripravené pre deti tvorivé dielne so 
zaujímavým názvom - Dúhový deň zdravia. Triedne kolektívy mali pred 
sebou neľahkú úlohu - vytvoriť chutné a esteticky zaujímavé studené 
jedlo, v ktorom musel byť použitý ľubovoľný druh ovocia alebo zeleniny. 
Za zatvorenými dverami jednotlivých tried sa začali pripravovať jedlá od 
výmyslu sveta. A naozaj - každá trieda prekvapila nádherným výtvorom. 
Po dokončení kulinárskych výtvorov pokračovala prezentácia jedál v 
telocvični. Každá trieda predstavila svoje jedlo a odborná porota 
vyhodnotila a vybrala to najchutnejšie a najkrajšie. Triedne kolektívy 
odovzdali i recepty s návodom na prípravu, a tak sme spoločnými silami 
vytvorili našu školskú kuchársku knihu. Pozrite si našu galériu jedál 
podľa jednotlivých tried. 
 
1.A    

 
Zmrzlina 

 
1.B 
 

 
Zeleninový zajačik 

 
 
 
 

2. roč. 

 
Vajíčkový šalát 

 
3.A   

 
Formula 

 
 
 
 

3.B   

  
Ovocný šalát s 

orieškami 
 
4. roč.  

 
Semaforový 

smoothie 
 
 



5.A   

 
      Ovocné guľky 
 
5.B   

 Rozkvitnutá žemľa 
 
6. roč.  

 
Ovocný dúhový 

pohár 
 
 
 
 
 

7. roč. 

        
     Siedmacka loď 
 

 
Splnený sen 

 

 
Lienky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.A 

 
Slaný ježko 
  
 
8.B 

 
Zeleninová ihla 
a bryndzovo-

tvarohová nátierka 
  
9. roč. 

 
Fit pohár

Pripravujeme spracovanie našej školskej kuchárskej knihy. Keď bude na 
svete, isto sa o tom dozviete. Ale až v budúcom školskom roku, pretože 
ste práve dočítali tohtoročné posledné číslo. Dúfame, že sa i v budúcom 
roku budeme stretávať na stránkach nášho Školáka, ktorý vám v mene 
redakčnej rady praje  

krásne a slnečné prázdniny! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 

Ročník: sedemnásty 

Číslo: 4 


