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Slovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvodSlovo na úvod    
 

 
 
Milí čitatelia, 
  
otvárate nové číslo Školáka, ktorý vám pravidelne prináša 
pobavenie a oddych počas voľných chvíľ v škole.  
 Na titulnej strane nášho Školáka je tentoraz srdce. Toto 
slovo bolo v posledných dňoch a týždňoch veľmi 
často skloňované. Len nedávno sme si pripomenuli sviatok 
zaľúbených, pred pár dňami bol Medzinárodný deň žien. Srdce je 
symbolom lásky, ktorá by mala byť samozrejmou súčasťou 
ľudského života. Avšak často vo svojom okolí pozorujeme skôr 
opačný cit. A práve v tomto predveľkonočnom období, ktoré teraz 
prežívame, v čase pôstu a stíšenia sme si pre vás v spolupráci 
s pani učiteľkou Mgr. Alexandrou Tomanovou pripravili okrem 
pravidelných rubrík i zopár poučných slov a príbehov. Prečítajte si 
ich a zamyslite sa nad nimi. Prehovoria k vám však neobyčajným 
spôsobom a veľmi zvláštnou rečou. Rečou, ktorú dokáže počúvať 
len srdce.  
 

Mgr. M. Poliaková 
 
 
 

 



Prvý príbeh na zamyslenie 
Klince v plotKlince v plotKlince v plotKlince v ploteeee  

 

 

Bol raz jeden chlapec, ktorý mal veľmi ťažkú povahu. Bol prchký, 
zlostný, výbušný.  

Jedného dňa mu dal otec sáčok s klincami so slovami, že vždy, 
keď sa na niekoho nahnevá, má zatĺcť do plota okolo ich dvora 
jeden klinec. 

Prvý deň zatĺkol chlapec 38 klincov. Postupom času pochopil, že 
je oveľa ľahšie kontrolovať svoj hnev ako zatĺkať klince. Po 
niekoľkých týždňoch povedal svojmu otcovi, že tento deň sa už na 
nikoho nenahneval. Otec sa usmial a povedal: “Odteraz každý deň, 
v ktorom sa na nikoho nenahneváš, jeden klinec z plota vytiahni.” 

Po nejakom čase chlapec otcovi oznámil, že vytiahol už všetky 
klince. Vtedy ho otec vzal za ruku, priviedol ho ku plotu a riekol 
mu: “Synček môj, to všetko je veľmi dobré, lenže, pozri sa: v plote 
sú samé diery. Drevo už nikdy nebude také ako predtým. Keď 
niekomu niečo povieš v hneve, spôsobíš mu rany podobné týmto 
dieram. A akokoľvek sa budeš ospravedlňovať, rany zostanú.”  

 

Rana spôsobená slovom bolí rovnako a je rovnako závažná ako 
fyzický úder.  

 
Zdroj: internet 



Srdiečkový deň v školskom klube... 
............Valentín vValentín vValentín vValentín v    ŠKDŠKDŠKDŠKD    

    
 
 Každého človeka poteší pozornosť, ktorú dostáva od ľudí 
okolo seba. Niekedy stačí pohladenie, úsmev, či milé slovo. Ako sa 
to robí? Ukázali nám to deti v školskom klube. A my sme k nim 
zavítali na malú návštevu. 
 
 14. februára  má sviatok  svätý Valentín, ktorý je patrónom 
všetkých zaľúbených, ale aj milujúcich sa rodičov a priateľov. 
Tento sviatok si pripomenuli aj deti v ŠKD. Chcete vedieť ako? Na 
papieriky v tvare srdiečka si napísali valentínky pre svojich 
kamarátov z ŠKD (niektorí aj tajné lásky ☺) a vhodili ich do 
srdiečkovej krabičky.  
 

 
 
 



Zábavné bolo aj maľovanie srdiečok na líčka niektorých dievčat.     
 

  
 
Starší žiaci krásne vyzdobili triedu a zábava na deň zaľúbených sa 
mohla začať.  Všetci sme sa pustili do tancovania. Po jednotlivých 
oddeleniach sme si zatancovali tanec s balónmi.  
 

 
 
Utvorili sa  dvojice a jeden z dvojice mal priviazaný balón na nohe 
a pri ladnej muzike mu ho mali ostatné tancujúce páry prasknúť. 
Bolo veru  buchotu a rachotu  neúrekom, ale to patrí k nášmu 
každodennému životu v ŠKD.  
V rámci oddychu medzi tancami a aj preto, aby  sme sa po tancoch 
trošku vydýchali, otvorili sme si „Valentínsku krabičku“. 
Valentínky v nej ukryté sme rozdali všetkých deťom. Deti 
odchádzali domov šťastné, so sladkosťami a balónmi. Niektoré 
deti na tento deň  svätého Valentína len tak ľahko nezabudnú. 
 

Mgr. Monika Staňová 



ZZZZ    našej tvorbynašej tvorbynašej tvorbynašej tvorby    
 

Nápaditosti a tvorivosti sa v škole medze nekladú. Tentoraz vám 
chceme predstaviť dve tvorivé aktivity. Tou prvou je básnička, 
ktorú pri téme Škodlivosť fajčenia zložili deti v ŠKD.  
 

Cigaretka 
 

Som štíhla, biela cigareta, 
svetom sa túlam dlhé roky. 

Každý si ma vie zapáliť 
no nevyhne sa malérom.  

No nie každý vie odmietnuť  
a tým sa stať frajerom! 
Nebuď teda frajerom  

čo sa kamaráti s tabakom!!!! 
Fajčiť majú parné stroje,  

možno komín od fabriky a nie tabak z trafiky.  
Fajčenie je zlozvyk zlý preto radšej nezačni!  
Cigareta je zla vec preto radšej cukrík zjedz!  

 

 
 



Projekty piatakov – Sopky 
 

Druhým tvorivým projektom boli modely sopiek, ktoré dymili, 
chŕlili lávu a vyzerali ako skutočné.  

Pripravili ich žiaci piateho ročníka v rámci geografie. 

 
Projekty a ich tvorcovia 

   
Sopky „v akcii“ 



Druhý príbeh na zamyslenie 
CeruzkaCeruzkaCeruzkaCeruzka  

 

 

 

 

 

Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu. Zrazu sa je 
spýtal: "Opisuješ príbeh, čo sa stal nám? Nie je to náhodou príbeh 
o mne?" Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom 
vnúčikovi odvetila: "Máš pravdu, naozaj píšem o tebe. Ceruzka, 
ktorou píšem je však dôležitejšia ako slová. Bola by som rada, 
keby si aj ty bol ako ona, keď vyrastieš." 

Chlapček sa zarazene zadíval na ceruzku, nevidel však na nej nič 
zvláštne. "Je to predsa úplne normálna ceruzka." "Všetko závisí od 
uhla pohľadu. Táto ceruzka má päť dobrých vlastností, ktoré ti iste 
zaručia spokojný život, ak ich budeš mať aj ty. 

Po prvé: Môžeš robiť veľké veci. nikdy však nezabúdaj, že 
existuje Ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a on ťa 
vždy povedie podľa svojej vôle. 

Po druhé: Niekedy musím písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. 
Ceruzka pri tom veľmi trpí, napokon je však spokojná, lebo je 
opäť ostrá ako predtým. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť 
nás robí lepšími. 

Po tretie: Pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek použiť gumu a 
vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak máme niečo 
napraviť, nemusí to pre nás znamenať nič zlé, práve naopak, môže 
to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty spravodlivosti. 



Po štvrté: Nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani to, 
akú má farbu, dôležitá je tuha vo vnútri. Preto si vždy všímaj, čo 
sa deje v tvojom vnútri. 

A napokon, po piate, ceruzka vždy po sebe zanechá stopu. 
Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanechá stopu a preto si 
uvedomuj každý svoj krok." 

Zdroj: internet 
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Športové úspechy našich žiakovŠportové úspechy našich žiakovŠportové úspechy našich žiakovŠportové úspechy našich žiakov    
    
 V obvodnom kole vo vybíjanej, ktoré sa konalo v našej 
telocvični, tím dievčat z našej školy postupne porazili všetkých 
súperov, zvíťazil  a postúpili do okresného kola. Dievčatá boli 
právom hrdé a ani pani učiteľka Galanská neskrývala svoju radosť. 
Blahoželáme im a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách! 
 

 



Trošku zábavyTrošku zábavyTrošku zábavyTrošku zábavy    
 

Nepolám si jazýček a povedz tieto jazykolamy   
trikrát rýchlo za sebou: 

 

ŠAŠO SUŠÍ OSUŠKU                   
 
PŠTROS S PŠTROSICOU A S PŠTROSÍČATAMI    

          
Zdroj obrázkov: clipart 
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Precvič si pozornosť a vedomosti..... 

...... a nájdi čo najviac vybraných slov! 

N O B Y Č A J A 
Á B B Y L I N A 
B Ý V A N I E K 
Y B Y T R Ý Ý K 
T K O T Y B O D 
O K S I L D Y B 
K Y A L Y B O K 
B Y S T R I C A 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravuje redakčná rada časopisu Školák 

Ročník: osemnásty 

Číslo: 3 

 


