
Časopis pre chlapcov a dievčatá 

Základnej školy Kobyly 

Jún 2021 

ŠKOLÁČIK 
Letné prázdninové vydanie 



Školáčik jún 2021 

 2  

MILÍ ČITATELIA! 

V rukách držíte naše druhé číslo školského časopisu Školáčik. Po našej prvej lastovič-
ke a vašich pozitívnych ohlasoch na školský časopis sme sa rozhodli potešiť vás znova. Toto 
číslo vám poskytne chvíľky pre oddych, zábavu, strany pre malých šikovných kuchárikov, 
ale aj sumarizuje akcie, ktoré sa udiali v tomto školskom roku. Napriek tomu, že ich pre pre-
trvávajúcu pandémiu nebolo veľa, vyberáme tie najlepšie. Tak zaspomínajte si s nami, mož-
no aj s takou jemnou štipkou nostalgie. A čo dodať na záver? Je tu koniec školského roka, 
dočkali sme sa. Čaká nás obdobie plné horúčau, slnka, dovoleniek, táborov, výletov,(možno 
aj učenia sa). Želáme Vám krásne leto plné zaujímavých a dobrodružných zážitkov. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa nestihneš pripraviť na vyučovanie, môžeš ho použiť. Žolík neplatí pri kontrolných 

diktátoch, testoch a kontrolných prácach.  

ŽOLÍK  

V školskom roku 2021/2022 

 

Meno a priezvisko 

Predmet: 

………………………. 

Dátum: 

………………………. 
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VTIPY 

Pani učiteľka zadáva v škole deťom úlohu: 
- Kto spraví najlepší skutok, dostane týždeň 
prázdnin. 
Janko príde domov zo školy a hovorí mamič-
ke: 
- Vieš, mami, učiteľka nám vravela v škole, 
že kto spraví najkrajší skutok, dostane týždeň 
prázdnin. 
A mamička mu nato: 
- A čo si spravil ty? 
- Už nikdy nemusíš polievať kvety. 
- A prečo? 
- Lebo som ti ich všetky vytrhal! 
——————————————————- 
Pani učiteľka príde do triedy na prírodovedu 
a vyvolá Janka: 
- Janko, povedz mi, aký oceán poznáš? 
Janko je ticho, a pani učiteľka o minútu po-
vie: 
- Máš pravdu, Tichý oceán. 
——————————————————- 
Dcéra hovorí mame: 
- Mami, dnes som dostala trojku a dvojku. 
- Ale nehovor, dnes som stretla pani učiteľku 
a tá mi povedala, že si dostala päťku. 
- Však tri a dva je päť. 
——————————————————- 
Učiteľ sa pýta žiakov: 
- Žiaci, ako sa volá samica koňa? 
Janko: 
- No predsa konica.  

Pani učiteľka hovorí: 
- Janka, povedz mi dve zámená. 
- Kto? Ja? 
- Výborne, máš jednotku. 
——————————————————- 
V škole sa pýta pán učiteľ žiaka: 
- Prečo ešte nemáš nakreslený vlak? 
- Pán učiteľ, môj vlak pred hodinou odišiel. 
——————————————————- 
Janko v škole plače. Príde k nemu učiteľka a 
hovorí: 
- Prečo plačeš Janko? 
- Pred školou sa pán riaditeľ šmykol a zlomil 
si nohu... 
- Ale to je v poriadku, on sa rýchlo uzdraví. 
- ... ja viem, ale všetci to videli, len ja nie. 
——————————————————- 
Pani učiteľka vyvolala k tabuli Jakuba, a pýta 
sa ho: 
- Jakub, ako sa volajú zvieratá, ktoré žerú by-
liny? 
- Bylinožravce. 
- Výborne. A ako sa volajú tie, ktoré žerú 
mäso? 
- Mäsožravce. 
- Výborne. Ako tie, ktoré žerú všetko? 
- Pažravce. 
——————————————————- 
Pani učiteľka sa na matematike pýta Jožka: 
- Jožko, mama ti dá dve žuvačky a ocko jed-
nu, čo budeš mať? 
- No predsa, svieži dych. 
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ČO SA SKRÝVA V TVOJOM DESIATOVOM BOXE? 

Pýtali sme sa žiakov našej školy. 

Sebko 

Brunko 

Timko 

Tamarka 

Deniska 

Jakubko 

Vaneska Š. 

Sonička 

Dianka 

Hanka 

Marko 
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OTÁZKY ŽIAKOM 
 
Prváci: 
 Čo sa Ti najviac páčilo v prvom ročníku? 

Aďko - „Šlabikár, lebo sa mi v ňom páčia obrázky a Mimo“ 

Jakubko - „Matematika, lebo ma matematika baví a všetko v nej zvládnem. Telocvik mám 
rád, lebo tam cvičíme a hráme sa.“ 

Tadeáško - „Matematika, lebo v nej nikdy nemám dvojku a telocvik, lebo sme vonku.“ 

Deniska - „Šlabikár, lebo tam bolo dobré čítanie a najkrajšie obrázky.“ 

 Aký predmet máš najradšej a prečo? 

Tamarka: „Telocvik, lebo tam beháme a môžeme hrať futbal.“ 

Maťko: „Čítanie, lebo je tam Mimo a sú tam pekné obrázky“ 

Timko: „Matematiku, lebo v matematike sa počíta.“ 

Vaneska : „Šlabikár, lebo je tam veľa čítania a pekných obrázkov.“ 

 S kým sa doma najradšej učíš? 

Deniska: „S mamkou, lebo sa mi s ňou dobre učí.“ 

Aďko: „S mamkou, lebo tatík je v robote.“ 

Brunko: „Doma sa učím s ockom.“ 

Vaneska: „S mamkou, lebo sa so mnou dobre učí.“ 

 V čom si v škole najviac chválený? 

Tamarka: „V diktáte, lebo v ňom nemám žiadne chyby.“ 

Sebko: „V diktáte, mal som nula chýb, a som ku pani učiteľke milý.“ 

Brunko: „Bol som chválený v čítaní.“ 

 Tešíš sa na prázdniny? Čo budeš robiť? 

Deniska: „Budem sa hrať so Sabinkou a Diankou s Barbinami.“ 

Aďko: „Budem sa kolobežkovať, kúpať sa v bazéne a hrať tenis.“ 

Tamarka: ,,Cez prázdniny pôjdem k moru.“ 

Vaneska: ,,Budem sa kúpať v bazéne.“ 

 

Tretiaci: 
 Čo Ťa bavilo v treťom ročníku najviac? 

Maťko: ,,Bavila ma matematika, lebo sme tam mali násobilku a boli tam ľahké príklady.“ 

Emmka: ,,Čítanka, lebo mám rada čítanie.“ 

Tamarka: ,,Čítanka, lebo sú v nej pekné texty a rada čítam knihy.“ 

Jožko: „Najviac ma bavila informatika a telesná výchova. “ 
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Čo sa Ti nepáčilo? 

Maťko: „Vybrané slová!“ 

Emmka: „Nepáčilo sa mi vyučovanie vybraných slov.“ 

Jožko: „Anglický jazyk a nepáčila sa mi ani prírodoveda. “ 

Tamarka: „Nepáčilo sa mi, že bola korona a nepáčili sa mi tiež vybrané slová.“ 

 Ako hodnotíš školský rok 2020/2021 počas pandémie? 

Maťko: „Radšej by som chodil do školy ako učiť sa cez počítač.“ 

Jožko: „Bol dobrý, z domu sa mi učilo dobre a nemusel som skoro vstávať “ 

Tamarka: „Chcela som viac chodiť do školy a nepáčilo sa mi online vyučovanie.“ 

Emmka: „Nepáčilo sa mi, že sme nechodili do školy a online vyučovanie.“ 

 Čo ti najviac chýbalo? 

Emmka: „Priatelia a p. učiteľky.“ 

Tamarka: „Emmka, učitelia a vyučovanie.“ 

Maťko: „Chýbali mi kamaráti a p.učiteľky.“ 

Jožko: „Chýbali mi niektoré hodiny. “ 

 

Druháci: 

 Čo sa Vám najviac páčilo v 2. ročníku? 

Sonička: „Najviac sa mi páčili hodiny Matematiky, Deň detí a pani učiteľky.“ 

Saška: „Mne sa páčili hodiny Slovenčiny a hry a súťaže na Deň detí.“ 

Adik G.: „Mne sa najviac páčili hodiny Informatiky na počítači.“ 

Marko: „Mne sa najviac páčilo v Školskom klube, keď som sa mohol hrať s kamarátmi.“ 

 

 Aké bolo podľa Vás vyučovanie počas pandémie? 

Hanka: „Chýbalo mi vyučovanie v škole, pomáhanie so spolužiakmi a vadilo mi, že internet 
niekedy rušil naše vyučovanie.“ 

Amálka: „Ja som bola aj rada, že sme sa učili z domu, ale chýbali mi moje kamarátky 
a pani učiteľka.“  

Ferko: „Mne sa veľmi nepáčilo vyučovanie doma, lebo som tam nemal kamarátov.“ 

Miško: „Mne sa online vyučovanie veľmi páčilo, lebo som nemusel ráno skoro vstávať do 
školy, mal som veľa miesta pre seba a bolo to zaujímavé učiť sa cez počítač.“  

 

 Tešíte sa na prázdniny? Čo budete robiť? 

Saška: „Ja sa veľmi teším na prázdniny, lebo sa budem kúpať v našom bazéne.“ 

Amálka: „Teším sa na to, ako pôjdeme ku sesternici Nikolke.“ 



 7 

Školáčik jún 2021 

Lukáško: „Ja sa teším, že pôjdem ku bratrancovi Peťkovi na prázdniny a budeme sa spolu 

kúpať v bazéne, budeme hrať hry aj na mobiloch.“ 

 

Štvrtáci: 

 Čo sa Vám najviac páčilo na dištančnom vyučovaní doma? 

Mattiás: „Nemuseli sme ráno skoro vstávať do školy.“ 

Martin: „Nemuseli sme sa dlho učiť pri počítačoch.“ 

Janík: „Bol som sám v izbe a nikto ma pri vyučovaní nerušil.“ 

Samko: „Ja som aspoň mal vždy mamku pri sebe.“ 

Dianka: „Mohla som byť doma so sestrami.“ 

Vaneska: „Keď skončili online hodiny, mohli sme sa všetci spolužiaci ešte spolu porozprávať 

a aj sme si spolu zahrali hry na Messengeri.“ 

 

 Čo Vám bude najviac chýbať, keď nastúpite do novej školy v Bardejove? 

Samko: „Mne bude najviac chýbať pani učiteľka.” 

Dianka: „Aj mne budú chýbať všetky pani učiteľky a školský klub.“ 

Vaneska: „Mne bude najviac chýbať pani učiteľka a hry v školskom klube.“ 

Janík: „Mne bude smutno za kamarátmi z druhej triedy a za pani učiteľkou.“ 

Martin: „Mne budú najviac chýbať moji spolužiaci.“ 

Mattiás: „Mne budú chýbať športové dni a multifunkčné ihrisko.“ 

 

 Na čo sa najviac tešíte do 5. triedy v Bardejove? 

Mattiás: „Teším sa na nových kamarátov a na spoločné stretká s nimi. Obávam sa toho, že sa 

budem musieť viacej učiť.“ 

Janík: „Najviac sa teším, že na tej istej škole bude aj môj starší brat Adamko. Bojím sa, že ma 

bude učiť nejaký veľmi prísny učiteľ.“ 

Martin: „Ja sa veľmi teším na plaváreň na novej škole. Trocha sa bojím písomiek.“ 

Samko: „Teším sa na nových spolužiakov a dúfam, že ma nebudú šikanovať.“ 

Dianka: „Najviac sa teším, že na tej škole učí aj moja teta Mariana. Obávam sa toho, akí tam 

budú učitelia.“ 

Vaneska: „Ja sa najviac teším na to, že budeme chodiť spolu s kamarátkami po vyučovaní 

do mesta na kebab. Obávam sa, že sa v meste sama stratím.“ 
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LETNÉ RECEPTY PRE MALÝCH KUCHÁROV 

 

 

 

DOBRÚ CHUŤ! 

Melónová pizza 

Ingrediencie: 
• melón 
• ovocie podľa chuti 

 
Na polevu:  

• 1 biely jogurt alebo tvaroh 
 
Postup: 
 Melónová pizza je chutným a hravým ob-
čerstvením počas leta. Tento recept zvládnu aj 
menší kuchári. je Stačí však, aby ste sa riadili 
hlavne svojou fantáziou. Melón si nakrájame 
tak, aby nám vznikli veľké kolieska (asi 3 až 4 
cm hrubé). Ideálne je použiť melón bez jadie-
rok. Melónový plát následne rozdelíme na 6 či 
8 trojuholníkov. Melónovú pizzu potrieme jo-
gurtom či tvarohom a dozdobíme ovocím podľa 
chuti. Pridať môžeme i najemno nasekané ore-
chy, semienka, kúsky kokosu či trochu domácej 
granoly. 

Domáca ruská zmrzlina bez vajec a 
cukru 

 
Ingrediencie: 

• 1 bal. jemného tvarohu 250 g 
• 18 väčších maslových sušienok 
• 1 lyžičku vanilkovej esencie 
• 500 ml smotany na šľahanie 33% + stužo-

vač 
• 3 lyžice medu – môžete nahradiť práško-

vým cukrom 
• Voliteľné – nadrobno nasekaná horká čo-

koláda 
 
Postup: 
 Smotanu ušľaháme na tuhú šľahačku spo-
lu so stužovačom, zašľaháme do nej aj tvaroh, 
med a esenciu. Podľa chuti môžete pridať aj 
kúsky čokolády. Krém navrstvíme na menší 
plech, ktorý sme si vystlali sušienkami – pri-
bližne  9 väčšie sušienky na dno. Na vrch po-
kladieme zvyšné sušienky a vložíme do mraz-
ničky stuhnúť. Na rozkrájanie zmrzliny použí-
vame horúci nôž. Okrem sušienok môžete pou-
žiť aj tortové oblátky. 
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NA KUS REČI SO STAROSTOM OBCE KOBYLY 

 

 

 

Čím ste túžili byť, keď ste boli približne v našom veku? 

Teraz si už nespomínam, ale asi to bolo  niečo s poľnohospodárstvom, keďže som vyštudoval 

na VŠP v Nitre. 

Viete si predstaviť aké povolanie by Vás najviac napĺňalo? 

Asi by ma stále bavila práca v poľnohospodárstve. 

Ako si spomínate na váš študentský život? Aké boli vaše obľúbené predmetý? 

Jedno z najkrajších období môjho života. To sa už nevráti. Obľúbené predmety, všetky 

okrem matematiky a slovenčiny. 

Ako oddychujete vo voľnom čase? 

No tu sa musím nad sebou trocha zamyslieť. Som dosť pohodlný a potreboval by som viac 

aktívneho pohybu. Momentálne ma zamestnávajú moje vnúčatá – Paulínka  a malý Jonáško. 

Máte nejakého domáceho miláčika? 

Momentálne nie, ale chýba mi pes Benny, ktorý nám minulého roku uhynul. 

Máte motto, ktorým sa riadite v živote? 

Neriadim sa žiadnym mottom, ale v osobnom a pracovnom živote sa nezaoberám vecami, 

ktoré už boli. Skôr sa pozerám dopredu. 

Je niečo, čo by ste chceli odkázať žiakom našej školy? Nerozbíjať školu? :) 

Buďte k sebe milší, láskavejší, ohľaduplnejší,... jednoducho kamaráti. 

Ako ste zvyčajne trávili letné prázdniny? 
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Keď sme boli ešte školáci veľmi veľa času som trávil na ihrisku s kamarátmi, futbal v lete, 

v zime hokej. 

Na aký zážitok si spomínate? 

Asi sa vrátim zase k futbalu, keď som v šesťnástich  hral prvý zápas za mužov. 

Vaše naj: 

Jedlo - „Všetko, rád papkám.“ 

Nápoj - „Neviem, či to môžem povedať, ale teraz dobré pivko,“ 

Šport -  „Futbal.“ 

Krajina - „Najlepšie mi je doma, tak viete kde.“ 

Film - „S tebou mně baví svět. 
 

DEŇ DETÍ 
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ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI 

 

 Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, 

z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna výhier i pádov, úsmevov 

i sklamaní, spoznávania i lúčenia. Naši štvrtáci uzavreli jednu z kapitol ich života, urobili 

čiaru za chvíľami strávenými na našej Základnej škole, na ktoré budú už len spomínať. 

 Rozlúčili sa so školou, ktorá im štyri roky bola akoby druhým domovom, ktorá im zais-

te prirástla k srdcu, ktorá ich mnohému naučila. A nebolo to vždy ľahké. Ťažkými krokmi od 

prvej triedy kráčali vpred. Akoby to bolo včera, ich prvý deň v škole. Poniektorí doma netr-

pezlivo prešľapovali, nedočkaví, kedy sa už poberú do školy. No našli sa aj takí, čo sa neve-

deli odtrhnúť od hračiek v detskej izbe. Vôbec nechceli byť veľkí. Vyplašene a bojazlivo sa 

túlili k maminým sukniam, keď ich za ruku viedli prvýkrát do školy. 

 

 Veru, bolo to pred štyrmi rokmi, keď štvrtáci prvý raz zasadli do školských lavíc, kde 

na nich čakali šlabikár a zošity. Po prelúskaní prvých písmeniek a čísel objavovali nové, ne-

poznané svety. Zrazu vedeli zrátať, čo stojí čokoláda so zmrzlinou, prečítať prvú knihu, ro-

zumieť cudzej reči, napísať prvý list. Roky rýchlo plynuli jeden za druhým a naši štvrtáci 

dychtivo vpíjali do seba vedomosti zo všetkých oblastí. Každý mal svoj obľúbený predmet, 

na ktorý sa veľmi tešil. 

 Zdá sa nám, že tie štyri roky ubehli ako voda. Ale roky sa zastaviť nedajú, ani vrátiť 

späť. Vrátiť sa k nim možno len v pekných spomienkach, a tých si z našej školy štvrtáci od-

nášajú neúrekom. Je čas rozlúčiť sa a poďakovať. Je čas vyletieť z hniezda a zamávať na 

rozlúčku. Veríme, že sa do našej školy budú vždy radi vracať, aby sa s nami podelili o svoje 

zážitky i úspechy, a dúfame, že sa budú snažiť využívať to, čo sme ich naučili a dosiahnuť 

to,  po čom vždy túžili a čo si predsavzali. 
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ANTISTRESOVÁ OMAĽOVÁNKA 
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ŠKOLSKÉ AKTIVITY S DEŤMI 
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STRETNUTIE S MIMI FARMA 



 17 

Školáčik jún 2021 

 Dňa 28.5.2021 prišiel k nám včelár s najvýznamnejšími tvormi tejto planéty - včielka-

mi. Na besede o včelách sa zúčastnili deti materskej školy aj žiaci našej školy. Dozvedeli sa 

zaujímavé informácie zo života včiel, ale aj včelárov. Záujem deti upútali nielen informácie, 

ktoré pán včelár rozprával, ale aj aktivity, ktoré im pripravil. Videli prenosný úľ, včelársky 

dymák, vyskúšali si včelárske ochranné sieťky na hlavu, mali možnosť ochutnať med, ale aj 

si vyrobiť vlastné sviečky zo včelieho vosku. Veríme, že všetky deti si z besedy odniesli veľa 

nových poznatkov o živote a dôležitosti včiel.  
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ANTISTRESOVÁ OMAĽOVÁNKA 
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SUDOKU NA POTRÁPENIE HLAVIČIEK 
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PRÁZDNINOVÁ TAJNIČKA  
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Žiaci,… 

 Váš talent, celoročná cieľavedomá príprava a usilovnosť v učení, slušné správanie a  

prekonávanie samého seba určite priniesli očakávané výsledky a urobili radosť nám a Vašim 

rodičom. Máte za sebou rok naplnený školskými povinnosťami a pred sebou dva krásne let-

né mesiace prázdninového oddychu a príjemného prežívania voľného času. 

Začínajú sa Vaše prázdniny. 

Prajeme Vám, 

aby ste si ich užili a 

veľa krásnych chvíľ so svojimi rodičmi, blízkymi a priateľmi. 

Školské vyučovanie  

sa začína vo štvrtok  

2. septembra 2021 


