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Ahoj, milí školáci. Najprv Vás chcem všetkých privítať v novom školskom 

roku, aj napriek tomu, že sme v škole už niekoľko mesiacov. Prepáčte nám za to 

meškanie, naša zásoba papiera sa minulý rok celkom minula. Trošku zábavy na 

začiatok nezaškodí, ale teraz vážne. Začal sa školský rok 2009 / 2010 a náš 

časopis pokračuje v plnom nasadení. Dúfame, že nám ostanete vernými 

čitateľmi, tak, ako aj po minulé roky. Určite Vás nesklameme, máme pre Vás 

pripravené nové rady, vtipy, recepty, tajničky, hádanky, články, príbehy 

(vymyslené ale aj skutočné) a množstvo iných. Už v tomto čísle sa s nimi 

môžete stretnúť. Je to jednoduché, stačí otočiť na nasledujúce strany.  

Aj tento rok Vás prosíme o Vaše nápady a pripomienky. Môžete nám ich vhodiť 

do schránky pri zborovni, alebo poslať na adresu : 

www.sunavskyskolak@gmail.com. 

 

                                                                    Šéfredaktorky  

 

 

 
 

 

 

Naša škola obstarala nové počítače. 

Vďaka ním sa naša redakcia môže 

lepšie realizovať. Do  nových počítačov 

boli nainštalované nové programy, 

vďaka ktorým sa nielen naša redakcia 

naučí lepšie pracovať na počítačoch, ale 

aj ostatné deti. Je to veľmi výhodné, aj 

ja vďaka novým programom pracujem 

rýchlejšie.  

 HurčalQa 

 

http://www.sunavskyskolak@gmail.com/
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Jeseň - alebo druhý život                                                           
(umelecký opis - úvaha)                                               

Jeseň. Mnoho ľudí si predstaví život bez života. Pochmúrne a tmavé dni. 

Ako keby v sebe nemali ani kúsok elánu. Nemá azda aj jeseň dušu? 

Na okná potichu a krásne vyklopkáva dážď svoj sen. Stmieva sa skoro. Deň 

padá do spánku, chce čo najskộr odpočívať. Je to možnože smutné ako keď 

niekto odchádza preč. Ďaleko od nás. Áno, odchádzajú síce krásy leta 

a slnečné lúče, ale neodchádzame my. Sme tu, a ako tie stromy, vtáky 

a všetko zelené odchádzame do ríše spánku, aj nám sa chce spať. Odísť. 

Zdáme sa byť slabí... 

Skúsme sa ale naopak prebudiť. Skúsme sa vrátiť do neskutočne krásnej 

a farebnej jesene. Majme farebnú dušu. Pohladkajme prstami dažďa nežné 

sny - sny jesene. Ale nezaspávajme. Buďme  šťastní ako hrajúca „Óda na 

radosť“! Ospevujme prostredie, veď život je krásny v každom svojom 

období. Pozerajme okolo seba - na všetko ako vystrihnuté z novín. Nie je to 

rozprávka -je to realita. Nežná a ostrá- zároveň. Potešme  aj v jeseni srdcia 

iných a zahrajme im na city. Potešme maličkosťami a rovnako aj 

z maličkostí sa tešme. Svet bude krajší. Ako jeseň - živý a plný elánu. 

Neodhadzujme jeseň. Je to jedno zo štyroch období - rovnako krásne 

a neskonalo iné! Iné ako všetky iné obdobia. Smejúce sa dušou. Jeseň je 

koncom, ale i začiatkom súčasne. Končia sa letné radosti i starosti, začínajú 

iné. Buďme ako jarné kvetiny, ako letné slnko, ako vianočný - zimný sneh 

plný iskričiek od ohňostroja a žime jeseňou. Farebnou a krásnou. Majúcou 

dušu. 
                                            Žofia Borzíková , 9. ročník 

/Poznámka redakcie : Nádherné, Žofka, máš talent !/ 
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Ja , ako  človek,  ktorý veľmi rád číta, hlavne dobrodružné a historické  knihy, by som 

odporučila hlavne knihy od spisovateľa  Ernesta Thompsona Setona napr. : Zálesák Rolf. 

Sama som ju 3-krát prečítala. Nepoviem vám, o čom ,e skúste si  ju požičať z našej školskej 

knižnice. Je to zaujímavá kniha, ktorú ak  by ste  čítali každý deň , skončíte čítať asi tak po  

mesiaci. Čítanie je dôležitá vec, aby ste v škole mohli dobre písať diktáty.  

Lola 

 
 

 

                                     
 

 

                 Každý sa chce riadiť tým, čo píšu v módnych časákoch, alebo       

                 ukazujú v programoch, zameraných na módu. Každý človek je iný,  

                 odlišný od ostatných. Existujú rôzne druhy štýlov. Rôzne farby,  

                 potlače, vzory. Skrátka mnoho kombinácií. A čo sa práve nosí?  

                 Odpoveď na túto otázku sa stále mení. S výberom toho, čo si chceme  

                 obliecť, majú niektorí ľudia strašné problémy. Skúste zvoliť svoj štýl.  

                        Feďula 
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 Z chémie lepšiu známku vyfňuká si, 
 z prírodopisu vyprosíka, 

 za nemčinárkou pošle mamku, 

 za fyzikárkou strýka.                 „Vážená pani učiteľka, 

                    za vnuka stará mama jojká, 

                   „ pri troche dobrej vôle 

                     nože tá dvojka.“               Dnes doma spracováva otca. 

                                                            ,,Tiež, ocko, prihovoriť choď sa, 

                                                              nech ku mne matikár ľudskejší je, 

                                                              len jedna jednotka 

                                                              chýba mi do série,“ 

                                                              prosí a do plaču sa chystá. 

                                                              Teofil – filatelista. 

                                  

   Čože vravíš, Tomáš, 

   že v malíčku to máš? 

   v tom je chyba práve, 

   že to nemáš v hlave. 

                                                                                          

                                                                                       

                                                                     

                                                   
 

                             Dvíha kvietok svoju hlávku, 

                       lebo zvoní na prestávku 

                       a keď na hodinu zvoní, 

                       zase kvietok hlávku kloní. 

                   Sotva ste takú pieseň počuli: 

                      Pochod: K tabuli! 

Tango: Si ako film spomalený! 

Intermezzo: Prestávka je veľká! 

Blues: Zase blúzniš,dcérka ? 

Charleston: Ide sa do kina! 

Častuška: Voľná hodina! 

Takúto báseň 

v twiste 

nepočuli ste iste. 

   Zložila ju Tóna s Ficou, 

                                    cez  hudobnú pod lavicou.                Martina    
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Boli nás navštíviť naše dve bývalé žiačky, ktoré chodili na REDAKČNÝ krúžok – Nikolka a 

Martinka. Poukazovali nám, čo sme ešte nevedeli a tak už vieme o niečo viac ako na začiatku. 

Veľmi im za to ďakujeme. Dúfame, že nás prídu ešte niekedy navštíviť, radi ich opäť 

privítame.                      

                                                                                                               (niQuska) 

 

 
 

Prvý raz som bol zaľúbený,   Aj deti vedia ľúbiť 

tak asi v tretej triede    aj chlapcov láska mučí. 

do spolužiačky Magdalény,   Dávajú smelé sľuby 

vedľa ktorej som sedel.    a nechce sa im učiť.  

 

 

Vedela všetko na jednotku   Potom nás zrazu presadili,  

a mala dlhé vlasy.    tak som si zbalil tašku.  

Túžil som sa tých vlasov dotknúť.  Netušil som však , že v tej chvíli 

Kvôli nej som sa hlásil.   opúšťam prvú lásku.  

 

 

Aj  deti vedia ľúbiť     Bolo to krátke ,ale krásne.  

Aj chlapcov láska trápi.   Pamätám si to presne.  

Že majú mliečne zuby?   Odvtedy píšem o nej básne  

V tej chvíli sú z nich chlapi.   a občas spievam piesne. 

                                                            (Nika)   

 

 
 

Ahojky. Škoda že sa už znova začala škola. 

Ale prázdniny stáli za to. Boli sme na dovolenke v Chorvátsku a Moskve. 

Chodím do novej školy v Poprade, na gymnázium. 

Už som si našla aj kámošov. Sú to väčšinou baby, ale sú medzi nimi aj chalani. 

Presnejšie štyria. Ale iba z našej triedy, čiže 6.D. Je mi smutno za starou školou a za učiteľmi. 

Samozrejme,  bývame na Šuňave a každé ráno idem do školy autobusom. 

V novej triede som predsedníčka. Prepáčte, musíme sa rozlúčiť, lebo sa musím učiť. Tak 

PAPA. 

                                                    

                                                                              MIMQA 
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Toto je druhý príbeh o Luciinej škole. 

 

V piatok 12. júla Lucia kráčala ako obyčajne do školy. Prvá hodina bola triednická, namiesto anglického jazyka. 

Prišla ich triedna učiteľka a povedala im novinu. V pondelok ráno ideme na päťdňový výlet. V triede prepukla 

eufória. Učiteľka ďalej rozprávala o výlete a pritom rozdávala papiere s informáciami. Budú bývať v hoteli. 

Vyučovanie sa nie a nie skončiť. Keď sa konečne skončilo, Lucia s Evou bežali domov a celú cestu sa rozprávali 

o výlete. Luciini dvaja súrodenci ostávali v školskej družine a tak bola Lucia doma sama. Volala mamke do 

práce a oznámila jej novinu. Mamka jej sľúbila, že keď príde z práce, pôjdu spolu nakupovať. Lucia si napísala 

úlohu a potom čítala knihu. Pred týždňom mala narodeniny a ešte nedostala poriadny darček, tak dúfala, že si to 

dnes vynahradí. Hodiny odbili tretiu poobede a o chvíľu prišli rodičia so súrodencami. Lucia vyskočila a začala 

sa obliekať. Obliekla si červené tričko s kvietkami a k tomu si dala rifle. Vzala si peniaze a šli. Keď sa Lucia 

vrátila, bola nadmieru spokojná. Mala všetko, čo chcela. Dvoje letných šiat červené a modré, jedny rifle, jedny 

modré a jedny biele nohavice, pásikavé tričko s dlhým rukávom, modré a ružové tričká s krátkym rukávom. 

Ďalej biele tričko na ramienka a bielo–modré kraťasy, čierno–bielu a ružovú sukňu, bielu blúzku s krátkym 

rukávom, ponožky a silonky. Topánky si kúpila zlaté na opätku, ružové žabky a červené topánky, ružové plavky, 

nočnú košeľu, gumičky, sponky, štipce a čelenky do vlasov. Doma zistila, že nemá sveter, a tak si dokúpila 

červený sveter, ružovú a striebornú mikinu, modrú a bielu šiltovku a zlatú kabelku. Víkend preletel akoby nič. 

V nedeľu večer sa Lucia začala baliť. Vzala si kufor na kolieskach a veľký cestovný kufor. Vzala si všetko nové 

oblečenie, šminky a topánky, pár kníh, hry a karty, zošit a pero. A bola hotová. Strašne sa tešila na výlet. 

Konečne svitol pondelok ráno. Lucia vstala, osprchovala sa, umyla si zuby, naraňajkovala sa, rozlúčila s rodičmi 

a spolu so súrodencami vyšla z domu. Stretli Evu a ponáhľali sa do školy. Lucia odprevadila súrodencov do ich 

tried, rozlúčila sa s nimi a potom už spolu s Evou, ich triedou a pani učiteľkou čakali na autobusy. Konečne 

prišli. Vodiči im pomohli naložiť batožinu a potom všetci nastúpili. Lucia s Evou si sadli na pravú stranu 

v strede. Po trojhodinovom cestovaní konečne zastali pred hotelom, v ktorom budú bývať. Vošli dnu, vzali si 

kľúče a výťahom sa vyviezli na druhé poschodie a tam sa rozdelili do izieb. Lucia bývala s Evou a Monikou. 

Boli to dobré kamarátky. Ich izba bola v červenej farbe. Bol tam stolík s troma stoličkami, tri postele a tri nočné 

stolíky, tri skrine , gauč a televízor. Vedľa bola ešte kúpeľňa s WC. Poobzerali všetko a povybaľovali sa. Keď sa 

Eva náhodou pozrela na hodinky, skríkla od ľaku. Bolo pol jednej. Presne vtedy sa mali stretnúť s učiteľkami 

v hale a odtiaľ sa išlo na obed. Ak odtiaľto nevypadneme za minútu, nestihneme obed! Nakoniec všetko dobre 

dopadlo. Obed bol výborný. Po obede sa išlo do múzea a na prechádzku po meste. Po večeri si mohli každý 

urobiť vlastný program. Lucia s kamarátkami sa vybrali nakupovať. Boli tu perfektné obchodíky. Domov sa 

vrátili obložené taškami. Potom pozvali dievčatá z iných izieb a hrali karty. O pol jedenástej sa išlo spať. Na 

druhý deň mali ísť na túru. Ráno sa zobudili a začali sa obliekať. Lucia si dala čierne nohavice, k tomu modré 

tričko s krátkym rukávom, červený sveter a červeno-biele botasky. Na raňajky boli švédske stoly. Po raňajkách 

sa vybrali na túru a na hrad. Na hrade bolo fajn. Naobedovali sa v malej reštaurácii pri hrade. Keď prišli domov, 

bol už večer. Po večeri mala byť diskotéka. Lucia sa vyobliekala. Dala si rifle a biele tielko, k tomu strieborný 

opasok a biele topánky, do vlasov striebornú čelenku a biele náušnice. Perfektne si zatancovali. Večierka bola až 

o polnoci. Na druhý deň mali voľno. Učitelia usporiadali športový deň. Lucia v červenej teplákovej súprave 

a botaskách, ktoré bolo všade vidieť, vyhrala kopu cien, lebo bola dobrá športovkyňa. Vyhrala súpravu ozdôb do 

vlasov, loptičku na šnúrke, fixky a šiltovku. Po obede mali dve hodiny voľno a potom šli do divadla. Divadlo 

bolo pekné, ale predstavenie nudné. Na druhý deň Lucia vstala a uvedomila si, že dnes idú do veľkého 

zábavného parku. Vyskočila a začala sa obliekať. Obliekla si biele nohavice, ružové tričko a biele topánky 

a vybrali sa. Keď sa vrátili, Lucia bola plná zážitkov. Mali sa výborne. Povozili sa a zaskákali si. Po večeri šli na 

koncert svetoznámej hviezdy. Na ďalší deň sa Lucia zobudila a uvedomila si, že dnes idú domov. Keďže bolo 

veľmi teplo, obliekla si bielo-modré kraťasy, biele tričko na ramienka a zbalila si plavky, uterák, kúpaciu čiapku 

a kefu na vlasy a išla na raňajky, odtiaľ sa šlo na kúpalisko. Vykúpali sa a Monika sa skoro utopila. Po obede sa 

balili a neskoro večer vyrazili. To bol Luciin výlet snov. 

                                                                       Martina 
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- Mami, poď na dvor! 

- A načo, Janko? 

- Lebo kamaráti mi nechcú veriť, že vyzeráš ako pokémon! 

 

  Ide chlap na bicykli a sused naň volá: 

"Hej, klepe ti blatník." 

"Čo?" 

"Klepe ti blatník!" 

"Čože?" 

"Klepe ti blatník!!" 

"Čo? Ja ťa nepočujem, klepe mi blatník!" 

 

 Kúpia Rusi od Nemcov motorové píly, ktoré vraj napília za hodinu 10 kubíkov dreva. 

 Po čase Rusi zavolajú Nemca, lebo nikdy nenapília viac ako 8 kubíkov, že aby im to     

 predviedol. 

 Nemec naštartuje pílu a reže. Prvý , druhý, tretí až desiaty kubík. 

 Keď skončí Hovorí: 

 "Tak vidíte že to ide." 

 Rusi nechápavo: 

 "To sa aj ŠTARTUJE?" 

 

 Ide chlapík po lese a zrazu zbadá babku vysiacu na konári a pýta sa: 

- Čo babka, Redbull? 

- Ale kde Redbull, PITBULL. 

 

                                                                                                                     Dominik a Tomáš 

 

       - Dežko, prečo si v dotazníku uviedol meno svojho otca v zátvorke? 

      - Keď on je, prosím, zatvorený. 

  Katka sa pýta mamy: 

- Čo sa robí s autom, keď je staré a už sa na ňom nedá jazdiť? 

- Potom príde prefíkaný obchodník s autami a predá ho ockovi.  

 

            - Synak, hádaj, čo som ti priniesol zo služobnej cesty? 

            - Nič. 

            - Beťár jeden, zase uhádol. 

Pýtam sa vnučky:  

            - Čo bude o 10 rokov? 

            - Neviem. 

            - No predsa, budeme o 10 rokov starší. 
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-Gazda sa vybral na jarmok predať kravu. Cestou zastavil auto, či by ho nevzali so 

sebou. Kravku uviazal za auto a sám si sadol dnu. Po chvíli vodič hovorí gazdovi: 

- Gazda, v zrkadle vidím, ako kravka vyvaľuje jazyk. 

- To nič, - vraví gazda, - asi nás chce predbehnúť. 

 Kocúr prednáša zvieratkám o nehodovosti na ich dedine:  

- Minulý rok bolo u nás neopatrnými vodičmi zrazených 28 mačiek... mohla by tá 

myš tam vzadu, láskavo prestať s tým potleskom?! 

                                                   smejkQo_ooo 

 

 

 
 

Letí pani strapatá, 

hádže všetko sem a tam.  

Keď ju nechcú pustiť dnuka, 

V komíne si zaujúka. 

         Čo je to?  (roteiV) 

 

V dubovom kre mocný pijak. 

              Čo je to? (akneláP) 

 

Ktorý deň nemá noci ?  

       Čo je to?  (ňed yndúS)  

 

Čím sa končí zima a začína jar ? 

Čo je to  ? (amiz   monemsíp  a, a raj )   

 

Nohatý noháč okatý okáč po blate skáče škrieka a kváče  čo je to ? (abaž) 

 

 

Lezie lezie po železe  

Kde najvyššie, tam vylezie . 

Čo je to ?? (azdr 
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Veronika Zuzulová sa narodila  15.6.1984 v Bratislave.  Prvýkrát na 

lyžiach stála v 3rokoch. Svoju pretekársku dráhu začala  ešte ako 16-ročná, keď  

Štartovala vo svojom prvom Svetovom pohári v slalome, kde skončila na 

24.mieste. Dostala sa do slovenského reprezentačného družstva a po sezóne sa 

stala najlepšou lyžiarkou Slovenska. V roku 2001 sa prvý krát umiestnila 

v Európskom  pohári na 10. mieste. Ďalší veľký  úspech získala v roku 2002, 

keď sa stala juniorskou majsterkou sveta v slalome  a v tom istom roku skončila 

druhá v celkovom hodnotení v slalome  Európskeho pohára. Minuloročná zima 

však Veronike moc nepraje pre zranenie a ochorenia. 

NIKA 
  

Prišla 

som do školy, no náš pán učiteľ povedal, deti ideme do Tatier na vodopád Skok.  My sme 

začali kričať od radosti.  Na druhý deň sme prišli do školy nabalení,  v taške sme mali :pitie 

desiatu, .možno  nejaký keksík atď.  Išli sme cez skaly,  prešli sme nejaké mostíky a nakoniec 

sme tam prišli. Bolo to pekné,  skoro som spadla,  ale to nevadí,  aj to sa stáva-  Vrátili sme sa 

večer okolo pol 7. Bola som strašne unavená,  tak som si išla ľahnúť.  Bolo to super?!!?...!!! 

 
Domča 
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5.ročník: 1.miesto: Ing. Zuzana Sedláková 

                 2.miesto: Bc. Ján Hroboň 

                  3.miesto ______________ 

                

 6.ročník: 1.miesto: Ing.  Zuzana Sedláková 

                 2.miesto:  Mgr. Eva Hurčalová 

                  3.miesto: Mgr. Henrich Barilla 

                  

7.ročník: 1.miesto: Mgr.  Henrich Barilla 

                 2.miesto: Ing.  Zuzana Sedláková 

                  3.miesto: bc.  Ján Hroboň 

                

8.ročník: 1.miesto: Mgr.  Henrich Barilla 

                 2.miesto: Ing.  Zuzana Sedláková 

                  3.miesto: Ing. Alena Skokanová 

                 

 9.ročník: 1.miesto:  Mgr. Eva Hurčalová 

                 2.miesto: Mgr.  Henrich Barilla 

                  3.miesto: PaedDr.  Anna Hroboňová 

                   4.miesto: PaedDr. Jaroslav Švorc 

 

Celkové výsledky : 1.miesto : Ing. Zuzana Sedláková 

                                2.miesto: Mgr. Henrich Barilla 

                                 3.miesto:  Mgr. Eva Hurčalová 

                                   4.miesto:  PaedDr. Anna Hroboňová 

                                     5.miesto: Bc. Ján Hroboň 

                                      6.miesto: PaedDr.  Jaroslav Švorc 
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1.Kde sa narodila  Avril Lavigne?      2. Akú hodnotu v Sk má najväčšia eurobankovka ? 

 a)Kanada                                                   a)500 Sk 

 b)Madagaskar                                           b)1000 Sk 

 c)USA                                                       c) 15 000 Sk                                

3.Koľko rokov má Slovenská republika?         4.Koľko nôh ma pavúk? 

 a) málo                                                                 a) 2 

 b) 10                                                                     b )4 

            c) 16                                                                     c) 6 

  5.Cyprus je :                                                   6.Adela  Banášová je:  

         a) ostrovný štát                                               a) upratovačka 

         b) speváčka                                                     b) moderátorka 

         c) obec v Bratislave                                         c) učiteľka 

 7.Najväčšie vajce znesie:                            8.Kto je prezident Slovenskej republiky? 

 a) pštros                                                        a) Róbert Fico 

 b) veľkonočný šibač                                   b) Tomáš Bezdeda 

            c) sliepka                                                      c) Ivan Gašparovič 

  

     (Nika)  ( 1.c, 2.c, 3.c, 4.c, 5.a, 6.b, 7.a, 8.c.) 

                          
 

 

Dňa 18.10.2009 sme si uctili starších programom 

v našom kultúrnom dome.. Predstavenie sa začalo 

o 14:30h. Vystúpili aj deti z ľudového súboru 

Šuňavček. Naši drahí jubilanti dostali dáždniky 

a dezerty. Ceny im odovzdal  pán starosta. Program 

moderovali  Barbora Capová a Dominika 

Fridmanová,  deviatačky  z našej školy. Naši starí 

rodičia videli aj svoje vnúčatká, škôlkárov. Program 

ukončili moderátorky slovkami: „Ďakujeme že ste si 

našli čas, aby ste sa prišli pozrieť na vystúpenie, 

ktoré sme pripravili pre Vás. Ďakujeme za 

pozornosť a dovidenia opäť o rok.“ 
 

 

 MIMQA 
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1. Akým svetovým rekordom vyhral Usain Bolt  

    majstrovstvá sveta v Berlíne v behu  na 100 m mužov? 

    a / 9:58 s               b / 8:80             c / 10:02 

   

2. Ktorý športovec alebo športovkyňa získali na spomínaných majstrovstvách pre  

            Slovensko jedinú medailu a to bronzovú? 

             a / Martina Hrašnová            b / Dana Velďáková                c / Jozef Repčík 

  

3. Akú vlajku má Taliansko? 

a/                 b /               

 

 

                              c /        

 

4. Postúpilo Slovensko na majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2010 ? 

a / áno 

b / nie 

 

5. Akú vlajku má Česká republika? 

           a /                 b /           

 

 

c /      

 

6. Kto vyhral majstrovstvá sveta v atletike v Berlíne v behu na 200m. mužov? 

a / Tayson Gay 

b / Usain Bolt 

c / Jozef Repčík 

 

     (1.a 2.a 3.b 4.a  5.c 6.b) 

   Mata  
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 Dňa 17.10.2009 sme sa zúčastnili na halových Majstrovstvách Slovenska 
KMH (kolektív mladých hasičov) vo Svite. Na súťaži sa zúčastnilo 60 
družstiev. 
 

                                                                      
 
Kategória dievčat:    1.miesto: DHZ Chmin. Nová Ves 
                                 2.miesto: DHZ ZŠ Šuňava 1 
                                 3.miesto: DHZ ZŠ Šuňava 2 
 

                                                       
 
Kategória chlapcov: 1. miesto: DHZ Gerlachov 
                                 2. miesto: DHZ Púchov 2 
                                 3. miesto: DHZ Púchov 3 
 

                                                                       
 

                                                                                     Dadulik 
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Na našej Zemi je všetko na niečo dobré i zlé. Každý vynález človeku na niečo slúži. 
Máme tu mnoho potrebných, ale aj zbytočných vecí. Neuvedomujeme si, že prírodu 
a hlavne všetko, čo človek nevytvoril a vytvorila to sama príroda, by sme mali chrániť. 
V správach často počuť a globálnom otepľovaní. Aj to spôsobil človek. Rôzne 
továrne, priemyselná výroba a dopravné prostriedky znečisťujú vzduch a to pôsobí 
na ozónovú vrstvu, teda obal chrániaci našu Zem. Táto ozónová vrstva sa 
chemickými výparmi narušovala a stále narušuje. Ak by ozónovej vrstvy nebolo, na 
Zem by dopadali slnečné lúče, ktoré by mali omnoho vyššiu teplotu než teraz. Preto 
by sa ľudia nad týmto mali začať zamýšľať, kým nebude neskoro.  
 

 

 
 

 

 

Beseda s pani Žofiou Šebestovou 
 Poslankyňa, pani  Šebestová  nám, šiestakom,  prišla na hodine 

občianskej výchovy  porozprávať  o  svojej  práci  na  obecnom  úrade 

v Šuňave.  Pani  Šebestová  je  predsedníčkou komisie  životného  

prostredia.  Poslankyňou  je  už  12  rokov.  Na  obecnom  úrade  

máme  8  poslancov.  Niekedy  bola  Šuňava  rozdelená  na  Nižnú  

a Vyšnú,  tak  preto  sú  štyria  poslanci  z  Nižnej  Šuňavy  a štyria  z  

Vyšnej  Šuňavy.  Na  každý  rok  majú  dopredu  rozpísané,  v  ktorý 

deň  bude  porada.  V Šuňave sa má robiť chodník pre našu 

bezpečnosť.  

 

Ďakujeme pani Šebestovej za veľmi poučnú besedu. 

 

Tina a Aja 
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   11. novembra smerovali deviataci s p. uč. triednou a výchovnou 

poradkyňou do Popradu do zábavného centra Max. Nie však pre 

zábavu, ale konala sa tam burza stredných škôl. Na chodbách Max-u 

si rozložilo svoje stánky 27 stredných škôl z nášho a susedných 

okresov, aby návštevníkom predstavili možnosti štúdia na ich škole. 

Najviac zaujali tie školy, kde boli aj praktické ukäžky /prvá pomoc, 

sústruženie /.  Rozhodnúť sa musia deviataci do apríla 2010. 

                                                    VP 

 
 

 
     
V piatok 23.10.2009 sa v našom kultúrnom dome spievali piesne z muzikálu  

NA SKLE MAĽOVANÉ. Bol to hudobný súbor z Prešova . Hrali na tieto 

nástroje: basgitara , rumba gule, fujara, flauta,gitara . Boli sme tam 2 vyučovacie 

hodiny. Bolo tam super.                                                                                                                                                                     

                                                     Lola 
          

           
 

Pred nedávnom  sa dostal do kín nový film o Jánošíkovi. 

Nášho najznámejšieho zbojníka si zahral český herec Václav Jiráček( 31). Na 

zboj Jánošíka  prehovoril kamarát Tomáš Uhorčík. Uhorčíka si zahral náš herec 

Ivan  Martinka (37). Jánošíka väznili a popravili v Liptovskom Mikuláši. 

Skončil na šibenici za spodné ľavé rebro. Legenda hovorí, že Jánošíka pochovali 

v dedinke, ktorú zaliala Oravská priehrada .Takže  Jánošík skončil nie veľmi 

slávne.                                                      Lola 
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1. Páčia sa vám naši žiaci?                             2. Na akých školách ste učili? 

    Páčia sa mi.                                                     Na základných v okolí Košíc a Starej   

                                                                            Ľubovne. 

 

3. Ktorá trieda je najlepšia?                             4. Boli ste už niekomu triedna? 

    8.                                                                      Bola som 8. a 6. 

 

5. Kedy prestanete dávať písomky?                 6. Máte priateľa? 

    Keď budete poslušní.                                       Nemám. 

 

7. Koľko mate rokov?                                       8. Ako sa vám páči Šuňava? 

    26 rokov.                                                           Pomaly si zvykám. 

   Ďakujeme za rozhovor ! 
Tina a Aja 

               

          Film či kniha??  
Ako každý vieme, táto doba dáva prednosť viac filmom ako knihám. No dali 

sme si niekedy otázku, ktorá vec nám dáva väčšiu predstavu? Kniha či 

film?   

V knihách si môže každý predstaviť vlastný obraz. Film pomáha si to lepšie 

predstaviť. Uznávam, že veľa detí nemá záujem o čítanie. V tejto dobe 

sa dáva prednosť skôr počítaču, videohrám, alebo televízoru. Myslím, že je to 

veľká chyba. Dieťa  už nemá fantáziu a o to ťažšie sa v živote uplatní. Skúsme 

sa teda zamyslieť, či by nebolo lepšie časom chytiť do ruky niečo, čo fantáziu  

zachytí. Vytvoriť si svoj vlastný obraz nad  knihou, je veľmi potrebné. Musím 

priznať, že aj film našu fantáziu  ovplyvňuje. Niekedy horšie, niekedy lepšie. 

Takže , film či kniha?? Zamyslime sa nad významom povedaného... 

                           Lola 
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Deň sv. Mikuláša /6.12./ padol tentoraz na nedeľu, takže už v piatok na Barboru /4.12./ boli 

popísané všetky tabule, deťom sa učiť nechcelo a túžobne očakávali príchod Mikuláša. 

Ten prišiel tradične v sprievode s čertom a anjelmi a priniesol deťom balíčky plné sladkostí. 

                       
                   Anjelikovia                                               Triedy navštevovala táto zostava. 

 

 
                                                            Boli aj v zborovni. 

Redakcia Vám praje príjemné prežitie 

vianočných sviatkov 

a úspešný celý rok 2010 ! 

                    
                                    Takto sa na Vianoce pripravujú šiestaci. 
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