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        Úvodník  

               

Milí spolužiaci, je tu ďalšie vydanie nášho Školáka a s ním aj nové príspevky. Za chvíľu 
nás, žiakov, čaká koniec školského roka a letné prázdniny.  Máme tu nové články o  
hasičských súťažiach, keďže sa začala sezóna. Stále tu nájdete hádanky, vtipy, básničky, 
recepty a príbehy. Narazíte tu na 8-smerovky, tajničky a hlavolamy od našich 
redaktorov. Snažíme sa vyhovieť každému. Pridávame sem ďalšie a ďalšie novinky. Je 
nám ľúto, ale toto číslo je v školskom roku 2009/2010 posledné.  Stretneme sa opäť v šk. 
roku 2010/2011, keď do našej školy zavítajú noví prváci. Bohužiaľ sa budeme musieť 
rozlúčiť s našimi deviatakmi, ktorí odchádzajú na stredné školy. Žezlo od nich preberú 
ôsmaci. Držíme deviatakom palce, nech sa im darí na nových školách a všetkým Vám 
prajeme príjemné prázdniny ! 
 

                                                     
  Druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli Deň matiek. Určite ste nezabudli aspoň 
drobným darčekom potešiť svoje mamky. Vážme si, že ich máme, sú pre nás 
nenahraditeľné. Prečítajme si jedno pekné, ale smutné vyznanie. 

                                              Ľúbime Ťa 
Deň čo deň dodávala si mi radosť,                             Nebol to tvoj úmysel,               
aj keď som ti po celý život robila starosť.                  no PÁN BOH ťa ku sebe chcel. 
Rada by som vrátila tie časy,                                       Ostali sme sami traja, 
opäť počula smejúce sa hlasy.                                     a ty si išla do raja. 
Viem, som jedná veľká chyba,                                     Chýbaš nám,  ver tomu, 
no rada by som to napravila.                                        mali sme veľkú smolu. 
 
Zažili sme veľa starosti,                                                  Zobral si si k sebe ju, 
ale aj mnoho radosti.                                                      no my sme ľudia, čo ju milujú. 
Od malička si ma správnou cestou viedla,                  Prečo naša rodina takto doplatila, 
no všetko sa zmenilo a ja som sklamala.                     zomrela osoba, ktorú som ľúbila.       
Veľakrát som ti ublížila,                                                   Snažíme nevzdať sa. 
tvoje srdce som ranila.                                                    MAMI, PROSÍM, VRÁŤ SA ! 
 
Nezabudnem na tvoju náruč krásnu, 
pritom moje oči vždy zhasnú. 
Nezabudnem na tvoje srdce plne lásky, 
avšak pomaly na ňom pribúdali vrásky. 
Mám na tom aj ja vinu, 
opustila si našu rodinu.                                                                                                                  ANONYM                                          
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Toto je štvrtý príbeh o Lucii. A stalo sa to, čo sa nemalo stať. Lucia a Eva sa pohádali. Bol 

práve prvý deň prázdnin. A pre obyčajnú blbosť. Lucia sa rozhodla stráviť týždeň u babky 

v Jahodníku. Zbalila si veci a ráno nasadla na autobus. Kúpila si lístok a keď si chcela sadnúť, 

z peňaženky sa jej vysypali mince. Keďže zmysel pre humor jej nechýbal, povedala: 

„Somárik, potras sa!“ Ľudia sa zasmiali a Lucia vybŕdla z trápnej situácie. Dlhú cestu prežila 

len vďaka walkmenu na ušiach. Vystúpila na malej stanici a prvá, ktorú zbadala, bola pani 

Kováčová, ktorá plela zeleninové hriadky s predstieraným nezáujmom o okolie. Pokračovala 

ďalej po cestičke lemovanej prekrásnymi záhradkami až došla k babke. Babka aj dedko ju už 

čakali, ale prvý, kto ju privítal, bol babkin psík Tedy. „Poď ďalej, na obed budeme mať tvoje 

obľúbené rezne.“ Lucia sa vybalila a hneď išla aj s Tedym na huby. Bola vášnivá hubárka 

a mala svoje miestečka, kde vždy niečo našla. Domov sa vrátila s plným košíkom, čomu sa 

potešila najmä babka. „Zajtra budeme mať hubovú polievku.“ Poobede 

sa Lucia vybrala na dedinské kúpalisko a večer na šope objavila štyri 

malé mačiatka. Na druhý deň sa zobudila veľmi neskoro. Babka ňou 

triasla a hovorila jej, že má ísť do susednej dediny nakúpiť, ak chce 

mať obed. A tak sa Lucia vybrala do obchodu. Cestou prechádzala 

okolo osamelého domu pani Liptákovej. Náhodou sa pozrela na šopu, 

ktorá stála vedľa a hneď vedela koľko bije. Do výšky šľahali plamene. 

Lucia rýchlo zalarmovala najbližších susedov, políciu a hasičov. Požiar sa po hodine podarilo 

dostať pod kontrolu. V dome našťastie nik nebol, ale pani Liptákovej vznikla škoda 5tisíc eur. 

Polícia sa domnieva, že išlo o podpaľačstvo, keďže v susedstve chce súkromný podnikateľ 

postaviť obchod a k tomu potrebuje aj pozemok pani Liptákovej. Ten však všetko popiera. 

A keďže polícia nemá dôkazy, nemôže nič robiť. 

Dvesto kilometrov odtiaľto Eva práve nastupovala do autobusu, ktorý ju mal odviesť na 

prázdniny k tete Kláre. Autobus sa však pokazil, a to práve v Jahodníku. Keď tadiaľto 

prechádzala Lucia, ktorá sa práve vracala z obchodu, Eva vyskočila z autobusu a obidve 

dievčatá sa udobrili. Eva sa spýtala, či by nemohla u nich prenocovať a Luciina babka 

povedala áno. Lucia všetko Eve porozprávala a Eva zase povedala Lucii všetky klebety. Na 

druhý deň išli spolu plávať na kúpalisko. Prišli tam a začali sa pretekať, kto rýchlejšie 

prepláva bazén. Potom hrali karty a opaľovali sa. Po ceste domov prechádzali okolo zhorenej 

šopy a Lucia dostala nápad. „Poďme to tam trochu prepátrať,“ povedala. „No dobre, ale 

opatrne,“ prisvedčila Eva. V šope sa Eva potkla o krabicu pohodenú na zemi. Zdvihla ju 

a chcela odhodiť, vtom však zbadala niečo na zemi. Bola to peňaženka a v nej doklady. 

Okamžite ju odovzdali polícii. Doklady patrili podnikateľovi, ktorý potreboval ten pozemok. 

Polícia ho obvinila a usvedčila z podpaľačstva. Nakoniec všetko dobre dopadlo. 

 

 

        Maťa 
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Dňa 9.5.2010 sa konala súťaž KMH (kolektív mladých hasičov) v Gerlachove. 

Súťažné podmienky boli ťažšie kvôli chladnému a daždivému počasiu. Napriek 

tomu dievčatá zo ZŠ Šuňava obsadili 1.miesto a DHZ Šuňava získala krásne, 

druhé miesto. V chlapčenskej kategórii zvíťazil tím zo ZŠ Sp. N. Ves. Na tejto 

súťaži bol aj pretek jednotlivcov, kde sa 2 dievčatá z nášho družstva umiestnili  

na 1.priečke - Michaela Fedorčáková a na 2.priečke - Nikola Bajnoková.  

 

Výsledky súťaže  
Kategória dievčat: Kategória chlapcov: 

1. miesto: DHZ ZŠ Šuňava                                     1. miesto: ZŠ Sp. N. Ves 

2. miesto: DHZ Šuňava 2. miesto: Slovenská ves 

3. miesto: Vikartovce 3 .miesto: Sp. Podhradie 

                 

                                                                                                       Daniela K. 

       

 
 

                                                          

                                                
 

Okresná hasičská súťaž v hasičskom športe sa konala 16. mája pred kultúrnym domom 

a obecným úradom v Šuňave. Súťažilo sa v týchto disciplínach: štafeta na 400 m (okolo 

parku) a útok CTIF. Tejto súťaže sa zúčastnili 10-členné družstvá z Popradského okresu. 

Každý sa veľmi snažil o to, aby vyhral, no nie každému sa darilo tak, ako dievčatám z našej 

školy. Dievčatá z DHZ ZŠ Šuňava sa umiestnili na prvom mieste a tak sa mohli tešiť 

z postupu. V chlapčenskej kategórii sa na prvej priečke umiestnilo družstvo z Gerlachova. 

Okresné kolo bolo postupové. To znamená, že víťazi (jedno chlapčenské a jedno dievčenské 

družstvo) postúpili na krajské kolo, ktoré bude v Hertníku pri Bardejove. Krajské kolo sa 

uskutoční 19.júna a preto informácie z tejto súťaže už nestihneme uverejniť v časopise.  

Výsledky Okresnej súťaže: 

       Chlapci Dievčatá 
             1.   DHZ Gerlachov                                                   1.   DHZ ZŠ Šuňava                                             

             2.   DHZ Šuňava                                                        2.  DHZ Šuňava 

             3.   DHZ Štrba                                                           3.  DHZ Vikartovce I.          Miška 
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Nedajme sa baby,     Nedajme sa baby, 

chalani sú slabí.     chalani sú slabí. 

Ukážme im že nemáme    ukážme im že nemáme 

v hlave kaleráby.     v hlave kaleráby. 

 

Chalani sú čudné tvory,    Veď sme predsa dáke dámy, 

pokrikujú na kočky.     veď sme správne dievčatá, 

Chovajú sa ako chorí     aj keď na nás kričia mamy, 

keď nám píšu lístočky.    tatko nás chce vylátať. 

 

Chovajú sa ako blázni    Nie sme žiadne žalobaby, 

a každý z nich robí šou.    nie sme žiadne šplhošky.  

Nevieme sa dočkať prázdnin,    Chalani sú na nás slabí. 

zavolajte polišov.     Nedajme sa kámošky. 

 

    Nedajme sa baby    

    chalani sú slabí. 

    ukážme im že nemáme 

    v hlave – reďkovku. 

 

              Hádanky 

Nenáhli sa, neuteká,                                                Čo robí hus, 
nerozkýva zvonček.                                                  Keď stojí na jednej nohe ? (jednu má skrčenú) 
Na chrbte má miesto mecha 
celý malý domček.       (slimák)                                                                         

                                                                    
    
Lezie, lezie po železe,                                                Koľko krokov urobí vrabec za sto rokov ?  

nájde dierku, do nej vlezie?   (kľúč)                                     (ani jeden, vrabec  skáče)    
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„CHOROBA 

   K lekárovi otec zašiel, 

nemá chrípku ani kašeľ. 

O dcéruškin rast má vážnu obavu, 

pretože už prerastá ma cez hlavu. 

 

                     VÝVOJOVÁ LÁTKA 

                                              Učil som sa na jednotku, 

                     vedel látku na dvojku, 

                     odpovedal na trojku,  

            vyzeral som na štvorku, 

                      a on mi dal pätorku. 

 

NA ZOSTROJENIE                                                  ZUBÁRKA 

 pravouhlého trojuholníka potrebujeme                     Naša zubná lekárka má bezbolestnú   

tri prvky : pravítko, kružidlo a kriedu.                       vŕtačku. Igorovi vŕtala zub a vôbec ju to     

                                                                                    nebolelo. 

 

SPRÁVA ZO SVETA                                                   CISÁR  NA DEJEPISE 

  V Japonsku sú také malé byty, že žiaci si musia           Pre cisára pána a jeho rodinu 

 robiť väčšie domáce úlohy u susedov.                          v  dejepise zabili sme celú hodinu.  

.            

       Z knihy: Päťka z nudy 

        Maťa 

 

 

                                    

               /pokračovanie z minulého čísla/ 

Prvých pár týždňov 

Hlavne počas prvého týždňa  nikdy nahlas nekričte, nebúchajte dvermi, ani okno nenechávajte 

dokorán otvorené,  zvuky z vonku by mohli vášho vtáčika vystrašiť. Nikdy nepritláčajte tvár 

až na mriežky klietky. 

 

Krotenie 

Priveľmi svoju andulku neunavujte, snažte sa robiť pomalé pohyby, prv než andulku pustite 

z klietky,  presvedčte sa,  že vám neutečie... 

 

Ďalšie informácie sa dozviete z knihy: Býva s nami andulka od  Heleny Piersovej 

(nájdete ju aj v našej obecnej knižnici v Šuňave).    Mimča 
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Behom návštevy v blázinci sa pýta návštevník riaditeľa: „ Podľa akých kritérií bude 

rozhodnuté, či niekto bude zatvorený alebo nie?“ 

Riaditeľ vysvetľuje: „no, my napustíme vaňu vodou, dáme kandidátovi lyžičku, hrnček 

a kýbeľ a poprosíme ho, aby vaňu vyprázdnil.“ 

Návštevník vraví: „aha, rozumiem, normálny človek vezme kýbeľ,  aby to išlo rýchlejšie, 

však?“ 

Riaditeľ: „nie, normálny človek vytiahne štupeľ.“ 

„Chcete pokoj s balkónom alebo bez?“ 

                      ––––––––––––––––––––– 

Príde vodič kamiónu do motorestu a objedná si jedlo, pitie a z chuti sa do toho pustí. 

Keď v tom prídu traja chlapi na harleyoch, prisadnú si k nemu a všetko mu zjedia a 

vypijú. Vodič kamiónu bez mihnutia oka vstane, zaplatí a odíde. Harleyoci sa na seba 

nechápavo pozerajú a hovoria : 

„ tak tento chlapík bol buď poriadny srab, alebo sa vôbec nevie biť“. 

Čašník to počuje a hovorí : 

„ fakt bol nejaký divný. A podľa mňa ani nevie šoférovať. Práve vonku zrámoval tri 

motorky“. 

                 ––––––––––––––––––––––– 

Zákazník sa sťažuje pekárovi: 

„včera som našiel vo vianočke muchu.“ 

Pekár: „tak prečo ste ju nedoniesli, mohol som vám ju vymeniť za hrozienko“. 

                –––––––––––––––––––––––––– 

Páni  Šibnutý, Nikto, a Opľul idú po ceste. 

Zrazu Opľul opľul Šibnutého,  ten sa ide sťažovať na políciu. 

„Opľul ma Opľul !“ 

„Naozaj ? A kto to vie dosvedčiť ? „ 

„Nikto . „ 

„A nie ste Vy tak náhodou šibnutý ? „ 

„Áno..... Odkiaľ ma poznáte ? “ 

         –––––––––––––––––––––––––– 

Ona: „ ahoooj!: 

On: „nooo,  konečne!“ 

Ona : „chceš, aby som odišla?“ 

On: „ nie, nie, čo ti šibe? Už len tá predstava je hrozná!“ 

Ona: „ miluješ ma?“ 

On: „samozrejme, celé dni a noci!“ 

Ona: „a podviedol si ma už niekedy?“ 

On: „ nie, nikdy, prečo sa tak sprosto pýtaš?“ 

Ona: „a budeš ma bozkávať?“  

On: „jasne, pri každej príležitosti!“ 

Ona: „a bol by si schopný ma niekedy udrieť?“ 

On: „si sa zbláznila, veď predsa vieš, aký som!“ 

Ona: „môžem ti dôverovať?“ 

On: „áno.“ 

Ona: „miláčik.“ 

Dialóg pár rokov po svadbe: 

prečítajte si to zdola nahor.                                      Maťa                                                       
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 TAJNIČKA 

 

 

        

      

       

      

        

       

 

 

1. 

 

 

 2.           3.  

    

     
  
 

 5. ,6.   
4.  

 

 

GRAMOFÓN 

 

Keď Heda odpovedá,               Konečne Heda      

baví sa na nej celá trieda.   s odpoveďou je hotová. 

Renáte tečie z očí    Nevynechala ani bodku, 

a figliar Filip točí     bolo to podľa nej na jednotku. 

rukou  

ako kľukou.     Učiteľovi to nestačí, 

      je ako leopard dravý, 

Lebo Heda     nebezpečne sa pýta, či 

pustí sa do látky    rozumie tomu, čo vraví: 

na  plné obrátky -   

ODSLOVADOSLOVA.    „Prečo sa teda  

      hovorí doba bronzová?“ 

Keď pri konci sa pomýli,    

po chvíli     A bledá Heda 

začne odznova.    začala tretíkrát odznova. 

      OD SLOVA 

      DO SLOVA. 

Maťa 
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                1. Ktorý tím vyhral Slovnaft extraligu (hokej) v sezóne 2 009 / 2 010 ? 

  a / Poprad 

  b / Košice 

  c / Slovan Bratislava 

 

       2. Ktorá je vlajka štátu Čína ?          

 

  a /                                                        b/ 

 

 

 

   

 

     

 

     c / 

 

 

 

 

                  3. Kto vyhral Majstrovstvá sveta v ľadovom  hokeji v roku  2010 ? 

a / Česko 

b / Kanada 

c / Fínsko 

     

        4. Ktoré skončilo Slovensko ? 

   a / 5. 

   b / 8. 

   c / 12. 

 

      5. Aké je hlavné mesto štátu Rusko? 

  a / Moskva 

  b / Budapešť 

  c / Monaco 

 

6. Kto vyhral Stanley Cup (NHL – hokej)? 

a / Chicago 

b / Philadelphia 

c / Washington 

 

 

  Maťa      ( 1.b 2.c 3.a 4.c 5.a 6.a ) 
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Máme svojho psíka 
 

 

Naši žiaci našli opustené šteniatko a urobili s ním to najlepšie, čo mohli – doniesli ho do 

školy. Rozhodli sme sa o psíka postarať. Dostal školské meno – Amos. Keďže bol veľmi 

maličký, na pár týždňov si ho k sebe domov vzala pani učiteľka Poradová. Denne sme 

dostávali informácie, ako sa Amoskovi darí, že je to malý nezbedník, ktorý rád hryzie všetko, 

čo mu príde do cesty. Amosko trošku podrástol a „presťahoval sa do školy“. Cez víkendy a po 

večeroch ho má na starosti pán učiteľ Dugas. Amosko „býva“ dole v uhoľni a cez deň, keď je 

pekne, ide von. Pán údržbár s pánom zástupcom mu urobili ohrádku pri telocvični. Amosko sa 

má veľmi k svetu a najradšej je, keď sa mu venuje pozornosť. Všetci dúfame, že z Amoska 

vyrastie zdravý a životaschopný psík. A sme zvedaví, aký veľký nakoniec bude.   AS 

 

 

 

Redakčná rada a Amosko Vám želajú 
slnečné, veselé a bezpečné prázdniny !    
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