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Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina 

     Keď nám triedna oznámila, že 5. decembra ideme do Divadla Jonáša Záborského 

na divadelné predstavenie „Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina“, veľmi sme 

sa tešili. Cestou do divadla bola v autobuse veľká zábava. Keď sme prišli do 

Prešova, divadlo už bolo plné detí. Museli sme si odložiť veci do šatne a vypnúť 

telefóny. Zhasili sa svetlá a divadlo sa začalo.  

      Dedko Carlo mal dve deti, ale tie ho obrali o všetko a poslali ho do pivnice. Bola 

mu zima a preto predal svoj kabát za jedno poleno dreva. Prišiel domov a spomenul 

si, že má krb, ale iba namaľovaný na obruse, a tak začal stružlikať to poleno. 

Nadránom z toho polena vznikla drevená bábka, ktorej dal meno Buratino. Ten však 

nevedel,  na čo sú ruky, tak mu dedko povedal, že pôjde do školy. No to sa 

Buratinovi nepáčilo. Povedal, že sa chce hrať a nie chodiť do školy. Rozhodol sa 

odísť, ale pri dverách mu pavúk pošepol, že dedko bude veľmi smutný a že mu to 

zlomí srdce. Buratino ho však neposlúchol a odišiel. 

     Šiel krížom-krážom, spoznával veľa ľudí, ktorí mu povedali, že hlupákov je na 

svete dosť a že existuje mesto Hlupákov. Raz stretol líšku s kocúrom a keď tí videli, 

že má pri sebe tri mince, tak sa ho rozhodli okradnúť. Buratino bol prefíkaný a tie 

peniaze ukryl do ponožky, ale tým nahneval kocúra a tak ho priviazali k ulite. Počas 

noci však k nemu prišla svätojánska muška Malvína, ktorá ho naučila slušnému 

správaniu, ale aj čítať, písať a počítať. Malvína však preskúšala aj obecenstvo 

príkladom „Koľko je 1+1“ a my z publika sme nahlas vykrikovali správnu odpoveď. 

     Buratinovi však už bolo smutno za dedkom, a tak sa pobral domov. Po ceste však 

stretol starú korytnačku, opýtala sa ho ako sa volá a  nazvala ho „Burizonko“. Dala 

mu aj kľúč,  ktorý bol od dverí, na ktorých bol zavesený obrus. Keď prišiel domov, 

dedko ho od radosti vystískal. Obrus spadol a Buratino otvoril dvere a vošiel dnu. 

Tam stretol cvrčka, ktorý mu povedal, aby si niečo prial. Jeho najväčším prianím 

bolo, aby už nebola dedkovi zima a aby mal dedko krb, do ktorého by si dával drevo. 
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     Najviac sa nám páčila postava pani Barabasovej, ktorá vždy skákala do príbehu, 

aby sa ostatní herci ponáhľali, pretože ona nemá čas. Jej kostým bol tiež veľmi 

zaujímavý. Podobal sa telu pavúčej ženy. Bola vtipná, tvrdohlavá, ale aj veľmi zlá na 

bábky, lebo si namýšľala, že niečo robia inak ako by mali. 

     Toto vystúpenie bolo aj pre nás šiestakov veľmi zábavné a poučné. Buratino 

spoznal čo je to mať srdce a z drevenej bábky sa stal malý chlapec, ktorý začal 

chodiť do školy. 

Vanesa Gažová, Tamara Husáková a Viktória Sabolová, VI. A 

 

Ako som súťažil 

 „Koleso šťastia“ 

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc nám naše pani zástupkyne 

dňa 23. októbra pripravili súťaž „Koleso šťastia“. Bola venovaná osobnosti našich 

dejín Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Súťažili sme v troch družstvách: žiaci (to ako 

že ja), učitelia – z nich bol najzábavnejší a zároveň aj najmúdrejší pán učiteľ         

Mgr. Baran a Mgr. Urban, a rodičia – medzi ktorými súťažila aj moja mamina. 

     Mal som trošku trému, ale keď sme zatočili prvýkrát kolesom, zabudol som na ňu. 

Na každú otázku sme odpovedali správne. Tím učiteľov sa troška trápil, ale tiež sa im 

darilo. Najhoršie na tom boli rodičia. Na začiatku neuhádli jednu otázku, a už to 

nedokázali dotiahnuť. A to ma ráno mamina vyprevádzala so slovami: „A hlavne 

nech mi hanbu neurobíš. A tatino: „Vieš, že ti prepáčim všetko, len nie národovcov.“ 

Hanbu som si neurobil, družstvo žiakov vyhralo. Súťaž sa mi veľmi páčila, z našich 

odpovedí sa mohli poučiť aj naši spolužiaci, ktorí nám robili publikum. Ďakujem pani 

zástupkyniam a teším sa na ďalšiu súťaž, ktorú nám pripravia. 

„Dobre vedieť“ 

     Byť dobrým žiakom neznamená učiť sa len kvôli známkam, ale hlavne kvôli sebe. 

A tak som sa veľmi potešil, že ma triedna vybrala na súťaž „Dobre vedieť“. Súťažili 

sme proti siedmakom. Otázky boli ľahučké. Viktor a Samo (siedmaci) sa trápili, až im 
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pot po čele stekal. Miestami som mal pocit, že v knižnici je dym, čo sa im tak z hláv 

dymilo. No ja s Ivkom sme sa nedali. Odpovedali sme rýchlo a správne. Išli sme 

otázku za otázkou až do finále. Pani učiteľky Mgr. Bartkovej som sa predtým opýtal, 

či nasleduje reklamná prestávka. Len sa pousmiala. Aj odpoveď na finálovú otázku 

sme zvládli na jednotku. A tak je dobre vedieť, že šiestaci sú lepší ako siedmaci.  

Matej Líška, VI. A 

 

 

Exkurzia v „ďalekom“ Trebišove 

     Naša škola pravidelne organizuje rôzne exkurzie. Aj tento rok v rámci Týždňa 

zdravej školy sme my, šiestaci zavítali 13. októbra do mesta Trebišov. Navštívili sme 

múzeum, ktoré sa nachádza v kaštieli, ktorý ako nám prezradila pani sprievodkyňa 

dal postaviť v 18. storočí Imrich Csáky. Prezreli sme aj pivnice pod kaštieľom. Tam 

som sa dozvedel zaujímavosti o Tokajskej vinohradníckej oblasti a vínach. Potom 

sme sa presunuli do jazdiarne. Je to veľká miestnosť, v ktorej sa niekedy jazdilo na 

koňoch. Teraz tam vystavujú vypchaté zvieratá z celého sveta.  

Dávid Urban, VI. A 
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     Videli sme aj sálu, kde sa konajú sobáše. Po pozretí kaštieľa sme sa presunuli na 

zadný dvor. Boli tu vystavené oračky, traktory, mláťačky, pluhy, ktorými 

poľnohospodári obrábali v minulosti pôdu. Oboznámili sme sa aj s mechanizmami 

mlátenia obilia od cepov až po dnešné kombajny. Nás, dievčatá však najviac zaujala 

ľudová tvorba. Veľmi sa mi páčil kroj zo Zemplína, ale aj ostatné starodávne kroje 

a krosná. Obdivovali sme aj ručne vyrezávané sochy.  

Sára Bučáková, VI. A 

Pozitíva 

     Hovorí sa, že piatok trinásteho prináša smolu, že je to nešťastný deň, ale pre mňa 

bol šťastný, lebo som bol so spolužiakmi na exkurzii v Trebišove. V múzeu som videl 

velikánske starodávne oračky, ktoré boli poháňané parou. Určite bolo veľmi ťažké pre 

ľudí pracovať s takými veľkými strojmi. Dnes je všetko moderné, stroje vyspelejšie 

a poľnohospodári majú ľahšiu prácu.  

Ľubomír Fabián, VI. A 

     Doma sa mi smiali: „Čo už len v tom Trebišove spoznáš?“ Okrem múzea, kde 

sme sa podpísali do knihy návštev a bolo to super, lebo sme sa cítili ako celebrity, 

ma najviac zaujal park, kde bola hrobka Júliusa Andrássyho, krásny altánok 

a zrúcanina hradu Parič. Na pamiatku som si kúpila magnetku, aby som prispela do 

domácej zbierky navštívených miest. Aj keď je Trebišov neďaleko, nevedela som, že 

sú tam také pekné pamiatky.  

Sofia Matiová, VI. A 

     Cesta sa mi zdala dlhá, hoci sa Trebišov na mape nachádza len kúsok od nás. No 

vidíte, aj mapa niekedy klame.  Keď nám pán učiteľ povedal, že uvidíme traktory, 

pomyslel som si: „Bože môj, pán učiteľ si myslí, že som ešte nikdy nevidel traktor?“. 

Ale ja som sa nakoniec mýlil. Ten traktor bol obrovský!!! Bol veľký ako strom! Znovu 

som si pomyslel: „Ako to mohol niekto postaviť??? Bolo tam aj veľa iných expozícií 

ako krásne drevorezby, obrovský hlboký rybník a veľký trebišovský park, v ktorom 
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nás pán učiteľ Mgr. Urban preskúšal poznávačkou listov. Na to, že som si myslel, že 

to bude zlé, to bol výborný výlet. Jeden z najkrajších výletov, na ktorých som bol.  

Matej Líška, VI. A 
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O troch grošoch 

     Aké krásne je nielen rozprávky čítať, ale si aj v nich zahrať. A verte, vieme, o čom 

rozprávame, lebo sme to zažili. My, šiestaci sme si na Európsky deň pripravovali 

veľmi peknú scénku „O troch grošoch“. Vyrábali sme aj rôzne kulisy, napríklad 

truhlicu a hrad, na ktorom sme sa poriadne nadreli. Vyrezali sme okná aj dvere a 

namaľovali naň kamene. Odišli sme domov a netrpezlivo sme čakali na ten úžasný 

deň. Keď sme sa ráno zobudili, rýchlo sme sa vychystali. Naša milá pani učiteľka 

nám priniesla hlinu, od pána učiteľa sme si požičali kreslá, na ktorých sedeli traja 

radcovia. Nakoniec sme poukladali kulisy a chýbali už len diváci, ktorí prišli 

o niekoľko minút. Veľmi sme sa báli, či nám všetko vyjde podľa plánu, ale nakoniec 

sme sa nemali čoho báť, lebo to bolo zábavné. Našich divákov najviac rozosmieval 

náš spolužiak Matej, ktorý stvárňoval kráľa. Keď sme vystupovanie ukončili, dali sme 

divákom niekoľko otázok. Niektorí diváci odpovede vedeli, iní zas nie. Pýtali sme sa 

ich: „Kto napísal rozprávku O troch grošoch?“ Nás šiestakov pobavila najviac 

odpoveď druhákov, ktorí odpovedali: „Hans Christian Andersen“. Správna odpoveď je 

Pavol Dobšinský.  
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     Keď diváci odišli, boli sme na seba veľmi pyšní, že sme zvládli túto scénku. Ešte 

nás čakalo veľké upratovanie celej triedy. Upratovali sme hlinu, lavice aj stoličky sme 

podávali na miesta. Ostávalo už len tešiť sa z nášho úspechu a ísť domov. 

A to všetko sa odohralo 11. októbra a celá trieda na to spomíname s radosťou.  

Dominika Jančíková a Veronika Olexová, VI. A 

 

Zábava cez prestávky 

     Jedného dňa som dostal dobrý nápad. Pomyslel som si,  že  keď nemôžeme mať 

telesnú výchovu každý deň, mohli by sme ju mať aspoň tých desať minút v škole po 

každom štyridsaťpäť minútovom namáhavom učení. A ten nápad bol taký - vyrobiť si 

futbalovú loptu. Spravil som ju z kockovaného papiera a z Rišovej lepiacej pásky. 

Neviete si ani predstaviť, ako nám tá lepiaca páska pomohla. Hneď ako som ju 

spravil, chlapec či dievča, každý s ňou šantil až pokiaľ neprišla učiteľka na hodinu.    

     Ale na druhý deň sa stalo niečo smutné pre niekoho viac a pre niekoho menej. 

Naša triedna nás prichytila pri vystrájaní a loptu nám zobrala. Bol som trochu smutný, 

ale aj trocha šťastný lebo mi naša triedna dala napísať tento list na ďalší deň. Ešte 

som si spomenul, ako niektorí zo spolužiakov strážili dvere, aby nám tú loptu 

nezobrali, ale stalo sa. Naša triedna vidí všetko                   Matej Vaľko, VI. A.                
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Chov králikov 

     Moja záľuba je chov králikov. Začal som s tým už v šiestich rokoch. Venujem sa 

chovu stredných plemien. Teraz mám v chove šiestich čistokrvných králikov – veľký 

svetlý strieborný a viedenský modrý. O králiky sa treba neustále starať, kŕmiť ich, 

čistiť a tak ďalej. Ku chovu ma priviedol strýko. Myslíte si, že chov čistokrvných 

králikov je jednoduchý? Čo vlastne potrebujete na chov králikov? Klietky, krmítka, 

napájačky na vodu, očkovacie látky, samicu, samca, krmivo a veľa odvahy. 

Očkovanie a číslovanie, čo je dávanie čísla pomocou číslovačky do uší, nie je nič 

príjemné, verte mi. Ale na druhej strane aká veľká radosť, keď sa vám narodia malé 

králiky.  

     Už som sa stihol zúčastniť súťaže aj výstavy králikov a bol som dokonca 

ohodnotený trofejou. Mojím cieľom je zúčastňovať sa súťaží a rozšíriť chov aj na iné 

plemená. Všetko však závisí od môjho voľného času, musím stíhať svoje školské, ale 

aj domáce povinnosti.        

Mário Nemčík, VI. A 
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„Robin Hood“  - moja záľuba lukostreľba 

     Začalo to takto. Dohodol som sa s ockom, že keď donesiem 10 jednotiek, kúpi mi 

luk. Priniesol som tých 10 jednotiek a začali sa aj zimné prázdniny. Boli Vianoce a 

pod stromček som dostal luk. Môj luk značky Ragim má čierne 22 librové ramená, 

materiál laminát a drevo, drevené madlo - 20 palcov plus základka a tetiva. K tomu 

terč, terčovnica, tulec a karbonové šípy. Na druhý deň som začal strieľať a šlo mi to 

celkom dobre. A potom sme išli do lukostreleckého obchodu kúpiť zameriavač. Ocko 

mi ten zameriavač zameral a ja som triafal stredy. Neskôr sme zisťovali u jedného 

uja, či náhodou nebude niekde nejaká súťaž, aby sme sa išli pozrieť. Súťaž sa 

konala v Jahodnej pri Košiciach. Tak som začal súťažiť. V skupine som mal 

Maďarov. Ich mená boli Gergeli a Aurel. Strieľali sme na 3D terče. Boli to zvieratá, 

ktoré vyzerali ako skutočné. Strieľal som veľmi dobre. Na konci súťaže bolo 

vyhodnotenie a ja som získal zlatú medailu.  
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Druhá súťaž bola vo Veľkých Kapušanoch. Tam bola aj majsterka Slovenska, ktorá 

mala olympijský luk ako ja. Porazil som ju a vyhral zlatú medailu. Po mojich prvých 

úspechoch si ma všimli aj vedúci niektorých lukostreleckých klubov. Prvý ma oslovil 

vedúci prešovského klubu. Chcel, aby som sa stal ich členom. Dokonca mi poslal aj 

knihu o lukostreľbe. Na ďalšej súťaži mi to isté navrhol vedúci košického klubu.                                                         

     Ja sa teraz musím rozhodnúť, ktorú ponuku príjmem. Keď už budem členom 

niektorého klubu, získam aj licenciu. Vďaka nej sa budem môcť prihlásiť dokonca aj 

na medzinárodné súťaže. Dúfam, že pri učení budem mať dosť času aj na 

trénovanie. To je pre mňa dôležité, ak sa chcem v tomto športe zdokonaľovať. 

Dávid Urban, VI. A 

 

Slovné príklady 

     Na literatúre nám pani učiteľka Mgr. Dargajová dala úlohu. Mali sme vymyslieť 

básničku o jeseni alebo slovné príklady. Ja som si vybral slovné príklady a môj 

spolužiak Matej zas básničku. Stihol som to akurát do konca hodiny. Nebolo to až 

také ťažké, ale bolo to veľmi zaujímavé, ako sa dajú tvoriť slová. 

(mrak-a) + (sova-so) = mrkva 

(pole-e) + (vinica-vin) = polica 

(plnka-nka) + (jeseň-j) = pleseň 

(šariš-iš) + (klokan-klo) = šarkan 

(traktor-ktor) + (vlasy-vla) = trasy 

(pomoc-po) + (nám-m) = mocná 

(hra-ra) + (strom-st) = hrom 

(schovávačka-vávačka) + (body-bo) = schody 

(zuby-zu) + (strýko-ko) = bystrý 

Ivo Jakubík, VI. A 
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Jeseň 

Jeseň, moja jeseň 

jak tá krásna pieseň. 

Von vyjde v ošiali, 

celý les rozžiari. 

 

Každý list zafarbí, 

celý les vyfarbí! 

Nakoniec ona povie nám: 

„Za krátky čas prídem k vám!“ 

 

Matej Líška, VI. A 

 

 

 

 

 

 

 


