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Číslo:1            Ročník:2          Školský rok: 2012/2013   



Ahojte, Gorkáči! 

Prázdniny sú dávno za nami. Jeseň je už v plnom prúde a s ňou aj škola, 

učenie, zápasy, súťaže ... A tak je najvyšší čas, aby sa k nám pridal aj náš 

školský časopis GORKÁČIK.                                                                    

V minulom školskom roku vyšlo jeho jubilejné číslo. Kto nemal možnosť si 

ho prelistovať, môže tak urobiť na webovej stránke našej školy.                                                                                              

Pred vami je teda prvé číslo druhého ročníka, na ktorého tvorbe sa 

podieľali gorkáčky a gorkáči prvého a druhého stupňa. O jednotlivých 

členoch redakčnej rady sa viac dozviete v budúcom čísle. Radi uvítame aj 

ďalších Gorkáčov, ktorí by mali záujem spoluvytvárať náš časopis. A čo 

sme si pre vás pripravili?  

 

Udialo sa ...                    Rozhovor s osobnosťami školy 

Zábavné okienko                Jazykové okienko 

Zdravotnícke okienko           Kuchárske okienko 

Športové okienko                Kultúrne okienko 

Významné dni                    Krúžky sa predstavujú 

Učíme sa čarovať               Pre múdre hlávky 

Vlastná tvorba                  Šikovníček 

Zasmejme sa                    HITPARÁDA 

Kupón Gorkáčske ospravedlnenie 

 

Veľa zábavy a poučenia s naším časopisom Gorkáčik! 

Redakčná rada 



U Č Í M E   S A  Č A R O V A Ť 

Chcete si                  vystreliť z kamarátov 

a zároveň im predviesť vynikajúci trik?                      

Dám vám návod ako nato.    

Rozkrojenie banána 

Vyberte banán a nechajte ho, aby si ho prezreli. 

Všetci potvrdia,  že je neporušený. Teraz povedzte, že banán rozkrojíte 

bez toho, aby ste porušili šupku. Banán zoberte do jednej ruky a druhou 

akoby krájajte vo vzduchu. Potom kamarátom povedzte: „Teraz som 

rukou rozkrojila banán na tri časti.“ Nikto vám nebude veriť, ale 

nechajte ich, aby banán ošúpali. Potom uvidia, že vo vnútri sú skutočne tri 

samostatné  časti. 

Ako sa mi to podarilo? 

Na trik sa treba  vopred pripraviť. Potrebujeme tenkú a dlhú ihlu na 

šitie. Ihlou opatrne prepichneme šupku (obr.1) a krúžime ňou v banáne 

tak, aby sme šupku neprerezali. Týmto spôsobom banán rozkrojíme. 

Podobne postupujeme na ďalšom mieste, až je banán rozkrojený na tri 

časti. Použijeme čo najtenšiu ihlu, aby  otvory po vpichu boli čo 

najmenšie. Aby si ich nikto nevšimol, uhladíme ich prstom. Bodkovaná 

čiara na obr.1 znázorňuje, ako banán rozkrojíme. 

 

Želám vám veľa šťastia pri čarovaní.  

 

 

Nina Krížová, 6.B  

 

 



        Z D R A V O T N Í C K E  

                                  O K I E N K O  

            Čo mám robiť, keď ...                                       

                                     sa mi pustí krv z nosa   

                                     

Nehody sa stávajú všelijaké a všelikde. Aj u nás v škole cez prestávky, na 

telesnej, pred školu, ... A môže to byť práve krvácanie z nosa. Vo väčšine 

prípadov býva neškodné a môžeš si s tým poradiť aj sám. Ak sa však 

krvácanie opakuje príliš často, treba navštíviť lekára.  

 

Ako postupovať? 

1. Na začiatok 1-krát poriadne 

vyfúknem. Odstránim a   uvoľním 

zrazeninu, ktorá bráni cievke stiahnuť 

sa.  

                                

2. Sadnem si rovno, nezakláňam hlavu, 

aby som neprehltla, alebo nevdýchla krv. 

 

3. Na  krvácajúce miesto priložím studený    obklad 

alebo kúsok vaty namočenej vo vode. 

 

4. Studený obklad  priložím na zadnú časť krku. 

 

5. Ukazovákom stlačím mäkkú časť nosa, zameriam sa pritom na tú nosnú 

dierku, ktorá krváca. Nos držím stlačený aspoň 5 minút, kým sa 

krvácanie nezastaví.  

 

Alexandra Šarlinová, 7.B 
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           Z Á B A V N É  

O K I E N K O 

Ktorý strom je najväčší na svete? (dorastá až do výšky 83m)                    

Odpoveď nájdeš v tajničke krížovky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Opak kyslého                            8 Vyhynuté zviera                           

2 Dyňa inak                                 9 Pomôcka pri športe                         

3 Nepárnokopytník                    10 Čistíme si s ním ruky                              

4 Múdry ako ...                           11 Tanec spojený s cvičením                  

5 H2O                                        12 Súrodenec                                      

6 Listnatý strom                       13 Produkt od kráv                             

7 Juhoamerická ťava                14 Bohyňa lásky 

Nina Krížová, 6.B 

 



      P R E   M Ú D R E                                  

                    H L A V I Č K Y           

Milí Gorkáči, riešenie krížoviek je zábavná forma                                

trávenia voľného času. Ale maľované krížovky nie sú také bežné  a sú 

pomerne ťažšie, preto sme ich zaradili k úlohám pre vaše múdre hlavičky.  

Ešte vám prezradíme, že táto maľovaná krížovka ukrýva obrázok, ktorý 

je odpoveďou na nasledovnú hádanku: 

Nežije, a predsa chodí a človeka dobre vodí. 

Maľovaná krížovka 

 

Pravidlá a príklady maľovaných krížoviek: 

Maľované krížovky (griddlers) sú logické hlavolamy, pri ktorých je okolo 

mriežky umiestnená legenda s číslami a pomocou nich sa vytvorí 

obrázok. 

  

Každé číslo v legende určuje počet za sebou nasledujúcich štvorčekov 

rovnakej farby. 

 

Medzi jednotlivými číslami je vždy minimálne jeden prázdny štvorček.  

Čísla v legende sú už usporiadané v správnom poradí. 
 

Jakub Stehlík, 5.C 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BEovka


            PRE MÚDRE                                                    

                                          HLAVIČKY   

       

Zápalkové hlavolamy                                                                         

Určite ich poznáte. Tvojou úlohou je vyriešiť zadanie tak, že pridaním, 

odobraním alebo premiestňovaním zápaliek dôjdeš k riešeniu.  

 

Premiestni dve zápalky tak,                     

aby si dostal 11 štvorcov. 

 

 

  

                   Pridaj jednu zápalku tak,  

                   aby platila rovnosť. 

 

 

 

Premiestni dve zápalky 

 a odstráň tak z lopatky smeti. 

 

 

Nina Krížová,  6.B 

 



            Z Á B A V N É  

O K I E N K O 

Hádavé hádanky 

     Sedí pani na kláte v tmavom, čiernom kabáte. Čo je to?  

 

     Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. Čo je to?  

  

     Na veži sedím, nie som vták, vo vrecku ležím, na rukách sa nosím.                  

Kto som?  

 

     Má väčší chvost ako celé telo, nikdy to zo stromu nezletelo.                          

Čo je to?  

 

     Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtveho, živých 

zvolávam. Čo je to?  

  

     Prvý líha, prvý s krikom vstáva. Čo je to?  

 

     Nad vodami, nad poľami sivé husi letia samy. Čo je to? 

  

     Za kostenou bránou červený psík vrčí, ale z búdy nikdy ďaleko 

neskočí. Čo je to?  

  

     Keď ja idem, aj on ide, keď ja stojím, aj on stojí. Čo je to?  

 

     Nemá štetec ani farby, predsa lístie žltým farbí. Čo je to?  

 

 

 

 

Sabina Majerovová, 6.B 

 



                   ZÁBAVNÉ                                                   

                                        OKIENKO 

Nielen  pre najmenších Gorkáčov je tu pekný obrázok. Stačí správne 

pospájať čísla a písmená  od najmenšieho po najväčšie. A potom už len 

vymaľovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Krížová, 6.B 



J A Z Y K O V É     O K I E N K O 

 

V tejto rubrike si budeme zábavne                                                                             

precvičovať anglický jazyk. Najprv                                                             

niečo pre najmenších školákov.    

Správne spoj čiarou obrázok so slovom. 

                                  

                 

                            

                            apple 

                                                                               

                                               lemon     

                                             

                                                               

                           pencil                  

                                                

                                               orange 

 

                    

                                                pen 

                                 

 

Veronika Babušíková, 6.B 



    J A Z Y K O V É                                

            O K I E N K O                                                     

          A teraz niečo pre starších Gorkáčov.                                                                                                       

Animals                                                                                               

Find the words in the grid.                                                                                                      

Words can go horizontally, vertically and diagonally, backwards or 

forwards. 

 

W T D K G O R F X 

O I U E S O O G L 

C G C M O N K E Y 

P E K L T B R M M 

E R G A I S E T M 

E L O F N O A A X 

H G D A L C N M R 

S Q K L H O R S E 

M E V M L N W R J 

 

 

bear 
dog goat lion snake 

cat duck goose monkey tiger 

cow frog horse sheep 
wolf 

 

     

Alexandra Šarlinová, 7.B  



                   Š P O R T O V É                                             

                                     O K I E N K O                                                        

Plavecký výcvik                                                                                    

17.9.-21.9.2012  Gorkáči 6. a 7. ročníka absolvovali plavecký výcvik, ktorí 

ukončili plaveckými pretekmi. Všetci  plavci prekonali samých seba a 

zaplávali vynikajúce časy.  

 

 

 

   

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                  

A tu sú tí, ktorým sa darilo najviac:                                                                                     

Kraul:                             Prsia:                                                                                          

K.Vojteková 17, 63s                    K.Vojteková 25,42s                                                                  

Z.Szalacsiová 22, 01s                 V.Gronková 26,29s                                                           

I.Kašuba  22, 48s                        Z.Szalacsiová  26,94s                                                                                                                                                              

Znak:                                                                                                                                                   

K. Vojteková 22,08s        I.Kašuba  23, 96s        R.Habarda 26,85s 

 

Cezpoľný beh                                                                                             

Dňa 26.9.2012 sa uskutočnil 19. ročník Memoriálu Miroslava   Juranu a 

zároveň aj Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu ZŠ. Do preteku sa 

zapojilo 11 škôl. Našu  školu reprezentovali Samuel Mužila, Marián 

Ďureje, Marcel Kaňera, Katarína Horáková, Lucia Záborská a Natália 

Papcunová. Ďakujeme!        

Nina Krížová, 6.B                                                                                                                        



ROZHOVOR     s osobnosťami školy 

 ; 

Dnes vás pozývame na stretnutie s našimi pánmi školníkmi Martinom 

Beličkom a Petrom Štanceľom.   Oni sú tí najdôležitejší na škole, lebo 

bez nich by sme sa ani my, žiaci, ani učitelia nedostali do školy.  

Dobrý deň, páni školníci! Ak dovolíte, chceli by sme vám dať niekoľko 

otázok.    

1.Vieme, že to nie je veľmi slušné, ale sme zvedavé. Koľko máte rokov?                                                                                                    

MB: Mám 56 rokov.                      PŠ: Mám 62 rokov.                                                                                                                                                                                        

2.Akého speváka alebo speváčku obdivujete?                                                                                          

MB: The Beatles                           PŠ:   Johnny Cash                                                                                                                                                                                                                                        

3.Aké sú vaše koníčky?                                                                                                      

MB: Práca v záhrade, zvieratá.     PŠ:  Autá, motorky.                                                                                                          

4.Máte nejakého domáceho miláčika?                                                                                

MB: Áno, mačku.                          PŠ:   Nemám.                                                                                                     

5.Ste rád školníkom?                                                                                                                 

MB: Áno!                                     PŠ:   Áno!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.Čo vás na práci školníka najviac baví?                                                                                      

MB: Rýchlo mi ujde čas.              PŠ:   Stále je tu iná práca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7.Čo by ste odkázali všetkým žiakom?                                                                                                

MB: Aby boli poslušní, ako sme boli aj my.                                                                                                        

PŠ: Aby boli žiaci poslušní, aby sa vedeli pozdraviť učiteľom a všetkým 

ostatným.   

                                                                                          

za rozhovor a dúfame, že sa vám v našej škole páči.                                                              

Nina Krížová, Veronika Babušíková, 6.B 

 

                                                              



V Ý Z N A M N É   D N I  

SEPTEMBER 

1.9.   – Deň Ústavy Slovenskej republiky                                                                   

8.9.   – Medzinárodný deň gramotnosti /vzdelanosti/ UNESCO                                       

11.9.  – Svetový deň prvej pomoci                                                                                                                                 

19.9.  – Deň vzniku Slovenskej                            národnej rady                                                                                        

21.9.  - Medzinárodný deň mieru                                                                       

26.9.  – Svetový deň mlieka v školách                                                                                         

27.9.  – Deň narodenia Andreja Hlinku 

 

OKTÓBER 

1.10.   - Medzinárodný deň starších osôb                                                                              

1.10.   - Medzinárodný deň hudby                                                                                                

3.10.   – Deň narodenia Antona Bernoláka                                                         

4.10.   – Svetový deň ochrany zvierat                                                                           

5.10.   - Svetový deň úsmevu                                                                          

20.10.  – Medzinárodný deň stromov                                                               

28.10.  - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu  

29.10.  - Deň narodenia Ľudovíta Štúra                                                                

30.10.  – Výročie Deklarácie slovenského národa                                                                 

31.10.  - Halloween   

  

               

 

 

 

 

Valika Janušková 5.B 



K U L T Ú R N E    O K I E N K O 

                                    Hudobná  hviezda 

 
CELESTE RIZVANA BUCKINGHAM 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dnes vám predstavím najväčšie hudobné prekvapenie tohto roka Celeste 

Rizvana Buckingham (* 3. máj 1995), známu skôr ako Celeste 

Buckingham.                                                                Je slovenskou 

speváčkou americko-švajčiarskeho pôvodu a finalistkou druhej 

série Česko Slovenskej SuperStar. V roku 2012 vydala svoj debutový 

album Don't Look Back. 

Žije už 11 rokov na Slovensku, hoci sa narodila vo Švajčiarsku.               

Má zaujímavé korene. Jej otec je Američan, mama Švajčiarka, babka 

z Iránu a dedko z Ruska!                                                                  
Celeste je francúzske meno a Rizvana izraelské. Zaujímavá je aj jej 

nezameniteľná farba hlasu, bezchybná angličtina a výrazná osobnosť.              

To sú tri predpoklady pre úspech v zahraničí a ona ich spĺňa. Potvrdila to 

prijímacia komisia jednej z najprestížnejších hudobných škôl sveta, 

Belmont University v Nashville, kde od septembra študuje. Potvrdzuje to 

aj popularita jej singlu Run Run Run. Ten pol roka boduje v domácich 

hitparádach a zo sedemnásťročnej speváčky urobil najhranejšiu česko-

slovenskú interpretku. Hitový potenciál má i novinka Never Be You, 

ktorá vznikla v slovensko-americkej spolupráci. Držíme jej palce! 

                                                      
 
 
 

 Sabina Majerovová,6.B  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/3._m%C3%A1j
http://sk.wikipedia.org/wiki/1995
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko_Slovensk%C3%A1_SuperStar_(2011)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Don%27t_Look_Back


Moja kniha 

                                                                         

DO SEDO SEDLA ŽRIEBÄ Z GARRIGUES 
  Žáner: román pre dievčatá                                                                                                                

Autorky: Christine Féret-Fleury                                                

                Geneviéve Lecoutier  

  Alix, dcéra majiteľky jazdeckého klubu                                                          

je od nedočkavosti celá bez seba. Annam, kobyla                                                                                    

na ktorej jazdí jej mama, bude  mať                                                        

žriebä. Tento mladý koník má patriť iba                                                         

Alix ! S pomocou svojich dvoch najlepších                                                 

kamarátok Jessicy a Ley sa pripravuje na príchod žriebätka.                                                                               

No nepredvídaná udalosť všetko zmení. Radosť začína mať akúsi                                                            

čudnú príchuť...                                                                                                                

Viac vám prezradí kniha.  

 

Môj film – FLICKA 

Film bol natočený podľa románu Mary O´Harovej. Je to 

príbeh o priateľstve dospievajúceho dievčaťa a divého 

koníka. Katy je dcéra majiteľa ranča, ktorý chová kone. 

Jej prianím je pracovať na farme vo Wyomingu. Otec 

však dcéru pošle na súkromnú školu. Na konci školského 

roka sa Katy vracia domov a v lese objaví krásneho 

čierneho mustanga. Cíti, že ju s ním spája zvláštne puto. 

Dá mu meno Flicka a rozhodne sa, že z tejto kobylky divokého pôvodu 

urobí šampióna. Avšak otec nechce o mustangovi vo svojom stáde ani 

počuť. Ako to nakoniec skončí? Určite si to pozrite! 

 

Lucia Cingelová, Lucia Fančovičová, 5.C 



          PRE MÚDRE           HLAVIČKY                                                              

 

Milí Gorkáči, keďže sme                                 športová  škola, dnes   sme 

si  pre vás pripravili testík                 práve zo športu.  Dievčatá, kľudne 

sa poraďte s chlapcami!                                                                 

 
1.Kto vytvoril svetový rekord v behu na 100 metrov? 
a)Tyson Gay   b)Yohan  Blake    c)Usain Bolt   d)Wallace  Spearmon 

 

2.Aký futbalový tým v Španielsku má prezývku Merengés? 
a)Real Madrid    b)FC Barcelona    c)Atlétiko Madrid   d) FC Malága      

 

3.Ktorý  slovenský futbalový tím  bol najúspešnejší v Lige Majstrov 
a)MŠK Žilina                             c)Slovan Bratislava                   

b)Artmédia Petržalka                d)MFK Košice   

     

4.Ktorý z tenistov nevyhral grenslem US Open? 
a)R.Federer      b)N.Djokovič         c)A.Murray       d)R. Nadal  

 

5.Ako sa volal najlepší strelec MS 2002 v Göteborgu v ĽH? 
a)P.Bondra        b)M.Šatan        c)N.Hagman          d)M.Šušinkij 

 

6.Ako sa volá štadión, na ktorom hráva  svoje domáce futbalové zápasy 
AC a INTER Miláno? 
a)Veltis Aréna  b)Santiago Bernábeo  c)San Siro  d)ALIANZ Aréna 

        

7.Ktorý vzpierač  vytvoril  svetový  rekord  a zdvihol 498 kg? 
a)Martin Tešovič                          c)Matthias Steiner  

b)Hossein Rezazadeh                   d)Behdad Salimi 

 

8.Kto vyhral  majstrovstvá Európy  2012 vo futbale? 
a)Nemecko        c)Švédsko          b)Portugalsko        d)Španielsko           

                                                                                                                

Samuel Marko, 6.B 

 



UDIALO SA ...alebo to naj v našej škole 

prinášajú redaktorky Nina Krížová a Lucia Cingelová  

   

   Dopravná výchova priamo na križovatke a vozovkách        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci 1. – 5. ročníka našej školy v dňoch od 17.septembra do 10.októbra 

absolvovali teoretickú i praktickú prípravu v rámci dopravnej výchovy na 

Dopravnom ihrisku v Martine.                                                                     

Najväčší zážitok mali naši malí prváci, ktorí sa týchto aktivít zúčastnili 

prvýkrát. V teoretickej časti sa dozvedeli o význame dopravných značiek 

a možnej ochrane pred dopravnými nehodami. Najzábavnejšia časť 

hodiny bola však až na dopravných prostriedkoch, ktoré si žiaci mohli 

vyskúšať po zapnutí svetelnej signalizácie.     



     Farebný týždeň v 3.A                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretí októbrový  týždeň si žiaci 3.A triedy spolu s triednou pani 

učiteľkou Jankou Plutinskou spestrili učenie netradičným spôsobom. 

Každý deň prišli oblečení vo farbách, ktoré majú na svojom farebnom 

rozvrhu. V pondelok  začínali oranžovou farbou,   v utorok pokračovali 

fialovou, v stredu to bola zasa nádherná modrá, štvrtku vládla zelená , no 

a v piatok si zvolili červenú farbu. Všetci žiaci aj s pani učiteľkou sa do 

obliekania zapojili naozaj poctivo a  dodržali určenú farebnosť. Vďaka 

spolupráci s rodičmi  prežili neopakovateľný týždeň, ktorý ukončili na 

výtvarnej výchove maľovaním pestrofarebnej jesene a so sladkým 

farebným lízatkom. 

 

    Prváci v Detskom sne                                                                    

29.10.2012 prváci z 1.C s pani učiteľkou Ivetou Haštovou prežili 

netradičnú telesnú výchovu v interiérovom detskom ihrisku. S  nadšením 

absolvovali lezenie, skákanie, triafanie a vozenie. Príjemne unavení sa len 

veľmi neradi vracali do školských lavíc. 



     Olympiáda 4 ročných období                                                                       

Deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami Zuzanou Kmeťovou a Ivanou 

Matejčekovou sa zapojili do súťaže pod názvom Olympiáda štyroch 

ročných období.                                                              Zapojených je do 

nej ďalších päť základných škôl z blízkeho okolia. Žiaci absolvujú štyri 

súťažné kolá. Pre víťazov je pripravená finančná odmena, ktorú získavajú 

pre svoje oddelenie. Pod záštitou Centra voľného času KLM sa dňa 25. 10. 

2012 konalo prvé kolo súťaže, kde úlohou detí bolo za určitý časový limit 

nazbierať čo najviac vriec lístia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Našim deťom sa veľmi darilo, čoho dôkazom je nazbieraných 30 vriec 

lístia. Gratulujeme! Deti sa už teraz tešia na ďalšie kolo súťaže, ktoré 

ich čaká v januári. Budeme im všetci držať palce!  

 

 



K U C H Á R S K E   O K I E N K O 

Ahojte Gorkáči! Dnes som pre vás pripravil skvelý recept, ktorý som 

kedysi pripravoval s mojou maminou z úrody, ktorú sme si sami 

vypestovali na našej záhradke. Je to skvelý cuketový koláč, ale nebojte 

sa, cuketu tam vôbec nie je cítiť. Inak by som to nejedol, pretože cuketu 

nemám vôbec rád.  

Cuketový koláč na slano 

400g cukety postrúhať na hrubom strúhadle                                                                                 

150g diétnej salámy pokrájanej na kocky                                                                                              

150g eidam syra postrúhaného nahrubo                                                                                       

1dcl oleja                                                                                                                                             

200g hrubej múky                                                                                                                                      

1 prášok do pečiva                                                                                                                                       

3 celé vajcia                                                                                                                                                 

1 veľká cibuľa pokrájaná                                                                

nadrobno                                                                                                          

3-5 strúčikov prelisovaného                                                                     

cesnaku                                                                                               

vegeta                                                                                                                                                       

soľ podľa potreby 

 

 

Postup prípravy                                                                                           

Všetky prísady spolu zmiešať, nechať 15 minút odstáť, potom vyliať do 

vymasteného pekáča a piecť v rúre asi 20-25min. pri 220´C. Je to veľmi 

chutné aj teplé, aj studené. Dobrú chuť! )) 

 

Lukáš Gavrecký, 5.B 



K R Ú Ž K Y   S A  P R E D S A V U J Ú 

Varenie – pečenie 

Je to krúžok, na ktorom sa z chlapcov a dievčeniec stávajú „kuchtičky 

a kuchtíkovia“ pod vedením svojej šéfkuchárky. Tu sa učia pripravovať 

rôzne dobrôtky. Pravidelne striedajú recepty na  sladké a slané koláčiky, 

s využitím  na rôzne príležitosti. Zatiaľ sa im darí a prekvapujú okolie 

svojou šikovnosťou. Tohtoročná jeseň je bohatá na úrodu jabĺk, a tak aj 

na krúžku dostatočne využili práve túto surovinu. Naučili sa  niekoľko 

receptov, kde  použili zdravé jabĺčka.   V blízkej dobe sa už ale budú 

venovať pečeniu vianočných perníčkov a potom ich zdobeniu. Žiaci 

tretích a štvrtých ročníkov sa stretávajú vždy vo štvrtok o 15-tej hodine 

pod vedením pani vychovávateľky Ivany Matejčekovej a žiaci 2.stupňa 

v pondelok o 14-tej hodine pod vedením pani učiteľky Zdenky Šamajovej, 

a to v kuchynke našej školy.                                                                  

Ak máš záujem vidieť ich pri práci, alebo si pečenie aj vyskúšať, príď 

medzi nás! 

 

 

Ivana Matejčeková, ŠKD  

          

 

 

 

 

 

 



     V L A S T N Á   T V O R B A 

 

Príbeh o starých rodičoch 
Keď som bola veľmi malá,             

len mamičku som vnímala.             Vrásočky aj šediny 

Neskôr ocka, sestričku,               mojim starkým pribudli. 

potom už aj babičku.                    Nielen teplým úsmevom 

                                                    teraz pomáham ja im. 

Stará mama – modroočko              

učila ma básničky.                        Som veľmi vďačná, 

Dedko, babka – hnedoočko           že ich stále pri sebe mám 

spievali mi pesničky.                    a tento príbeh 

                                                    vám o nich rozprávam. 

Ich teplý úsmev                             

pohládzal ma po líčku,                   Ďakujem im dnes, 

ich milý hlas                                  za všetky krásne chvíle, 

uspával ma do sníčku.                    za pomoc a povzbudenie, 

                                                     za láskavé pohladenie, 

Prvé krôčky, prvé slová,                za ich milý smiech, 

školská taška, úlohy.                      čo hneď každý smútok schová 

Prežívajú so mnou stále,               a radosť domov nám privolá. 

moje nezdary i úspechy.                                    

                                                                          Nina Krížová, 6.B 

Stará mama – modroočko 

vypeká buchty voňavé.  

Dedko, babka – hnedoočko 

chovajú zajačiky huňaté. 

 

Dnes je zo mňa veľká slečna, 

uspávať ma netreba. 

Keď si večer zavriem očká 

spomienka na ich rozprávky prilieta. 

 

 
 

 



                                     Moja starká                                                                                    

Nedávno som bola na návšteve u mojej dobrej starej mamy. Starká nás 

už netrpezlivo očakávala  a len čo sme prišli, jej tvárička sa  rozžiarila 

a na ústach sa jej objavil úprimný náznak úsmevu. Vrúcne nás privítala, 

dala mi pusu na čelo a všetci sme cítili, aká je šťastná, že nás konečne 

vidí. Sadli sme si do kuchyne a starká sa o nás starala tak, že sme sa 

cítili ako v bavlnke. Práve, keď chystala vodu na čaj, všimla som si vrásky 

okolo jej očí a jej unavenú, ustarostenú tvár... V každej jej vráske sú 

zobrazené roky tvrdej práce, driny a obety pri výchove detí. Jej detstvo 

bolo iné ako to naše. Prežila ho v období vojny. Tešila sa z maličkostí, 

z toho, že mali na stole kúsok chleba, nemusela chodiť bosá a že sa večer 

všetci stretli pri jednom stole.  Z čoho sa tešíme dnes  my – naša 

generácia? Nikdy to nemala ľahké, nebrala na seba ohľad a život si pre 

ňu prichystal množstvo prekvapení a prekážok, nie vždy príjemných. 

Najlepšie roky života venovala svojej rodine. Pre jej deti bola veľkým 

vzorom obetavosti, lásky a úprimnosti. Mala svoje chyby, predsa nikto nie 

je dokonalý a bezchybný , no nezaslúžila by si aspoň na staré kolená 

pokojný a bezstarostný život? Viem, ako každý deň sedí osamotená 

v kuchyni a myslí na nás. Čo asi robíme, kde sme, či sa máme dobre. Bojí 

sa o nás a dala by nám aj to posledné. Stačí jej, len keď nás môže vidieť 

a tieto momenty – maličkosti pre ňu znamenajú neuveriteľne veľa. Keď 

sa nad tým tak zamyslím, na svete je množstvo starých ľudí, ktorým by 

stačilo len pár milých slov, aby sa cítili lepšie. Množstvo týchto ľudí je 

odvrhnutých do domovov dôchodcov a odkázaných na pomoc a lásku 

cudzích ľudí, pretože ich „rodina“  sa zaujíma len o svoje blaho a zabudli 

na to krásne, čo pre nich tieto osoby spravili a ako im pomohli. Akoby 

nemali právo užiť si posledné roky života v náručí tých najbližších. Naši 

starí rodičia nežiadajú veľa, neprosia  o veľké dary. Chcú len cítiť lásku 

a pochopenie od tých, ktorým obetovali celý svoj život.                                                          

Je večer a my pomaly odchádzame domov. Starkej vbehnú slzy do očí 

a mne ide od smútku prasknúť srdce. Objímem ju a pošepkám jej dve 

obyčajné a všedné slová: „Ľúbim ťa!“. Viem, že slzy smútku sa okamžite 



menia na slzy radosti a tieto slová sú pre ňu celý svet. Starí ľudia sú tie 

najcennejšie stvorenia v našej spoločnosti, plné hodnotných rád 

a skúseností, plné lásky a porozumenia, plné dobroty a úprimnosti, ktoré 

by sme si mali vážiť a chrániť. Sú to skutočné drahokamy pre nás 

všetkých. Bolo by správne, si všetky tieto ich kladné vlastnosti uvedomiť 

skôr, ako bude neskoro...                                                                                                                                                                       

                                                                   

Veronika Babušíková, 6.B                                                                                                                                                                                        

 

 

Moji starí rodičia 

Keď prídem k starým rodičom,                                                                                                     

už nič nie je o ničom. 

Starká - expert na karty,                                                                                                              

štyri hry sú raz, dva, tri. 

So starkým sme machri veľkí,                                                                                                      

vybrali sme káble z telky. 

Naspäť išli ako- tak,                                                                                                                   

a obraz bol naopak. 

 

Martin Fančovič, 7.B 

 

 

 

 



So starkou 

V Tvojich očiach pochopenie, súcit vidno,                                                                                                 

keď mi je na srdci ťažko, keď mi je smutno. 

Tajnosti môžem Ti vyzradiť vždy,                                                                                                               

lebo nikto iný ma nepochopí tak ako Ty.   

 

Do sadu chodíme jablká, čerešne zbierať,                                                                                   

keď susedia vidia, aké hlúposti stvárame,                                                                                    

začnú si z nás strieľať.  

 

Keď sa nudíme,  na cintorín ideme                                                                                            

a starkému kvety vymeníme.                                                                                                           

Trochu sĺz vždy vyroníme,                                                                                                                  

ale navzájom sa utešíme.    

 

V knižnici sa zahrabeme do kníh starých,                                                                                    

čítame ich dovtedy, kým nám nevyrazia dych.  

Vždy som rada, keď si rada -  moja zlatá starká.  

                                                                                                                                                      

                                                                    Lucia Morgošová, 7.B 

 

 

 

 

 



Staré mamy 

Staré mamy, vždy ste tu pre mňa,                                                                                                        

aj keby každá prvosienka zvädla.  

Vy ste moje babky, u vás vždy nájdem útočisko,                                                                           

keď ma niečo ťaží, poviem vám všetko isto.  

   

Jedna babka, nižšia ako ja je,                                                                                                     

u nej vždy aspoň zopár koláčov sa nájde. 

 

Ani u druhej babky nie je núdza,                                                                                                   

lebo babka stále pečie, pečie, nám ponúka.  

Ale nie je to tak, že by som len jedla koláčov vrecia,                                                                 

ja sa hlavne snažím potešiť ich srdcia. 

 

Stará mama, babička, oma či babka,                                                                                            

volať ich môžeme aj babina či starká. 

To ako ich nazývaš, na tom nezáleží veľa,                                                                                        

len to je najdôležitejšie, ako ich tvoje srdce zviera. 

 

Preto k nim úctu maj a vľúdne sa správaj,                                                                                        

pekné slová im len venuj a tvoju lásku im dávaj.   

Ony ti to potom dvakrát vrátia,                                                                                                       

tak im nikdy neubližuj,                                                                                                                 

lebo raz sa v jednej chvíli z tvojho života vytratia. 

Valéria Fajnová, 7.B 

 



Starí rodičia                 

Starých rodičov v úcte maj,                                                                                                                        

vo všetkom im pomáhaj.                                                                                                                         

Aj keď majú na tvári vrásky,                                                                                                       

srdce majú plné lásky. 

 

Oni sú tí, ktorí ťa radi vidia,                                                                                                            

nové veci naučia, za dobre pochvália.                                                                                            

Kupujú vám to, čo na očiach vidia                                                                                                  

a nikdy na vás nešetria. 

 

Náruče majú otvorené,                                                                                                                                 

bez ohľadu na to, aké to bolo zlé.                                                                                                           

Sú tu vždy, aby ťa vypočuli,                                                                                                                          

alebo pomocnú ruku ti podali. 

 

Môžu ti dať lásku, šťastie a oveľa viac                                                                                              

akoby si mohol kedykoľvek mať.                                                                                                              

Sú to ľudia, ktorí ťa majú radi,                                                                                                    

preto ich nikto nenahradí. 

                                 

Monika Zjavková – 7.B 

 

 

 

 



Moji starí rodičia 

V mojej práci Vám chcem opísať mojich milých starých rodičov, ktorých 

mám veľmi rada.                                                                                                                                          

Môj starký sa volá Viktor. Vyzerá ako deduško z  rozprávky.  Má fúzy 

šedivé ako myška,  šedivé vlasy, pracovité ruky .                                           

Moja starká sa volá Oľga. Má krátke kučeravé blond vlasy a peknú 

postavu .                                                                                                        

Vždy, keď som u nich, sa mi venujú. Starký ma učí hrať rôzne pesničky.  

Občas ma vyskúša slovíčka z angličtiny. V lete spolu oberáme ríbezle, 

maliny, jahody a iné ovocie. Veľmi rada mám, keď mi naseká jahody 

s cukrom, ktoré hneď zjem.  Jeho záľubou je záhradka, v ktorej pestuje 

mrkvu, hrach, kaleráb a inú zeleninu. V záhrade postavil altánok,  ktorý je 

celý z dreva.  Je ozdobou záhrady. Ja som mu pomáhala pripevniť na 

altánku dvere. Vždy, keď niečo nové vymyslí, zavolá ma. Odmalička chodil 

so mnou do cirkusov, ktoré sa mi veľmi páčili.                                                

Moja starká ma naučila zas háčkovať a štrikovať. Rada jej pomáham 

piecť koláče a robiť šišky. Zdobí vianočné perníky, ktoré sú naozaj 

dokonalé. Aj mňa ich učí zdobiť, ale ja ich najradšej jem.                                            

So starými rodičmi chodievam na chalupu do Jamníka, ktorý sa nachádza 

pri Liptovskom Hrádku. Pracujem tam s nimi občas aj ja. So starkým 

chodievame pozerať bociany, ktoré sa tam každý rok vracajú. Hniezdia 

na komíne škôlky a do noci sa dlho rozprávajú.                                                   

Pri prerábaní chalupy ma starký vozil na fúriku. Vtedy som mala 7 rokov, 

ale ten zážitok si pamätám dodnes. Občas u starkých prespím.  Hlavne  

vtedy, keď som chorá a rodičia musia ísť do práce.  Prespávala som 

u nich i keď sme prerábali byt. Jednu noc som nemohla zaspať 

a o polnoci prišla starká.  Dala mi knihy na čítanie. No po desiatich 

minútach sa mi nechcelo čítať, a tak prišiel starký, sadol si ku mne, kým 

som nezaspala. Spala som do rána ako zabitá.                                                 

Starká so mnou po večeroch hrávala hry, ako sú kocky, puzzle, pexeso, 

karty a iné spoločenské hry. Jej veľkou záľubou sú hory a zbieranie húb. 



Dokáže zdolať každý kopec, len aby boli plné košíky.                                                                                                                                             

     Moji starí rodičia sú skvelí, som rada že ich mám a že sa mi venujú. 

 Sabina  Majerovová, 6.B 

 

Útočište 

                                                                                              

Kam najradšej chodievam,                                                                                                             

keď nechcem byť doma sám? 

Dedko s babkou sú útočište,                                                                                                           

tam mám  všetko, to je isté. 

Babka poradí, bola učiteľka                                                                                                      

a okrem toho je kuchárka veľká. 

Dedo všetko vie, aj počítač ovláda,                                                                                                    

hrať sa s ním je vždy paráda. 

 

Ján Muríň, 7.B 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     H I T P A R Á D A                      

 

Milí Gorkáči, táto stránka je                    vyhradená pre vás, ktorí radi 

počúvate súčasnú hudbu. Preto si vyber z ponuky piesní a na malý 

lístoček napíš tú, ktorá sa ti najviac páči. Samozrejme nezabudni na 

svoje meno a triedu. Vhoď ho do schránky GORKÁČIK. Môžeš vyhrať 

malé prekvapenie a tvoja pieseň zaznie v školskom rozhlase! Tak šup do 

toho! 

 

Výber piesní:                                                                                                                                    

1. PSY – HOPA GANGNAM STYLE 

2.DJ ANTOINE - MA CHERIE 

3. JUSTIN BIEBER- AS LONG AS YOU LOVE ME 

4.ONE DIRACTION- WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL  

5.CELESTE BUCKINGHAM - RUN RUN RUN 

6.SHONTELLE – IMPOSSIBLE 

7.  EGO ROBERT BURIAN - ŽIJEME LEN RAZ 

8. FLORIDA – WHISTLE 

9. LMFAO - IM SEXY AND I KNOW IT 

10.  KATY PERRY - WIDE AWAKE 

11. PITBULL - INTERNATIONAL LOVE      

                            

Napíšte nám tip na pieseň, ktorú by ste radi mali v hitparáde. 

Peter Cingel, 5.C 



                 Z A S M E J M E   S A . . . 

                                     

    Blondínka dáva inej blondínke hádanku: 

- Má to štyri nohy, je to chlpaté, má to chvost... 

- To je pes! 

- Ešte som nedopovedala! A šteká to! 

- Aha, tak to neviem! 

     Pani učiteľka skúša Janka: Prečo vyhynuli mamuty? 

Lebo v dobe kamennej ešte neboli spolky na ochranu zvierat. 

     Mladý futbalista volá otcovi:“ Ocko, ocko videl si ten zápas?                             

Dal som dva góly!“ „Nie, nestihol som. A ako sa to skončilo?“ „1:1.“ 

     Učiteľka v škole nakreslí na tabuľu jablko a pýta sa prvákov: 

- Žiaci, čo som nakreslila? 

Adamko sa prihlási: - Zadok! 

Učiteľka uteká k riaditeľovi s plačom....                                                                                                            

Príde riaditeľ: - Jaj, čo ste urobili detičky, že vaša učiteľka ku mne 

prišla s plačom? A kto nakreslil na tabuľu ten zadok??? 

     Žiaci sú v počítačovej miestnosti a majú za úlohu vyhľadať zadané 

veci a vytlačiť ich.  

Ozve sa Marika: "Pán učiteľ, môžem ísť na WC, kým sa mi tu niečo 

vytlačí?" 

    Učiteľ sa pýta Mirka: 

- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti 

ostalo? 

-Sedem.                                                                                                                                           

                                                                      Lucia Cingelová, 5.C  

                                                                                                                       



Š I K O V N Í Č E K . . . 

Gorkáči 3.B, 4.A a 4.B s pani učiteľkami Evou Cingelovou a Ľubicou 

Laluhovou tvorili na hodinách výtvarnej výchovy maľovaný komiks                    

s príbehom Naši starí rodičia. Posúďte sami, ako sa im to vydarilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUPÓN „GO“ 

 

Občas sa každému z nás stane, že na niečo zabudne.                                

Napríklad naučiť sa, alebo urobiť si domácu úlohu.                                          

V takom prípade ti môže pomôcť „GORKÁČSKE ospravedlnenie“.  

Aké sú pravidlá?  

Zabudneš  sa naučiť na nejaký predmet. Vyučujúci ťa vyvolá odpovedať, 

alebo nemáš napísanú domácu úlohu. A ty povieš: “Prepáčte, zabudol som 

sa pripraviť. Chcel by som použiť GORKÁČSKE OSPRAVEDLNENIE.“ Pre 

tento raz budeš zachránený, nabudúce cibri svoju pamäť! 

POZOR!                                                                                                         

Kupón z časopisu je použiteľný len pre jedného žiaka, a to jedenkrát na 

určené obdobie. Preto si rozmysli, kedy a na akom predmete ho využiješ.  

---------------------------------------------------------------------------- 

GORKÁČSKE OSPRAVEDLNENIE 

Prepáčte, dnes nie som pripravený/á  na vyučovaciu hodinu.   ĎAKUJEM 

!!! 

Meno žiaka:                                      Vyuč.predmet: 

Platnosť: november, december 

 

 

 

 

 



S P R Á V N E   R I E Š E N I A 

Športový testík: 1c,2a,3b,4c,5a,6c,7b,8d                                                

Tajnička: SEKVOJA MAMUTIA                                                              

Hádavé hádanky: noc, nebo, hodiny, veverička, zvon, kohút, oblaky,        

jazyk, tieň, jeseň                                                                                  

Maľovaná krížovka: hodiny /hodinky/ 

Chceli by ste aj vy prispieť do GORKÁČIKA?                              

Napíšte nám: krizova @zsgorkeho.sk                                               

Máte nápady a pripomienky?                                                 

Hlasujete v HITPARÁDE?                                                   

Napíšte nám: schránka GORKÁČIK na prízemí hlavnej budovy školy 

 

Kto pre vás pripravil GORKÁČIKA? 
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