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Milí čitatelia, 

prinášame vám posledné číslo školského časopisu pre tento školský 
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ĎAKUJEM ZA KRÁSNY ČAS S VAMI            ((ppmm))  
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ONLINE LITERÁRNA BESEDA              (mb)  
 

Máj je lásky čas a jeho symbolom sú  

Dňa 21. mája sa uskutočnila beseda s Martinom Hatalom a Biankou 

Masarykovou. Poskytli nám množstvo rád ako začať písať. Túto 

besedu organizovalo združenie Medziriadky. Martin Hatala napísal 

svoju vlastnú knihu Whiskey, krv a stiebro. Na besede nám kúsok z 

knižky prečíta . 

Bianka Masaryková v 2019 sa zapojila do Súťaže Medziriadky a 

získala 3. miesto. Napísala svoju knihu Pokoj v duši.  
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SKLADÁME PRÍBEH O EKOLOGICKOM 

ZNEČISŤOVANÍ                (mn)   
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   SME ZVEDAVÍ                                                (as)       

 

PANI UČITEĽKA MARTINA PAVLÍKOVÁ 

 

 
Čo radi robievate vo svojom voľnom 

čase?   

Voľného času je málo, najradšej ho 

trávim v spoločnosti priateľov alebo na 

horách. 

 

Venujete sa nejakému športu?  

Zo športov milujem lyžovanie. Tiež sa 

rada túlam lesom, takže turistika. A 

tento rok ma začala zaujímať aj 

cyklistika, na biku sa totiž dostanem ešte ďalej. Rada si tiež 

zájdem do fitka a zatancujem. 

 

Máte radi svoju prácu?  

Nikdy by som nerobila prácu, ktorú nemám rada. Vyskúšala som 

si viaceré profesie a v škole s deťmmi ma to baví najviac. 

 

 

Keby ste neboli učiteľka, aké povolanie 

by ste chceli byť?  

Keby som nebola učiteľka... učiteľkou som 

chcela byť od 1.ročníka ZŠ. Mala som 

úžasnú pani učiteľku a už vtedy som si 

povedala, že aj ja budem učiteľka . Keby mi 

to náhodou nevyšlo, mám rada prácu s 

ľuďmi s určitou dávkou tvorivosti. Takže 

by som bola asi kaderníčka, personalistka... 

je toľko zaujímavých profesií. 
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Aká je Vaša obľúbená trieda a prečo?  

Obľúbenú triedu nemám. Samozrejme, najlepšie poznám svoje 

deti na 1. stupni, ale veľmi rada učím aj na 2. stupni. Je to 

úplne iné. Rada sa rozprávam aj so staršími deťmi. 

Komunikácia s nimi mi prináša nové pohľady na svet. 

 

Akú hudbu máte radi?  

Milujem hudbu, nemám vyhranený štýl. Mám rada dobrý text a 

peknú melódiu. Z tanečnej hudby mám najradšej latino a hip hop. 

Rada chodím na koncerty. 

 

Keď si máte vybrať - slovenská 

alebo stredomorská kuchyňa?  

Kuchyňa určite stredomorská. 

Milujem ryby a všetky príšerky.  .. 

 

Máte nejaké domáce zvieratko?  

Mám psa Oskara, čivavu. A u 

rodičov mám ešte troch psov. 

Vždy som mala psíka. 

 

Keď si máte vybrať - leto alebo 

zima?  

Najradšej mám zimu a sneh. 

Súvisí to asi s lyžovaním, tiež 

vŕzganím snehu pod nohami a 

zasneženým lesom:-). Milujem keď je veeeeľa snehu. Aj ho rada 

odpratávam z okolia domu. 

 

Máte obľúbenú krajinu alebo cestovateľský sen?  

Veľmi rada mám Taliansko. Rada by som ešte navštívila severské 

krajiny ako Nórsko, Švédsko, ale taktiež Island, Thajsko, možno 

Austráliu... 
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Máte sny do budúcnosti?! :)  

Svoje sny si pomaly plním... Mám ešte sen cestovať do mnohých 

krajín na zaujímavé miesta. 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme pani učiteľke Pavlíkovej  za rozhovor! 

 

ČO NÁS ČAKÁ                                             

 
 1. júla je Medzinárodný deň vtipov 

 

 5.júla je Sviatok sv. Cyrila a Metoda 

 

 7. júla je Deň čokolády 

 

 8.júla je Deň videohier 

 

 26. júla je Deň rodičov  

 

 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov 

 

 29. augusta je Výročie Slovenského národného povstania 

 

 1.septembra je Deň Ústavy Slovenskej republiky 
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NAŠA TVORBA         (am, js, sb, tk)                                                                   
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA  

                          

                      

Jurko doma zase 

vyrobil nielen kvety, 

ale aj chutného 

zajačika!  

Meliske doma takto 

krásne rozkvitli 

tulipány... A potešili 

sa určite aj "jej 

blízke ženy", ktorým 

priania venovala. 

A toto vyrobila pre 

tie najdôležitejšie 

ženy v jej živote 

Janka... 

Reksovci radi 

chodievajú do lesa 

na túru - aj s 

najmladším 

bračekom! 
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ČO ROBÍME, KEĎ SME DOMA                                                    
     

                    

                          

 

Takto cvičí (nielen) po 

večeroch Lenka... 

Keď nemáš činky, použi 

súrodenca ako Rebeca! 

Peťo odporúča zájsť si do 

lesov nad Podmanínom - 

oddych a zábava sú 

zaručené!  

A takto si dáva "do tela" 

Janka... 
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PRÍBEH NA POKRAČOVANIE                                          (nc)                        
  

SSAAMMAA  SSOOMM  SSEEBBOOUU::  66..  VVššeettkkoo  ssaa  sskkoonnččíí  ddoobbrree  

 

 Prešlo pár mesiacov. Zajtra sa dávajú koncoročné vysvedčenia. 

Všetci prídu do školy vyobliekaní ako by sa fotilo na červenom 

koberci. 

  „Neviem čo si mám obliecť,“ hovorí sklamane Petra s veľkými 

natáčkami na hlave.  

 Prehrabovala sa v skrini a zrazu niekto zaklopal na dvere.  

 „Kto to je?“ vystrašene sa pozrela na dvere.  

 Otvára pomaličky dvere, lebo deň predtým sa dívala na horor. 

Široký úsmev, blonďavé krátke vlasy, modré oči – PANI UČITELKA 

VÝTVARNEJ VÝCHOVY JANKA. Objala ju a spýtala sa jej čo tu robí. 

Janka vytiahla spoza chrbta papierovú bielu tašku.  

 „Mám sviatok?“ pozerala na ňu nezmyselným pohľadom.  

 „Nie, doniesla som len malý darček,“ usmiala sa na Peťku.  

 Podala jej tašku. Opatrne nakukne do tašky, keby z nej niečo 

vyskočilo. Vytiahne červené, priliehavé, pohodlné šaty.  

 „Ďakujem, sú krásne!“ usmiala sa.  

 „Choď si ich vyskúšať“.  

 Petra teda vbehne do šatníka a o chvíľu je z nej krásna 

princezná.  

 „Waw, si krásna,“ povie Janka v úžase.  

 „Uvidíme sa zajtra,“ usmeje sa a odíde z izby.  

 Petra sa ešte chvíľu obzerala v zrkadle a šla spať.  

 Na druhý deň už kráčala zvesela do triedy. Sadla si na svoje 

miesto a modlila sa, aby nedošla Izabela. Pani učiteľka vošla do triedy 

s úsmevom na tvári.  

 „Dobré ráno žiaci, máme tu posledný deň v tomto školskom roku. 

Určite ste radi, že je koniec a budete mať dva mesiace voľna,"            

a hovorila ešte asi desať minút.  

 "Tak a ide sa na vysvedčenia." 

 Petra čakala, pokiaľ povie jej meno. 

 „Petra Malá,“ povedala pani učiteľka milo.  
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 Postavila sa a išla k nej. Podala jej vysvedčenie a k tomu nejaké 

papiere. Poďakovala Petra a sadla si na svoje miesto. Samozrejme, že 

mala samé jednotky.  

 Pozrela sa na papiere a číta: „Žiadosť o adopciu."  

 Petra vykríkla... 

          

  KKOONNIIEECC
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 Časopis Šestkoviny  

 Šestkový občasník žiakov a učiteľov 

 ZŠ, SNP 1484, Považská Bystrica 
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