
vianočné vydanie

školský rok 
2016/2017

Komenského kamarát – školský časopis pre voľný čas a oddych
Vydáva: Základná škola, Komenského ul.135/6, Medzilaborce
Redakčná rada :
Nórbert Kollár – šéfredaktor, Kristína Cvikliková, Vladimíra
Dimunová, Anna Tarčová, Simona Falisová, Emma Suchá,
Natália Žoltáková, Alex Gajdoš
Vedúca mediálneho krúžku: PhDr. N. Hriseňková
Zdroje: príspevky redakčnej rady, žiakov školy a internet



Príhovor redakčnej rady

Milí čitatelia,

hlásime sa s novým číslom školského časopisu
Komenského kamarát, ktorý sa bude uchádzať o vašu
priazeň aj v tomto školskom roku. V našej redakčnej
rade sa udiali personálne zmeny. Dochádza ku
„generačnej výmene“ – deviataci už zaúčajú do tajov
novinárčenia šiestakov. V takejto staro-novej zostave
sme pripravili aj toto vydanie. Monitorujeme
najzaujímavejšie školské akcie a udalosti, nájdete tu aj
články zamerané na blížiace sa najkrajšie sviatky v
roku - Vianoce. Nezabudli sme ani na typické rubriky,
takže si budete môcť prečítať rôzne zaujímavosti,
anketu, rozhovory, vtipy a samozrejme v ňom nebude
chýbať krížovka a obrázok na vymaľovanie. Priestor
dostanú práce z kategórie vlastná tvorba. A uprostred
toho všetkého bude kraľovať „školský strom vianočných
želaní“. Jedným z nich je aj to, aby sa vám časopis KK
páčil. Dúfame, že budete naďalej našimi dobrými a
vernými čitateľmi a že sa budete tešiť na ďalšie čísla
Komenského kamaráta.
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Súťažná maľovanka pre prvákov
Každý žiak prvého ročníka môže získať sladkú odmenu
za správne vyfarbený vianočný obrázok. Písmenká a
farby už ovládate, tak sa môžete dať do maľovania.
Hotové obrázky prineste pani riaditeľke. Určite bude
mať veľkú radosť a odmení vás nejakou sladkosťou.

Žiaci vyšších ročníkov si môžu obrázok vymaľovať nesúťažne

Obrázok na titulnú stranu nakreslila Simona Falisová Obrázok na zadnú stranu časopisu nakreslila Natália Žoltáková, 6.A
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"Realizované s finančnou podporou          

Úradu vlády Slovenskej republiky - program 

Kultúra národnostných menšín 2016"

Naša škola sa úspešne zapojila do

projektu Hudba, spev a tanec – most

spájajúci Rusínov a Rómov a získala

dotáciu od Úradu vlády SR na

realizáciu rôznych aktivít, ktoré prispejú

k zbližovaniu žiakov z národnostne

zmiešaného prostredia a pomôžu

odstraňovať potenciálne predsudky a

bariéry.

Našou snahou je podporiť žiakov a poskytnúť im dostatok

primeraných podnetov pre rozvoj ich osobnosti. Keďže

žijeme v národnostne zmiešanom prostredí, hudba

symbolizuje most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov. Aký by

to bol život, keby v ňom nebola hudba, aká by to bola škola,

keby v nej deti nehrali, nespievali a netancovali. V duchu tejto

filozofie sa budú realizovať aktivity projektu. Budú zriadené tri

záujmové útvary a každý z nich bude mať špecifický predmet

činnosti. Všetky však budú zamerané na hudbu, tanec a

spev. Dotácia poslúži na obstaranie 20 rusínskych a 20

rómskych krojov, v ktorých sa budú žiaci prezentovať na

kultúrnych podujatiach nielen na pôde školy, ale aj na

regionálnej úrovni. Aj naša školská kapela Komeňak Band

dostane nové hudobné nástroje. Všetky deti dostanú priestor

na zmysluplné trávenie voľného času a budú môcť rozvíjať

svoj talent a nadanie.

www.lustenie.napady.net                                                              Pav©l Surovec 

 

Hádanka: 

Sedíte v krásnom červenom Cabriolete. Pred vami je lietadlo a za 

vami námorná loď. Ako prestúpite z auta na lietadlo? 

Riešenie: 

Zastavíte (TAJNIČKA) 

autor: 
Pav©l 

Surovec 

vlastný 
(skr.) 

okrem 
iného 

neúspech 
(hov.) 

tajnička  osobitne štýl 

včelí 
produkt     symetrála   

nealkohol. 
nápoj     

slečna 
(skr.) 

  
zverník 

 
nástroj 
ženca 

ťažký kov 

     okovaná 
nádoba 

cirkulácia, 
obeh        

očividne 
(expr.)      chem. zn. 

astátu 
popevok 

predložka 
so 7. 

pádom   plúžil     

zn. abvolt   vojenská 
jednotka     

KRÍŽOVKA 
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www.lustenie.napady.net
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Žiaci sa veľmi radi zapájajú do diania v
škole aj v meste a pomáhajú rozvíjať
jedinečnú rusínsku kultúru nášho regiónu.

rusínsky folklór počas 

týždňa rusínskej 

kuchyne 10.-14.10.2016
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Istá matka porodila za svojho života len jedny dvojčatá. Dvoch chlapcov.
Jeden na druhého sa podobali na nerozoznanie, napriek tomu sa každý z nich
narodil v inom roku aj v iný deň. Ako je to možné?

Jeden sa narodil v posledných minútach na Silvestra a druhý v prvých 
minútach na Nový rok.

Dvojmetrový kúzelník z cirkusu Nový svet bol atrakciou aj mimo
predstavenia. Všade kam prišiel, chodili sa naňho pozerať deti aj tí starší.
Keďže bol zhovorčivý, odvážili sa mu aj prihovoriť. On rozprával... a dával
hádanky. Vyhĺbil napríklad do zeme 20-centimetrovú dieru. Hodil do nej
pingpongovú loptičku a požiadal prítomných, aby ju vytiahli bez toho,
aby sa loptičky priamo dotkli, nesmeli tiež použiť palicu, lepiacu pásku
ani nič pevné. Mnohí skúšali fúkať, ale diera bola príliš hlboká. Ako
napokon dostali loptičku von z jamky?

Do jamky stačilo naliať vodu a pretože je pingpongová loptička ľahká, 
vyplávala na hladinu nad jamku a mohli ju zobrať.

Hádanky a vtipy

„Pán riaditeľ, môžete mi dať
zajtra voľno?" pýta sa v práci
pán Novák. „Manželka chce,
aby som jej doma pomohol s
vianočným upratovaním."
„Z takého dôvodu vám
predsa nebudem dávať
voľno!" rezolútne to
odmietne nazlostený

riaditeľ.
„Ďakujem," vydýchne si
zamestnanec. „Vedel som,
že je na vás spoľahnutie."

„Jožko, čo si kúpil babke 
pod stromček?“

„Futbalovú loptu.“ 
„Futbalovú loptu? Ale veď 
babička predsa nehrá futbal.“
„Práve preto. Ona mi kúpila 
knižky.“

Zákazníčka: „Chcela by som kúpiť 
mužovi na Vianoce peknú kravatu, 
ktorá by zvýraznila jeho oči."
Predavačka: „Každá kravata zvýrazní 
chlapovi oči, len ju treba poriadne 
zatiahnuť."



Zo života školy...
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Za všetkými dobrými nápadmi a školskými akciami, ktoré sa nám

podarilo úspešne zrealizovať, stojí žiacky parlament. Tvoria ho

zástupcovia z každej triedy na druhom stupni. Pracujú naozaj

dobre, veď posúďte, za tri mesiace pomohli organizovať tieto

podujatia: týždeň rusínskej kuchyne (10.-14.10.2016), mesiac úcty k

starším – kultúrny program (20.10.2016), vianočná akadémia

(22.12.2016), ples rodičov, učiteľov a priateľov školy (20.1.2017).

Všetky podujatia boli obohatené krásnym kultúrnym programom, v

ktorom sa prezentovali žiaci zo záujmových útvarov školy.
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Krásna je naša krajina! Má mnoho prívlastkov, veľa zvláštností a bohatú nádielku

tradícií. Čo však k Slovensku neodmysliteľne patrí a predstavuje to „najtypickejšie

z typického“ sú bryndzové halušky. Bryndza, ktorá sa do nich dáva, je vyrobená

z ovčieho mlieka. Vždy, keď ich mama varí, rozmiešavam tú bielu dobrotu v miske

s horúcou vodou, ktorú si odčerpám z velikánskeho hrnca, v ktorom už bublajú

halušky. Moje myšlienky sa zakaždým uberajú na salaš, kde dobrácky bača

hovorí svojmu pomocníkovi, čo má kúpiť a ten to akosi stále dopletie a potom sa

z toho smejeme. Televízne reklamy nemám rada, ale táto je moja obľúbená.

Vďaka nej si viem živo predstaviť, ako sa pasú ovce, ako ich musí ten bača

podojiť, ako sa mlieko premení na bryndzu, syr, oštiepok či žinčicu, ako sa mlieko

v cisternách dováža do mliekarenskej výroby a tam vznikajú moje milované

jogurty, ako sa to všetko privezie do obchodov, kde si ich vyberiem a vložím do

nákupného košíka. No a presne na takomto princípe vlastne funguje všetko, teda

na mysli mám potraviny, zeleninu, ovocie a ostatné plodiny, ktoré si ľudia kupujú

v obchodoch a supermarketoch. Tiež to muselo prejsť cez pracovité ruky

poľnohospodárov, či už obilie, zemiaky, paradajky alebo hrozno. A potom ďalšími

rukami pekárov, pracovníkov baliarní, skladníkov, šoférov, predavačov a ešte aj

mnohých iných ľudí, ktorí sa starajú o to, aby sme si mohli kúpiť to, čo

nevyhnutne potrebujeme pre život a svoje zdravie. Názory na potraviny a ich

kvalitu sa rôznia. Sú aj takí ľudia, čo si ich chodia kupovať do susedných krajín,

pretože im pripadá, že slovenské potraviny nie sú kvalitné. Práveže naopak!

Vieme my, čo sa nachádza v potravinách, ktoré pochádzajú z ďalekých

a exotických krajín?! Ako sa to dá zistiť? Ťažko alebo nijako! Avšak slovenské

potraviny sú pravidelne kontrolované a podliehajú prísnym normám. Pracovníci

v laboratóriách robia prieskumy o kvalite výrobkov, takže sa naozaj nemusíme

báť, že jeme niečo nezdravé. Žijeme na Slovensku, preto by sme mali našej

krajine dôverovať a čo najviac sa snažiť podporiť milióny pracovitých rúk kúpou

a spotrebou slovenských výrobkov.
Vladimíra Dimunová, 6.A

Ľudové tance v podaní 
našich žiakov roztlieskali 
rodičov na školskom plese
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Kto chcel mať dobrú úrodu, dal 

pod stôl rýľ, kosu a motyku.

Na stole musel byť vždy párny

počet tanierov, lebo pre toho

posledného by mohla prísť smrť.

Keď sa sfúkla
svieca a dym
smeroval hore k
povale, bolo to
dobré znamenie.
Ak dym smeroval k
dverám, hovorilo
sa, že niekto opustí
dom.

Otec urobil prstom namočeným v mede každému krížik na 
čelo, aby bol po celý rok dobrý. 
Z cesnaku si každý odhryzol preto, aby bol zdravý. 

Šiestaci si vymysleli a zrealizovali projekt o vianočných zvykoch.

Na obrázkoch  sú bábiky z textilu, ktoré vyrobili na hodine výtvarnej    

výchovy.

Mosty, ktoré spájajú

Takto sa prezentujú na kultúrnych 
podujatiach aj rómski žiaci. Kultúrny 
program k mesiacu úcty k starším 
20.10.2016
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Vianočný projekt šiestakov

Naši šiestaci sa rozhodli v rámci projektového vyučovania
zozbierať rôzne zvyky, tradície a povery, ktoré sa v našom
regióne ešte v mnohých domácnostiach dodržiavajú. Pýtali sa
najmä starých rodičov. Prečítajte si niekoľko zaujímavých
zvyklostí od našich zberateľov.
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Na Štedrý deň sa nič 

nepožičiavalo, mohlo  

by to privolať 

chudobu.

Na Štedrý deň sa 

má zaklopať na 

studňu, aby bola 

dobrá voda.

Koho na Vianoce vyťaháme za uši, bude počuť samé dobré 

veci.

V období Vianoc dievča, ktoré sa

chcelo vydávať, hodilo topánku

za hlavu k dverám. Ak sa špička

topánky otočila k dverám,

znamenalo to, že sa dievča do

roka vydá.

Mince alebo rybie šupiny

položené pod tanierom mali

priniesť do domu peniaze.

Na Vianoce sa

ľudia chodili

umývať do potoka,

aby boli celý rok

zdraví.
Keď na Vianoce rozkrojíš jablko a bude tam hviezda z jadierok, 

tak bude celá rodina šťastná a zdravá.

Počas vianočnej večere

nikto neodchádza od

stola, iba kuchárka môže,

inak by sa rozpadla

rodina.

Nohy stola sa na Štedrý 

večer majú omotať niťou, 

aby sa domu vyhli zlodeji.

Október - mesiac úcty k starším

Ako každý rok tak aj teraz sme 
nezabudli na našich rodičov a 
starých rodičov.



Ja som malý 

vinšovník, 

zavinšujem ako 

nik. Šťastie, 

zdravie rodine, 

nech všetko zlé 

pominie. 

.

Veselé a krásne, 

radostné a šťastné, 

príjemné a milé 

vianočné sviatky

V novom roku, moji 

milí, lásky, blaha, 

zdravia, sily, 

úspechov a šťastia 

veľa z úprimného 
srdca želám.

Nech Ťa v novom roku

stretnú na každom kroku 

iba príjemné veci,

aké si prajeme všetci

Mačanka sja kolotit, perohy sja

pravľat, bobaľky sja mačajuť, 

slivčanka vypravjat. Kapusta už 

navarená, ryba na pecu

upečená. Cilyj svit za stil sidaje. 

Isus Christos sja roždaje. 

Bohom požehnany sjata želať

redakčná rada.

grafická realizácia – Anka Tarčová, 6. A
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Nikdy si tak neuvedomujeme cenu času,

ako práve vtedy, keď sa jeden rok končí a

druhý sa začína. Vstup do nového roka

poskytuje príležitosť k zamysleniu sa.

Využime ho k dobrému nasmerovaniu

svojich ďalších krokov. Nech je rok 2017

bohatý na lásku, šťastie, optimizmus,

dobré predsavzatia a radosť zo života. Po

celý rok more zdravia a oceán dobrej

nálady všetkým žiakom, pedagogickým i

nepedagogickým pracovníkom našej

školy želá redakčná rada


