
22001155//22001166
MMÁÁJJ 22001166
rrooččnnííkk XXII II II
čč íí ss lloo 22

Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

Ja na tomám!Ja todokážem, preto ...

PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk
šš tt vv rr ťť rrooččnnííkk pprree žž ii aakkoovv ii rroodd iiččoovv

VVyyddáávvaa::
ZZŠŠ ss MMŠŠ PPaavv lloovvccee nnaadd UUhhoomm
ŠŠkkoo ll sskkáá 33

EEmmaaii ll ::
ppaavv lloovvsskkyy..sskkoo llaakk@@ggmmaaii ll .. ccoomm

wwwwww..zzssppaavv lloovvcceeuuhh..sskk
CCooppyyrr iigghhtt ©© PPaavv lloovvsskkýý šškkoo lláákk
22001166

• píšem

•maľujem

•kreslím

•vymýšľam

Jednoducho
tvorím!

Literárna a výtvarná tvorba

žiakovnašejškoly



časopis pre žiakov i rodičov

VVyyttvvoorrii llii ssmmee
Ortovský zázračný rybník

Bol večer pred svätojánskou nocou, najtajomnejšou
nocou v celom roku, keď cez Ortovský les šiel mocný,
ale chudobný muž, ktorý sa volal Juraj Podkopecký.
Zmorený prácou, ktorú musel vykonávať každý deň, sa
pozeral do zeme a niečo si mrmlal. Ako tak kráčal, pod
jeho mohutnou postavou praskali konáre a šušťalo
lístie, keď tu zrazu započul zvuk akoby si niekto
vzdychol. Pozrel sa pred seba a uvidel starú babičku v
starých šatách, ktorá sa zohýnala a nakladala si na
chrbát suché raždie. Podišiel bližšie a prihovoril sa jej:
„Dobrý večer starenka, mohol by som vám pomôcť?˝
Hoci bol tak dokaličený, že už vôbec nevládal, aj tak
chcel pomôcť, pretože mal veľké a láskavé srdce.
Zhrbená starenka s dlhými rozpustenými vlasmi a
prenikavo modrými očami sa na neho pozrela, usmiala
sa a prikývla hlavou: „Bola by som ti veľmi vďačná,
mládenec!“

Juraj si ju vyložil na svoje mohutné plecia a podával
jej ďalšie raždie, ktoré uvidel. Po ceste sa rozprávali a
tak si ani nevšimli, že veľký guľatý mesiac sa už vydal
na svoju púť. Juraj jej porozprával o svojej rodine, že
má doma desať detí, päť chlapcov a päť dievčat.
Najmladšia z nich je však veľmi chorá, nevládze, kašle a
navyše je od narodenia chromá. Keď sa blížili k
starenkinmu domčeku, ktorý stál na kraji lesa, mesiac
stál už vysoko na oblohe nad stromami.
Juraj starenku doniesol až pred jej malú starú chalúpku,
nahnutú na jednu stranu a zložil ju zo svojich pliec.
Keďže bolo skutočne veľmi neskoro, Juraj sa pozdravil,
otočil sa a vydal sa na cestu domov. Starenka ho však
ešte nepustila. Preto, že k nej bol veľmi láskavý,
rozhodla sa, že mu prezradí tajomstvo: „Ďakujem ti,
Juraj, že si ma doniesol až sem a pomohol si mi. Preto
pomôžem aj ja tebe. Ak pôjdeš ešte dnes, presne o
polnoci, na svätojánsku noc, so svojou najmladšou
chorou dcérou medzi tri duby pri najväčšom jazere v
Ortovskom lese, zjaví sa tam zázračný rybník. Tento
rybník sa tam objavuje len raz za rok, presne na
svätojánsku noc a uzdraviť môže len jedného človeka.
Potom sa navždy stratí a už sa tam nikdy neobjaví. Ak
sa tvoja dcéra doň ponorí, bude zdravá. Musíš sa ale
ponáhľať Juraj!“

Juraj sa s úsmevom babičke poďakoval a rýchlo
utekal domov, aby to povedal svojej rodine. Keď vbehol
do domu a celej svojej rodine rozpovedal, čo sa mu
prihodilo, všetci sa veľmi potešili. No najviac sa tešila
jeho najmladšia dcéra, pretože dostala nádej, že bude
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zdravá. Tesne pred polnocou sa Juraj so svojou dcérou
vydali na miesto, kde sa mal zjaviť zázračný rybník.
Juraj si vyložil svoju dcéru na ramená a tak šli. Keď sa
už blížili na to zázračné miesto, zvony začali odbíjať
polnoc. Obaja zrazu uvideli žiaru čarovného rybníka, ku
ktorému im chýbalo už len pár metrov. Juraj zrýchlil
krok, no v tom započuli krik. Zastavil sa, obzeral sa, no
nikoho nevidel. Dcéra ho však náhlila, no Juraj zostal
stáť na mieste a v hlbokej tme hľadal toho, komu patril
krik, keď zrazu započul výkrik: „POMÓC!!!“ A vtom ho
uvidel! V neďalekom jazere sa topil nejaký chlapec. Už
už sa Juraj chcel hodiť za chlapcom a zachrániť ho, no
vtom si spomenul na svoju chorú dcéru, ktorá už
začínala plakať. Obzrel sa smerom k zázračnému
rybníku a videl, že jeho žiara sa už postupne strácala. Aj
keď mu na jeho dcére veľmi záležalo, nemohol dopustiť,
aby pred jeho očami niekto zomrel. A tak svoju dcéru
zložil z pliec a skočil do vody za topiacim sa chlapcom.
Ponoril sa a o chvíľku boli na brehu. Chlapca položil na
zem, schytil dcéru do rúk a utekal s ňou k zázračnému
rybníku, no ten sa pred ich očami stratil.

Smutný Juraj s dcérou sa teda vydali na cestu
domov. Keď prechádzali popri jazere, kde Juraj nechal
chlapca, nikto tam už nebol a tak ani nevedel, komu
zachránil život. Po chvíľke došli domov, smutní a
udychčaní. Keď vošli do chudobnej chalúpky, hneď sa
ľahli a od únavy a smútku zaspali.

Ráno sa Juraj zobudil na šťastné výkriky a výskanie.
Prekvapene otvoril oči a posadil sa. Tu k nemu pribehla
najmladšia, teraz už úplne zdravá dcéra. Juraj tomu
vôbec nerozumel a sám seba sa pýtal: ,,Čo sa stalo?
Veď moja dcéra sa neponorila do zázračného rybníka!
Ako to, že je zdravá?!“

Vtom k nim prišiel sám pán richtár aj so svojím synom
Petrom a povedal: ,,Ďakujem ti, Juraj, že si mi zachránil
môjho syna, keď sa topil v jazere. Za odmenu a z
vďačnosti ti dávam týchto sto zlatých dukátov.“ Aj
richtárov syn Peter poďakoval Jurajovi za záchranu.
Potom ako richtár odišiel preč aj so svojím synom, už z
Juraja nebol chudobný, ale bohatý sedliak. A hovorí sa,
že zázračný rybník, sa v Ortovskom lese odvtedy
ukazoval aj naďalej, presne o polnoci na svätojánsku
noc a čakal, kým doň niekto nevstúpi, aby ho rybník
uzdravil. A vraj tam čaká dodnes.

Matej Repka, 5.A
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Čarovný rybník na východe

Neďaleko dediny Vinné bol čarovný rybník. Rybník vraj
dostal meno po zlate, ktoré bolo čarovné. O rybníku sa
oddávna hovorilo, že si tam zbojníci ukryli zlato. Len nik
nevedel, na ktorom mieste. Prichádzali hľadať zlato z
okolitých dedín a miest, ale aj zoširokaďaleka. Ale veru
nič nenašli. Iba kde tu sa ešte vynoril nejaký človek, čo
by rád zbohatol. Raz jeden bača oddychoval na svojom
salaši. Od rána chodil so sekerou a drevom. Vybral z
vrecka bochník chleba s kúskom slaniny. Ako si ujedá,
odrazu čosi zašuchoce. Obzrel sa a vidí, že starček o
palici krivká rovno k nemu.
 Dobrý deň synku.
 Dobrý deň starček.
 Môžem si prisadnúť?
 Pravdaže.
Posunul sa bača na lavičke, urobil miesto starcovi.
Ponúkol ho bochníkom chleba so slaninkou, aj vody sa
mu dal napiť. Najedol sa starček, napil sa a potom
poďakoval a povedal, počuj synček, dobrú radu ti dám.
 Počul si ty už, synku, o zbojníckom zlate?
 Ktože by o ňom nepočul?
 Veľa ľudí už tu prišlo a nikto nič nenašiel.
 Nenašli a nenájdu, lebo nevedia ako majú hľadať.
 A vy viete?
 Ja viem, choď ku rybníku a hľadaj v strede, tam je
ukryté zlato.
Bača šiel k rybníku a začal hľadať. Dal na starčekovu
radu a zlato našiel, už viac nezavítala bieda do ich
domu.

Alexandra Salayová, 5.A

Víla v rybníku

Naša dedinka je veľmi krásna. Máme aj malý rybník. Ale
nie je to obyčajný rybník. Je to čarovný rybník. Raz si
jeden mládenec menom Milan sadol k rybníku.
Bol to veľmi múdry chlapec, pozoroval ho a hovorí:
,,Ách keby som mal ženu! Veď som škaredý ako tento
rybník. Tento rybník je taký vysušený ani ryby v ňom
neplávajú.“
Vtom sa rybník naplnil až po breh. Milan sa naľakal! Z
vody vystúpila akási krásna bytosť. Milan hovorí: ,,Kto
si?“
Ona mu odvetila: ,,Som víla a patrí mi tento rybník. Ale
tebe sa zjavne nepáči, mám pravdu?“
,,Aaale nie, je nádherný!“
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,,Klameš! Dám ti otázku. Keď ju zodpovieš správne,
stanem sa tvojou ženou, ale keď nie stiahnem ťa pod
hladinu!“
,,Dobre!“
,,Aký je najväčší rybník?“
Milan jej hovorí: ,,Je to more!“
Správne a tak si Milan našiel ženu, nebol viac už sám.

Juraj Dolinič, 5.A

Raj na zemi

Neďaleko našej malej dedinky bola krásna príroda a
hory. Je tam ohromne krásny les. Rozkvitá životom a
láskou. Obloha sa skrýva za horami. Pozoruje krásnu
prírodu hôr. Dýcha čerstvý vzduch, ktorého je plný les.
Vôňa machu a potoka sa rozplýva v nose. Pousmiali sa
mraky nad mláďaťom medveďa. Rozhodli sa mraky k
hore stiahnuť. Hora pocítila tmu a začala sa báť. Tu
zrazu poletuje niečo biele, hora sa diví. Jedno, druhé,
čo to je? A mraky jej odpovedal jemne, sen každého
dieťaťa. Vábne poletuje v mraze, sneží ako z rozprávky.
Švárny potok a hory strážia les. Všade počuť šum
ihličia. Stromy strážia les ako rytieri. Stoja ani sa
nepohnú. Tu hľa! Jeden sa hýbe! Ale on nekráča, on sa
ohýba. Veď ten strom padá! Nikto mu niet pomoci!
Spadol a len tak si tam leží. Pribehla srnka a srnec.
Zrazu srnka spozornela, napäto sa pozrela na srnca. A
rýchlo utekali do hlbín lesa. Spoza kríkov vyletel rys.
Toho sa srnka a srnec báli! Rys vyskočil na kmeň.
Zabáral si labky do machu. Pod nohami mu praskala
kôra. Niečo ňuchal na kmeni, spozornel a utiekol. Tento
les je divný, každé zviera z neho uteká. Počul šplechot
potoka. Šplechotal ako búrka. Pomaly začali aj na les
vločky dopadať. Les bol biely ako najčistejší kryštál.
Potok šumel a potom prestal. Všade bolo ticho. Bolo
počuť iba padajúce vločky. Všetko bolo biele a
zamrznuté. Vysoké stromy boli biele ako svadobné šaty
kráľovnej. Biela hmla ako biely závoj utekala cez les.
Najčarovnejší les aký som kedy videla. Keby ich tak
bolo na svete viac. Toľko krásy na jednom mieste.
Možno ich je viac, len ich treba nájsť.

Mima Gajdošová, 7.B
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Príroda okolo nás

V blízkosti neďalekej hory pokrytej snehom, bielym ako
pierko z vtáčích krídel, zapadá slnko. Fliačiky na
bledomodrej oblohe pripomínajú biele snežné vlny.
Vánok prúdi prúdom rieky, v ktorej sa schovávajú
všelijako tvarované kamienky. Kamienky sú ukryté pod
modrým prúdom, zababušené do mäkkej kôpky hliny.
Rybie rodinky sa schovávajú do svojich príbytkov. Po
trávnatej pôde pobehujú srny aj so svojimi mláďatami,
ktoré medzi sebou rozprávajú. Na druhej strane brehu
sa nachádzajú krtčie kôpky hliny, v ktorých sídlia
krtkovia aj s rodinou. Cez potôčik si stavajú hrádzu
bobry. Bobrie mláďatá hľadajú vetvičky, ktoré sú ukryté
pod kopou listov. Vietor si nôti piesne a stromy poháňa
do tanca. Vtáci sa pripájajú do spevu. Na vetvičkách
stromov sa odhalilo vtáčie hniezdo. Pod zelenými
listami sa schovávajú čerstvé lesné maliny, ktoré
rozvoniavajú celý les. Kiežby sme v takej prírode strávili
aspoň jednu noc pod oblohou plnou malých žiariacich
hviezd.

Katka Serejová, 7.B

Neďaleko nášho mestečka sa nachádza krásny les. Cez
náš les tečie riečka menom Fastúra. Je čistá ako
sklíčko na Gabových okuliaroch. Riečka udiera každú
sekundu jemne o skaly, ktoré sú na brehu. Ďaleko za
lesom sú hory vysoké ako štít. Pozorujú les a chránia
zver. Obloha si nikdy neskrýva tvár. Vždy je tu krásne,
sviežo a príjemne. Do lesa chodia stovky ľudí z nášho
mesta, ale aj návštevníci z okolitých miest obdivovať
krásu lesa. Stále sa im vyčasí a slniečko sa usmieva sa
na nich veľkým úsmevom. Trávička spieva deťom, keď
sa hrajú na nej. Les však nie je výnimočne krásny iba
týmto! Cez zimu sa v lese často objavujú srnky a ich
mláďatá. Táto zima bola dosť mrazivá pre všetkých. V
našom lese je vidno stopy srniek a iných lesných
zvierat. Nedávno sme sa boli s celou rodinou
poprechádzať v nedeľu poobede po lese. Zbadali sme
stopy, ktoré sme neskôr nasledovali. Viedli až k
srnčiemu príbytku. Šli sme bližšie a zbadali maličké
čerstvo narodené srnčie mláďa. Našťastie tam jeho
mama nebola, ale nedávno sme ju videli cez
ďalekohľad a veru pri nej by som sa nechcela ocitnúť.
Bola to riadna srnka, silná ako hora. Rozhodli sme sa,
že tento mesiac tam nepôjdeme, pretože nechceme
dráždiť srnku. O mesiac a pol sme sa šli pozrieť ako to
tam vyzerá. Les ako obyčajne vyzeral krásne a
úchvatne. Vždy sa tam rada hrávam s kamarátmi na
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naháňačky. Niekedy si vezmeme aj piknikový kôš, ak
sme tam dlhšie. Naše mestské deti nemajú v láske les,
ani tam nechodia. Ale ja mám skupinu kamarátov a
milujeme tento les. V lete si často vyzúvame tenisky a
nohy máme v príjemne teplej vode. V riečke Fastúra nie
sú rybičky. Je to totiž najčistejšia rieka akú poznám.
Dúfam, že tento les tu bude vždy v plnej kráse a mohlo
by tu takýchto lesov byť viac.

Natália Geletičová, 7.B

Moja čarovná záhrada
Premýšľam o tej jej kráse,

a preto tu teraz skladám básne.
Píšem o nej skoro ako o sebe,

no nenachádzam v nej slovo nie.
Je to zem plná mäkkej pôdy,
v ktorej ostalo trocha vody.
Je to záhrada plná obilnín,

ktorá nakŕmi dobrých a aj zlých.
A dá ti všetko čo len má
a svoju náruč ti otvára.

A môže to byť príjemnou zábavou,
žiť v čarovnej záhrade tajuplných

snov.
Žiť tam, kde obloha belasých

mrakov
pripomína kŕdeľ lietajúcich

vtákov.
A tak jej krásu zázračnú

ukrývam v tajnosti,
a nechávam čarovať v tichosti

Katka Serejová, 7.B



VVýýttvvaarrnnéé pprrááccee vvyyttvvoorriillii žžiiaaccii
ZZáákkllaaddnneejj šškkoollyy ss mmaatteerrsskkoouu šškkoolloouu PPaavvlloovvccee nnaadd UUhhoomm

Pavlovský školák 2015/20162

VVyyttvvoorrii llii ssmmee

časopis pre žiakov i rodičov



VVýýttvvaarrnnéé pprrááccee vvyyttvvoorriillii žžiiaaccii
ZZáákkllaaddnneejj šškkoollyy ss mmaatteerrsskkoouu šškkoolloouu PPaavvlloovvccee nnaadd UUhhoomm

Pavlovský školák 2015/20162

VVyyttvvoorrii llii ssmmee

časopis pre žiakov i rodičov



VVýýttvvaarrnnéé pprrááccee vvyyttvvoorriillii žžiiaaccii
ZZáákkllaaddnneejj šškkoollyy ss mmaatteerrsskkoouu šškkoolloouu PPaavvlloovvccee nnaadd UUhhoomm

Pavlovský školák 2015/20162

VVyyttvvoorrii llii ssmmee

časopis pre žiakov i rodičov



VVýýttvvaarrnnéé pprrááccee vvyyttvvoorriillii žžiiaaccii
ZZáákkllaaddnneejj šškkoollyy ss mmaatteerrsskkoouu šškkoolloouu PPaavvlloovvccee nnaadd UUhhoomm

Pavlovský školák 2015/20162

VVyyttvvoorrii llii ssmmee

časopis pre žiakov i rodičov



Pavlovský školák 2015/20162

VVyyttvvoorrii llii ssmmee

časopis pre žiakov i rodičov

Pavlovský školák • štvrťročník pre žiakov i rodičov • ročník XIII • školský rok 2015/2016 • č.2 •

vydáva ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom • email: pavlovsky.skolak@gmail.com • Šéfredaktor: Denis

Oros (7.A) • Predseda redakčnej rady: Terézia KišKováčová (7.A) • Redakčná rada: Juraj Dolinič

(5.A) • Marek Gombár (5.A) • Dominik Hruščák (5.A) • Kristián Krištof (7.A) • Matej Repka (5.A) •

Alexandra Salayová (5.A) • Matej Šeba (7.A) • Tomáš Vaľo (7.A) • Dominik Tóth (7.A) • Michaela

Vaľová (6.A) • Jazyková a grafická úprava: PhDr. Martina Horňáková • Foto: Adriána Mihalíková •

www.zspavlovceuh.sk • Copyright©Pavlovský školák 2016




