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Kde nájdete elektronické vydanie 
občasníka Trnkáčik ?



Biela zima
Zima, zima, zimička,
krásna, chladná, bielučká.
Deti vonku utekajú,
a v snehu sa vyváľajú.

Guľovačka začína,
krik a smiech sa ozýva.
Boby, klzáky a sane,
sadneme si na ne.
Z kopca sa šmýkame,
v snehu sa radi váľame.

(Lívia Oslacká, 4. ročník)

Zima prišla
Zima prišla tralala,
už sa teším lalala.
Sniežik sem tam padá,
ktože sa v ňom váľa?

Spadla vločka malá,
spadla vločka na mňa.
Na mňa vločky popadali,
ocko s mamkou ma hľadali.

Filip Paľuv, 3. ročník)

Prišla zima

Vonku chladno, silný mráz,
prišla zima medzi nás.
Polia, lúky zafarbila na bielo,
na kopci nám bude veselo.

A my z našej školičky, 
učíme sa zimné pesničky.
Korčule do ruky berieme, 
na „Kopaninu“ ideme.

(Timea Delejová, 4. ročník)



Rozlúčka s jeseňou Tento rok sme sa s jeseňou 
rozlúčili dosť netradične. 
25. novembra sme v „Galérii“ kultúrneho domu 
v Tarnove usporiadali výstavu 
výtvarných prác deti základnej i materskej školy. 
Čo všetko deti počas troch mesiacov dokázali vytvoriť, 
mohli vidieť rodičia, starí rodičia, súrodenci i hostia 
na výstave, ktorú sme nazvali 
„Detské prelety jeseňou.“ 
Ale ... to nebolo všetko. Vďaka pomoci ochotných 
ľudí svetlo tohto sveta mohol po prvýkrát uzrieť 

Budulínček
Dátum 1.december 2016 – krásne zasnežené ráno, bol pre nás plný zábavy, 
dobrodružstva a hlavne  kultúrneho zážitku do krajského mesta Prešov. 
Navštívili sme divadlo J. Záborského s predstavením Budulínček. 
Samotné predstavenie o neposlušnom chlapcovi Budulínčekovi bolo úžasné.
Herci nenásilne vtiahli do deja rozprávky všetky deti z hľadiska. 
Očarili ich hlavne vtipným, ale  poučným využitím modernej divadelnej 
techniky. Vynikajúce výkony hercov deti sprevádzali búrlivým
potleskom. Tešíme sa na ďalšie vydarené stretnutie s hercami Divadla J.Z. v Prešove.

Mikuláš 2016
Čo neodmysliteľne patrí k predvianočnému času? 
To najlepšie vedia deti. 
Už začiatkom decembra sa každoročne tešia na 
príchod Mikuláša. Deti s rodičmi čakajúci na nádvorí 
základnej školy. Spev detí privolávajúci Mikuláša. 
On nesklamal, prišiel aj tento rok. Nechýbali darčeky 
a rozsvietenie vianočného stromčeka.  
A samozrejme jeho prísľub, že o rok príde zas.

Tarnovský Trnkáčik. 
Kto je to?, čo je to? Nuž, môžeme sa pochváliť prvým číslom nášho školského časopisu, ktorému 
sme vybrali meno Trnkáčik. Ako prílohu tohto čísla sa nám  podarilo vytvoriť 
Pexeso – Pranostiky očami detí. A čo dodať na záver? 
Snáď nás bude náš Trnkáčik sprevádzať aj naďalej. 



Matematická pytagoriáda
Dňa 7.12. 2016 sa konalo Obvodové kolo Pytagoriády 
v Bardejove. 
Našu školu reprezentovali: Emka Rychvalská, 
Livka Oslacká, Timka Delejová, Kamil Šoltýs. 
Ich úlohou bolo potrápiť sa s 15 matematickými 
úlohami. Ich úsilie prinieslo aj ovocie.  
Emka R. sa umiestnila na 3. mieste v kategórii P4. 

Vôňa Vianoc
Aj u nás v Tarnove v piatok 16. decembra voňalo. 
A voňalo aj radosťou. Tou detskou. Je radosť pozerať 
na zamúčené ruky i tváre našich detí. Každý vykrojený 
medovník  stupňoval tú radosť.  Ukradnúť si z 
medovníkového cesta a pochutnať si na ňom, aj to 
násobilo radosť.  Ale... z upečených medovníkov jesť 
nebolo dovolené. Veď, čo by sme potom zdobili?

Čaro Vianoc
Čo sa skrývalo za týmto záhadným názvom? 
V nedeľu 16. decembra 2016, pár dni pre najkrajšími 
sviatkami roka, ktorými sú iste Vianoce, členky 
Miestneho spolku Červeného kríža v Tarnove spolu 
s členkami Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Tarnove zmenili našu sálu kultúrneho 
domu takmer na nepoznanie.  Ako na Vianoce to tam 
vyzeralo, ale aj voňalo. Rôzne vianočné ozdoby, 
betlehemy, obrazy, adventné vence a mnohé iné 
mohli vidieť naše oči. A navyše, niečo pekné sme si 
mohli aj kúpiť. Mohli sme tam cítiť, ale aj ochutnať vôňu vianočného pečiva či vianočného punču.  
A aj naše uši si mohli prísť na svoje, pretože ženská spevácka skupina Babovka spríjemňovala túto 
chvíľu krásnymi koledami a vianočnými piesňami. No a aj žiaci našej školy prispeli málom k tejto 
výstave. S radosťou a nadšením vyrábali vianočných anjelov, ktorých sme tam tiež mohli vidieť. Ale nie 
dlho. Veľmi rýchlo sa totiž rozpredali. Ktovie, kde všadiaľ takýto Anjel Vianoc má dnes svoje miesto? 



Predvianočné popoludnie s tetou Magdou
Keď sa v tarnovskej škole povie teta Magda, všetci 
zrazu zacítia vôňu medovníkov a vedia, čo bude 
nasledovať. 
Preosievanie cukru (tento rok 19. decembra bol 
preosiaty 58-krát), šľahanie bielkov, skladanie celofánu, 
zdobenie medovníkov. Každý rok to isté a každý rok sa 
máme, čo učiť. Neexistuje nevydarený medovník. 
Všetky sú krásne a navyše chutné. 

Posolstvo Vianoc
Tento rok  prinášali deti domov pozvánky na vianočne 
stretnutie nielen pre rodičov, ale aj pre svojich starých 
rodičov. Prípravy štedrovečerného stola na 
popoludňajšie stretnutie pre pozvaných hostí si 
vyžadovali ochotu i pracovitosť, chcenie i radosť,... 
a to naše deti mali. Nechýbali vianočné ikebany, 
zažaté sviece, stoly plné jedla, vianočne piesne, 
koledy a vinše, príjemná atmosféra príjemných ľudí 
i malé darčeky. 
Na chvíľu sme chceli spomaliť čas (hoci vieme, že sa 
to nedá). Odovzdať si navzájom  Posolstvo Vianoc. Či sa nám to podarilo? Odpoveď skrýval každý vo 
svojom srdci. 

Sánkovačka
Tento rok sa nám zima vydarila. Naše miesto na 
sánkovanie bolo konečne pokryté poriadnou kopou 
snehu. Sánky, boby, klzáky a dokonca aj jeden 
snowboard  a my školáci. 
Krik, smiech, radosť – aj takto sme sa zabávali počas 
tohoročnej zimy.



Divadielko Gašparko – Živý darček
Po dlhšom čase k nám opäť zavítala teta Iveta z Prešova 
s Divadielkom  Gašparkom. Predstavenie „Živý darček“ nám 
okrem pobavenia priniesol  aj ponaučenie. Tak nenápadne, 
milo,.. ako to vie teta Iveta.

Korčuľovanie, hokej
Opäť sme mohli zažiť niečo nové. Vďaka tohoročnej zime, 
silným mrazom, nadšeniu niektorých rodičov, pomoci dobrých 
ľudí sa  v Tarnove podarilo vytvoriť klzisko. Deti si tak mohli 
vyskúšať  korčuľovanie, hokej. Niektorí po prvýkrát. 
A prekvapenie – zvládali  to výborne. Hodiny telesnej výchovy 
a pobyt v prírode počas školského klubu detí, či voľný čas: 
klzisko v Tarnove malo túto zimu zelenú.

Valentínsky karneval 2017
Dňa 14. februára 2017 sa v našej škole konal karneval. 
Nebol to obyčajný karneval, ale valentínsky. V tento deň školu 
navštívili zvláštne tvory – potvory. Samozrejme v karnevalových 
maskách. Ako na správnom karnevale nechýbala hudba, hry, 
tanec, súťaže, sladké dobroty, darčeky a odmeny. 
„Tohoročný karneval bol úžasný. Je mi ľúto, že pre mňa bol 
posledný v tejto škole“ – aj takéto povzdychy sme mohli počuť 
po skončení tohoročného karnevalu. 

Polročné prázdniny
Utorok – všedný deň. Ale všedným dňom určite nebol utorok 
31. január. Pre žiakov tento deň znamená, že majú za sebou 
polovicu školského roka.  Polročné vysvedčenie – vizitka za 
päťmesačné úsilie v škole. Pre niektorých žiačikov to bolo 
úplne prvé vysvedčenie, ktoré si prebrali s úsmevom na tvári 
a to preto, lebo v škole sa im darilo. Aj odmena bola. 
Mala  podobu jedného voľného dňa, teda oficiálne – 
polročné prázdniny. Po zaslúženom oddychu znovu zasadli 
do lavíc, aby sa znovu mohli popasovať s novými informáciami. 



Zimné športové hry – Tarnov 2017
Jedného dňa prišla pani učiteľka do triedy a povedala: 

Celé dni sme sa pripravovali a tešili na to, čo tam zažijeme. 
(Kamil Šoltýs, 3. ročník)

„V nedeľu 22.januára Vás pozývame na Zimné športové hry na našu tarnovskú kopaninu“. 

Deň D bol veľmi rýchly. Raňajky, sv. omša, skorý obed a ... Poďme pripravovať tarnovské ihrisko na 
Zimné športové hry. V hlave pripravené plány realita ľahko zmenila. No ak má človek okolo seba 
skvelých ľudí, každá prekážka sa dá zvládnuť. A tak sme mohli začať. Trinásta hodina odbila a ... 
verte - neverte, nikde nikoho. Vnútorný hlas mi našepkával: „Zbaľ to a choď domov“. 
Našťastie som ho nepočúvla. A výsledok? Posúďte sami.  (Alik)

Štartová čiara. A hneď prvá disciplína, ktorá sa mi páčila. Bolo to spúšťanie z kopca. Bolo to super, 
super super! Súťažili dve dvojice. Dvojice vybehli na kopec a spúšťali sa na saniach. Zvíťazila tá 
dvojica, ktorá prvá vybehla na kopec a bez strachu sa spustila až do cieľa. 
(Jojo Šoltýs, 4.ročník )

Ďalšia disciplína bola tiež so saňami. Ja som súťažil s Klaudiou. Ale nie s mojou sestrou, ale tou 
inou Klaudiou. Spolu sme ťahali okolo kopca škôlkara Jakuba.  
(Samko Kuľka, 1. ročník)



Počas predchádzajúcej disciplíny  nám sneh padal z kopca, tak sme sa rozhodli zasypať kopec snehom. 
Nabrali sme sneh do vedier a vynášali sme ho na kopec. Vedrá naberali deti  a rodičia tlieskali 
a pomáhali. Každý dostal jedno vedro a dve lopaty. Deti sa tešili, že mohli pomôcť. 
(Timka Delejová, 4. ročník)

Ďalšia disciplína bola mimo kopca. 
Bolo to hádzanie lyžiarskou palicou do diaľky. 
Táto disciplína bola pre dospelých. Ale skúsil 
som si to aj ja a môj kamarát. Vyhral Dávid, 
lebo je starší a palicu hodil ďalej ako ja. Bola 
to pre mňa náročná disciplína. 
(Kamil Šoltýs, 3.ročník)

Žltú stopu mala disciplína - hod lyžiarskou rukavicou. 
Hádzalo sa od štartu do  kruhov. Hod rukavicou som si 
vyskúšala aj ja. Nemala som súpera. Do kruhu som trafila, 
úlohu som splnila. 
(Ema Rychvalská, 4. ročník)



Presunuli sme sa na klzisko. 
Všetci sme si rýchlo obuli korčule. 
Chceli sme byť na ľade čím skôr. 

Na klzisku boli pripravené prekážky – kužele. 
Našou úlohou bolo korčuľovať sa okolo 
kužeľov. 
Išlo mi to celkom dobre. 
Ale už sme sa tešili na hokej. 
(Alex Gaľan, 3. ročník)

Po voľnom korčuľovaní išla disciplína hokej. 
Rozdelili sme sa do dvoch družstiev: 
červené družstvo verzus modré družstvo. 
Ja som hral v družstve modrých. 
Hral som spolu s Dávidom, Samom 
a ujom Mišom. Prvý gól dal Jojo a tak sme 
prehrávali 1:0. Ujo Mišo prihral Dávidovi a on 
dal gól. Takže zápas sa skončil 1:1. 
(Filip Paľuv, 3. ročník)



Keď sa skončilo korčuľovanie a hokej, dostavali sme medaily. 
Medaila bola veľká lízanka. Boli veľké a malé. 
Veľké dostali všetky deti. Moja lízanková medaila bola 
zelená, ktorú som zjedla. 
Na vrchu mala napísané Zimné športové hry – Tarnov 2017. 
Tento lístok som nezjedla, odložila som si ho. 
(Ninka Rychvalská, 1. ročník)

Tety z červeného kríža nám upiekli chutné šišky. 
Vedúca našej školskej jedálne, teta Anťa nám 
uvarila teplý čaj. Po celý čas nám v kozube 
horel oheň.
(Dávid Harňák, 4. ročník)

Tak čo na to poviete? Neveríte?
Chcete vedieť ešte viac? 

Pozrite si   http://www.tarnov.sk/fotogaleria/rok-2017
 

                      ! 
 

Doplň tajničku z krížovky.



Ako dlho sa venujete hokeju?

Kedy ste začali hrať hokej?

Ako ste sa dostali ku hokeju?

Prečo ste začali hrať hokej.

Kde všade ste už boli hrať hokej?

Veľmi dlho. Keď som sa naučil chodiť, tak som sa naučil hneď aj korčuľovať. Samozrejme ocko ma 
naučil. A keďže som z dediny, tak hneď za dedinou máme obrovské štrkovisko. Keďže vtedy boli 
poriadne zimy, ako teraz, tohto roku, takže sme každý deň hrávali hokej. Od malička, nepretržite až 
do dnešného dňa vždy v zime hrávam hokej. Potom, keď som sa stal kňazom, tak máme kňazské 
mužstvo, kde hrávame.

Keď som bol maličký. Tak ako chlapci v dedine sme hrávali medzi sebou a potom sme sa dostali aj 
k chlapom. A tí nás brali, tí nás fajne ostrieľali, naučili nás poriadne hrať tvrdý hokej. A čo sa týka 
taký už na štadióne, ten keď som už bol kňazom. Je to nejakých pár rokov dozadu. Asi 6 – 7 rokov.

Lebo hokej mám veľmi rád. Je to super hra.

U nás doma vždy hrávame na prírodnom klzisku. A na  štadióne, čo som hrával doteraz, tak to bolo 
v Košiciach, v Čani, v Humennom, vo Vranove atď.

Doma od rodičov, hlavne ocko a potom starší brat. Tým, že sme z dediny, tak to tak samozrejme sa 
hrával – futbal a hokej na prvom mieste.

Teraz, keď som po chorobe, tak málo. Ale vždy som sa snažil aspoň trikrát do týždňa.

V útoku. V bránke by som nevedel byť, to sa priznám. To by bola každá strela gól. Ale zasa, keď 
hrávam v útoku, nechváliac sa, tak každá druhá strela je gól. (smiech) Až tak prehnane hovorím, 
samozrejme. Ale vždy sa mi podarí za zápas dať nejaký gól. A to viac poteší, keď  človek dá než 
dostane.

Ako často trénujete?

Hráte v bránke alebo v útoku?

Interview

Počuli sme, že zo zimných 
športov obľubujete najmä 
hokej. Je to pravda?
Samozrejme, že je to pravda. 
Milujem hokej.

s duchovným otcom 
Mgr.Marcelom Zálehom



Koľko gólov ste už dali?

Akú máte značku hokejky?

Aký máte dres?

Máte svoj hokejový tím?

Máte svojho obľúbeného hokejistu?

Stretli ste sa už s nejakým slávnym hokejistom?

Nechceli ste hrať hokej profesionálne?

Mali ste už nejaký úraz, ktorý sa Vám stal 
pri hokeji?

Zahrali by ste si hokej aj s nami?

V každom zápase dám nejaký gól. A to tak sa teším z toho. Keď človek dá taký krásny gól, to je taká 
radosť obrovská. V každom zápase sa priznám, že priemerne aspoň 3 – 4 góly dám.

Značku hokejky mám Bauer a na nej mám napísané Ovečkin. A druhá je Pass. Tú som dostal, od 
jedného reprezentanta, ktorý hrá za Slovensko za juniorov a  teraz hrá v Čechách. To sú už také 
ozajstné, ľahučké hokejky.

Mám viacero dresov. Rôzne farby – červený, modrý, biely atď. Najviac používam biely. Vždy keď 
hrám v mužstve, tak hrám za bielych a vtedy tam mám svoje číslo 78, keďže som narodený v roku 
1978. Tak som si vybral číslo 78. Keď hráme kňazský hokej proti iným kňazom, tak vtedy máme 
my červený dresy. Pretože červená farba je farba našej arcidiecézy, lebo máme patróna sv. Ondreja 
a ten bol mučeník. Takže mám červený dres a na ňom je aj znak košickej arcidiecézy. A tam mám 
číslo 8, lebo číslo 8 má môj obľúbený hokejista Ovečkin.

Máme. Náš kňazský a to sa vždy stretávame vo Vranove.

Samozrejme, že mám. Už padlo aj jeho meno – Ovečkin. Ale aj Sidney Crosby, Jevgenij Malkin 
a zo slovenských je to Marián Hossa. 

Nie. So slávnym sa mi nepodarilo stretnúť sa. Bolo by to možné, ale nevyšlo mi to. Pretože kňazi, 
kto chce, cez z prázdniny v lete je Camp v Trenčíne a tam vtedy prichádza Marián Hossa, Marián 
Gáborik, Zdeno Chára. Takže tí kňazi, ktorí tam boli, tak sa s nimi stretli. A oni ich tam cvičia. Oni 
im ukazujú niektoré triky. Mne to zatiaľ nevyšlo. Možno, že raz sa mi to podarí.

Jasné, že som chcel. Najprv to bolo tak, že futbal som hrával profesionálne v dedine. A keď ma vybrali 
hrať za Košice, bol som o niečo starší ako vy chlapci. Asi tak 12 – 13 rokov som mal. Boli sme 2 takí 
veľmi dobrí. Ale bol potrebný súhlas rodičov, lebo bolo treba ísť na školu, aj hrať futbal, tréningy 
každý deň, skoro ráno, poobede, zápasy atď. Ocko súhlasil, ale  mamka nesúhlasila. A tak sa to 
skončilo. Samozrejme aj s hokejom. Ale za to zase ďakujem, lebo keby som možno hral futbal, 
tak by som nebol kňazom. 

V hokeji som nemal žiaden úraz. 
Okrem takých malých . Ale vo futbale áno.

Jasné. Určite, veľmi rád.



Lyžujeme v Jasper National Park v Alberte, 
stredisko sa volá Marmot Basin. 

Sánkujeme sa v Muskoseepi Park v Grande 
Prairie, kúsok od nás, kde bývame. 
Za nami vo výhľade je vidno vežu najväčšieho  
katolíckeho  kostola St. Joseph Church.

List z Kanady

Hello folks!

This winter we didn't have much snow. Our auntie and uncle came over from England.
We've had wonderful Christmas together and we did a lot of winter activities together like skating 
on the pond in Muskoseepi Park and sledding. Then we've traveled to Jasper National Park 
to ski and we've spent the New Years Eve there.
It was very hard to say good bye and go back to school.

Here are some facts about winter in Grande Prarie, Alberta:
  - there is only 7,5 hours of day light in the winter (sun rises at 9am, sun sets at 4:30pm)
  - when it gets below -40C we don't go to school
  - when the road gets too icy, school buses don't run
  - Canada is land of long winters - what doesn't kill you makes you stronger :)
Enjoy your "Winter Wonderland"!

Love,
     Johanka and Lujza



Luteránsky kostolík v Jasper National Park v dedinke. Kúpený od katolíkov v r. 1967. 

Banf National Park. Fotka je fotená zo strediska Lake Louise, ktoré je pomenované podľa jazera 
Lake Louise - jazero na fotke ta biela plocha medzi dvoma vrchmi. V stredisku sa lyžuje svetový pohár.
Jazero bolo pomenované podľa princeznej Louise Caroline Alberta, 4. dcéry kráľovnej Viktórie



Ninka Rychvalská (1. ročník)

Nájdi, z ktorých snehových gúľ je postavený snehuliak 
a vymaľuj ich svetlo modrou farbou.
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Učíme sa vybrané slová
KRÍŽOVKA

1.Samica koňa.
2.Zvyšok jablka.
3.Rohovitý obal na prstoch niektorých 
   zvierat.
4.Tretie vybrané slovo po B.
5.Ohnisko, kde kováč kuje podkovy.
6.Drobné živočíchy – bezstavovce.
7.Miesto, kde bývam.
8.Výbežok pevniny do mora.
9.Hlodavec z vybraných slov po „s“.
10.Prostriedok na umývanie.
11.Otcov brat je môj...
12.Poľovnícky pes.
13.Vyrábajú sa z toho čaje.
14.Živočích, ktorý žije vo vode 
     a chytá vodné živočíchy.
15.Uvažovať nad ťažkou úlohou.
16.Obojživelník s pancierom.
17.Kto loví bez povolenia?
18.Máme to v ústach aj v topánke.



Čo nás čaká?

Jarné prázdniny 
6.3.- 10.3.2017 

Hviezdoslavov Kubín –  
obvodové kolo v Bardejove 
15.3.2017                                                                                                                              

Noc s Andersenom 
31.3.2017 

Deň narcisov 
7.4.2017 

Sv. deň zdravia 7.4.2017 



Veľká Noc 
a veľkonočné prázdniny 
13.4. – 18.4.2017 

Zápis do 1. ročníka 
– apríl 2017 

Deň Zeme 
22.4.2017  

Čítame s Osmijankom 
– apríl 2017 

Deň matiek 14.5.2017  



Pani učiteľka 
„škôlkarka“ 
Marienka
pozýva a odporúča:

http://www.kstbardejov.wbl.sk/Kalendare-akcii-2017.html

Marec     
5.3.       nedeľa        Zrúcanina hradu Podhoroď, kláštor Leles a okolie   
12.3.     nedeľa     
18.3.     sobota        Sanok    
26.3.     nedeľa       Hanušovce - múzeum, Medzianky - hrádok, Čičva-hrad (so sprievodcom)   
                                  Podujatie zatiaľ otázne - podľa web stránky múzea v nedeľu zatvorené   

Apríl     
2.4.      nedeľa        Soľná baňa Bochňa, Nowy Wiśznic - kaštieľ   
9.4.      nedeľa        Očakávame návrhy členov - 7.-8.4. - záverečné skúšky cvičiteľov   
17.4.    pondelok    Veľkonočný výstup na Šimonku   
23.4.    nedeľa        Výstup na Javorinu - regionálne podujatie   
30.4.    nedeľa        Ruské sedlo - Balnica + Biesczadska kolejka - pokračovanie projektu   

Máj     
7.5.      nedeľa         Výstup na Maguru   
8.5.      pondelok     Štátny sviatok - očakávame návrhy členov   
14.5.    nedeľa     
21.5.    nedeľa         Roklina Kyseľ - ferrata,  prielom Hornádu   
27.5.    sobota         Stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Čiernej hore   
28.5.    nedeľa        Májové cintoríny D. Jurkoviča   

Jún     
4.6.     nedeľa        Kaštieľ Strážky, Eliašovka (alternatíva Veterný vrch)   
11.6.   nedeľa        Horehronská železnička   
18.6.   nedeľa        Krynica a okolie   
25.6.   nedeľa        Prosiecka a Kvačianska dolina (alternatíva V.Tatry)   
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