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Milí čitatelia,                                                     

už sa nám pomaly blíži polrok, ktorý aj tak 

nikoho nezaujíma, pretože pre nás sú 

najdôležitejšie zimné prázdniny. 

V tomto čísle časopisu Vás potešíme 

zaujímavými informáciami o pani učiteľke 

Pospíšilovej, prezradíme Vám, aké trendy 

sa práve nosia a určite sa už tešíte aj na 

Príbeh na pokračovanie a na básničky 

z našej vlastnej tvorby. 

Želám Vám krásne prázdniny, poriadne sa 

vyšantite v snehu a dúfam, že od Ježiška 

dostanete všetko, o čom snívate.  

Vaša šéfredaktorka   

Aneta Vršanská                                                                            
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  Začneme tým, že opravíme jednu zlú informáciu z prvého čísla. Napísali sme, že toaletné 

papiere na záchodoch  nebudú. No v deň vydania prvého čísla časopisu sme na našich 

záchodoch tie dlho sľubované toaletné papiere našli. Takže sa opravujeme a ospravedlňujeme. 

 Multikultúrny november. Čo dodať? Začalo to futbalovým zápasom medzi Chelsea 

a Arsenalom, ktorý vyhral Arsenal a mohol si potom vychutnať aj sladkú odmenu, ktorú mu 

všetci závideli. Pokračovalo to  Čajom o piatej, kde sme si mohli pozrieť príbeh Williama a Kate. 

No nevieme, kde sa stratil Hričov Times, časopis, ktorý sme mali robiť na hodinách angličtiny. 

Pani učiteľky, nezabudli ste na niečo? 

 Máme tu pre vás aj smutnú správu. Na našej škole zase nie je žiaden nový vzťah. Náš malý 

priateľko Amorko k nám znova neprišiel a keďže ste nám ani vy nepodali žiadne hlásenie 

o tom, či niekto našiel spriaznenú dušu, zase budú naše Novinky ochudobnené o krásu vašich 

vzťahov.  

 Kto sa tešil na Mikuláša, ruky hore! Ako každý rok k nám zavítal bacuľatý, červený  pán aj so 

svojou družinou, ktorú tvorili čerti a anjeli. Tento rok nám Mikuláša znova robili deviataci (teda 

my). Mikuláš bol tradične jeden, no nebol taký bacuľatý, ako sme napísali a sprevádzali ho 

dvaja čerti a dvaja anjeli. Čerti boli až príliš čierni a strašidelní, no zato tu boli naši anjelikovia, 

ktorí ich krásne dopĺňali a tíšili deti, ktoré strašili čerti. Pani učiteľky nás pochválili a musíme sa 

aj my, pretože si myslíme, že aj napriek tomu, že sme to robili na poslednú chvíľu, sa nám to 

pekne vydarilo.  Mimochodom, tie ruky už môžete dať dole. 

 Ten kto chodil na obed si mohol vychutnať tradičné jedlá českej kuchyne. Napríklad také sladké 

špecle s lieskovo-orieškovou posýpkou alebo hovädzí guláš. Musíme pochváliť pani kuchárky: 

dobre ste navarili! 

 V našej  škole zavládla mánia zdobenia, takže namiesto toho, aby sme chodili farebne zladení 

ako škriatkovia, budeme zdobiť triedy zvončekmi, guľôčkami a hviezdami vlastnej výroby. 

  20.12. sa uskutoční vianočná besiedka, na ktorej máte možnosť vidieť množstvo zábavných 

vystúpení, po ktorých sa všetci rozídeme a rozdáme si darčeky. Dúfame, že všetci niečo 

dostanete, no ešte radšej budeme, keď aj vy darujete niečo vašim priateľom. Užite si 

prázdniny, poriadne sa vyváľajte v snehu, buďte poslušní, ale hlavne sa nezaduste kosťou 

z kapra.  

 

 

 

 

 

Aneta Vršanská, Silvia Kilianová, 9. roč.  
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V tomto čísle časopisu Pramienok vám povieme niečo o pani učiteľke 

Ľudmile Pospíšilovej. 

 

Keď   sa voláte Pospíšilová, znamená to, že sa stále  

ponáhľate? 

Asi to tak bude, aj keď moja zásada je : „Ponáhľaj sa 

pomaly.“ 

Rada nás  piatakov učíte občiansku náuku? 

Mám rada piatakov, a preto rada učím v piatej triede 

nielen občiansku náuku, ale aj hudobnú výchovu.  Rada 

by som vás učila aj náboženstvo, ale doprajem tú radosť 

pani učiteľke Krškovej. Veď podelená radosť je 

dvojnásobná... 

Aký máte obľúbený zážitok z detstva? 

Z detstva mám veľa pekných zážitkov. Mám štyroch 

starších súrodencov, tak si asi viete predstaviť, že u nás o zážitky nebola núdza. Všeličo sme 

povystrájali. Jeden z najkrajších zážitkov  bol ten, keď som sa „druhýkrát narodila“. Starší 

súrodenci ma zobrali v kočiari na Holý kopec, a ako sa stalo, ako nie, naraz som sa rútila dole 

kopcom. Túto adrenalínovú jazdu som prežila, a aj súrodenci prežili výprask od rodičov. Vďaka 

tomu, že som  „ jazdu smrti“ prežila, môžem teraz učiť deti v Dolnom Hričove. 

Máte obľúbený šport?  

Mám rada beh na krátke trate. Väčšinou bežím do školy a občas aj zo školy. Niekedy 

dosahujem takmer svetový rekord. Možno tento šport preferujem aj preto, že som Pospíšilová. 

Aká je vaša obľúbená kapela? 

Moja obľúbená kapela je tá, čo hrá pekne zvesela. Rada si vypočujem akúkoľvek peknú 

pesničku a rada si aj zaspievam. Ale to predsa viete z hodín hudobnej výchovy. 

 Chováte doma nejaké zviera? 
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K zvieratám mám pozitívny vzťah. Hlavne k tým úžitkovým. Doma chováme päť kúr a kohúta. 

Kury nesú čisto biele vajíčka.  Zatiaľ  sú len na začiatku znášky, ale do Veľkej noci určite budú 

vajíčka na maľovanie. V prípade záujmu poskytnem krúžku ARTelier. 

Rada cestujete? 

Každý rok si s rodinou v lete naplánujeme spoločnú dovolenku. Tento rok to bola týždňová 

pozná vačka Prahy. Pravidelne chodíme na Liptov. Je to môj rodný kraj, a preto sa tam rada 

vraciam. Krásna príroda Chočských vrchov, Veľkej Fatry, Nízkych a Západných Tatier poskytuje 

príležitosti na turistiku. Termálne kúpaliská v Lúčkach a v Bešeňovej umožňujú kúpanie a na 

priehradu Liptovská Mara sa chodíme člnkovať.  

Máte nejaké tajné želanie? 

Nezverejním. A v tom prípade mám. 

Ako dlho učíte na škole v Dolnom Hričove? 

Na škole som zatiaľ neučila, nemala som príležitosť. V škole učím už toľko rokov koľko majú 

naši piataci. Ak neviete koľko to je, opýtajte sa ich.   

Chceli ste vždy bývať vedľa kostola, alebo je to len náhoda, že tam bývate? 

Na náhody neverím. Proste sa to tak stalo. Ale viem, že mám toho najlepšieho Suseda... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozhovor ďakuje Marek Zachar. 

Keď sa pani učiteľka vyberie do lesa, 
mohli by ste si ju pomýliť s motýľom, lebo 
sa pohybuje pekne ako motýľ, ktorý si 
sadá na kvietky a aj na nejaký lopúch. 
Splýva pekne s prírodou.  

 
. 

Premena pani učiteľky na motýľa... 
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Boli sme v Mikulášskej mučiarni. Jánošík bol popravený sedemnásteho marca. 

V múzeu bolo  množstvo mučiarenských nástrojov, napríklad : škripec, hák, španielska 

čižma, koleso a rebrík. Keď niekto niečo prezradil, odtrhli mu jazyk. Nad mučiarňou 

býval Janko Kráľ- štúrovský spisovateľ. Janko Kráľ písal básničky o Jánošíkovi, ale 

nie preto, že býval nad mučiarňou. Písal o ňom preto, lebo chcel vyzdvihnúť dobré 

vlastnosti slovenského ľudu. 

Juraj Jánošík  sa narodil v januári 1688 

v Terchovej, popravený bol 17.3 1713 

v Liptovskom Mikuláši. Narodil sa v osade 

Pupov u Jánošov  v obci Terchová. Krstil ho 

rímskokatolícky farár Michal Smutko vo 

varínskom kostole (Terchová patrila vtedy do 

varínskej farnosti), Jánošík sa dal zverbovať 

do kuruckého vojska v povstaní Františka II. 

Rákociho. Je zapísaný v súpise povstaleckého 

vojska z Trenčianskej stolice z 2. dec. 1707, 

ktorý vyhotovil Viliam Vinkler (veliteľ 

povstaleckého pešieho pluku v Trenčianskej 

stolici) na príkaz hlavného veliteľa Berčéniho. 

Zverbovať sa dal pravdepodobne v čase, keď 

plukovník Vinkler hľadal dobrovoľníkov k 

strážnym oddielom na hrady na okolí Žiliny. 

Názory na Jánošíka 

Niektorí ľudia si myslia, že 

Jánošík bol obyčajný zbojník, 

ktorý aj zabíjal. 

Iní ľudia si zas myslia, že to 

bol hrdina, ktorý bohatým 

bral a chudobným dával. 

 

F. Bielik a S. Uhlárik 

 Hudobne založení šiestaci v Múzeu Janka Kráľa 

Takto visel Jánošík... 
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_____NOVÝ KRÚŽOK______________________ 

 

 

Čo sa robí v Arteliéri ? Arteliér  je zábavný krúžok  pre malých aj veľkých. Vždy sa tam veľa 

naučíme a zabavíme sa. Vyrábame, maľujeme a píšeme. Vyrábali sme aj z plastelíny, ktorú sme 

potom piekli v trúbe. Je to zvláštna plastelína, keď sa pečie v trúbe. Na obrázkoch nižšie vidíte 

niektoré naše výrobky. K obrázkom píšem, ako sa to robí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Na obrázku vľavo je moja veverička. Ako sa vyrábala? Najprv 

som jej urobila bruško z bielej hmoty, ktorá svieti v noci, 

potom som jej k telu prilepila chvost z inej  hmoty. Ešte som 

jej pridala uši, nos, oči, nohy a ruky a v rukách drží žaluď. 

Upiekla som ju  v trúbe na 110. 

Tento pohár som nerobila ja, ale môj spolužiak 

Samo. Dal tam veľa farieb. Ale to nevadí, práve 

že to tak má byť , pretože je to tak krajšie a keď 

sa tam dá sviečka, tak to bude vyžarovať krásne 

farby. Ale musí mať na sebe tenkú vrstvu, inak to 

nebude moc  svietiť. Ako Samko postupoval? 

Najprv si zobral hmotu, rozvaľkal ju na tenký 

plátok, aby mohol oblepiť celý pohár. Potom si 

zobral druhú hmotu a tak isto ju rozvaľkal ako tú 

prvú a položil ju na tu prvú, a dal ich do šúľky 

a narezal ich na tenké plátky a oblepil pohár. Keď 

ho oblepil  a upiekol, tak ho natrel takým lakom 

aby sa leskol. 

predstavuje Betka Bieliková, 5. roč. 

A tu sú 3 snehuliaci, ktorých sme robili naposledy. Robia sa takto: 
najprv sme si zobrali bielu, mäkkú látku. Potom nám pani 
učiteľka vystrihla štvorec, a my sme ho preložili na polovičku a 
obšili celí okrem vrchu. Vyplnenie snehuliaka: na spodok sme dali 
ryžu a na vrch vatu. Krk sme obšili do kruhu a ešte sme si 
odstrihli kúsok z nite a zaviazali snehuliakov krk, aby sme mali 
oddelený krk s telom. Z inej  látky sme si vystrihli pásik a zaviazali 
sme ho okolo krku ako šál. Čiapku urobíme tak isto ako telo len 
menšiu a, z inej farby. Odstrihneme pásik a nejaké 2 cm od vrchu 
čiapky zaviažeme. Ak máte oranžové alebo červené bombrlky, 
tak to prišijeme k hlave ako nos, ak nemáte, tak ho nakreslite, 
rovnako aj oči a ústa. Nakoniec prišite alebo nakreslite gombíky.        
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_______________________________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE_________ 

Hneď ako som sa zobudila, vedela som, že niečo nie je v poriadku. 
Spustila som bosé nohy na drevenú podlahu a postavila som sa. Po 
špičkách, aby som nezobudila otca a nevlastnú mamu, ale hlavne tú 
starú bosorku, som prešla chodbou. Vykĺzla som von drevenými 
dverami a potichu som ich zavrela. Šprintom som prebehla veľkú 
záhradu a vyliezla po rebríku do senníka. Spod kopy sena som vytiahla 
ruksak  so šatami a topánkami. Kým som sa obliekala a obúvala, 
rozmýšľala som. Ten dom, do ktorého sme sa nasťahovali, je obrovský 
skoro ako zámok. A čo je najlepšie - je asi hodinu cesty od Zubatej a dve 
hodiny od nášho starého bydliska. Je síce pravda, že musíte bežať cez 
dosť zlý terén, no je mi to jedno. Už  som zliezala z rebríka, keď pred 
naším domom zastavilo čierne BMW a zatrúbilo. Stará mama vybehla 
z domu a vítala ľudí, ktorí v ňom boli. Z auta vystúpila žena v čiernych 
šatách, chlap v košeli a rifliach a nakoniec chalan asi rovnako starý ako 
Anna a ja. Tá sa určite poteší. Stará mama sa otočila a napriek mojim 
modlitbám ma uvidela. Tvár sa jej skrivila, pribehla ku mne, zdrapila ma 
za plece a vliekla ma smerom k domu. 
 ,,Laira,“ zasyčala na mňa, ,,kam si  myslíš, že ideš, otec ti zakázal chodiť 
na skaly!“ jačala na mňa. Všimla som si, že ten muž aj chalan sa 
uškierajú, zatiaľ čo žena sa tvári pohoršene. Tak dosť! Odkedy otec 
zavolal svoju mamu, našu starkú, aby nás vychovávala, lebo jeho nová 
žena nás moc nemusí (je to obojstranné)  lezie mi táto bosorka na 
nervy. Vytrhla som sa jej. To, že ju musíme znášať, je jedna vec, ale že 

ona nás bude ničiť, to teda nie! Ako som spomínala, naša rodina sa skladá zo mňa, Anny a Michala, no nespomenula 
som Dávida. To, že som ho nespomenula, má svoje vysvetlenie, a to také, že sa len včera vrátil z výmenného pobytu. 
Stará mama ma znovu zdrapila a ťahala ma za sebou. 
 ,, Tá šialená hipisáčka ťa očividne nenaučila nič iné,“ poznamenala. Prudko som zastala, až ju trhlo. 
,, Čo si to povedala ?“neveriacky som na ňu pozrela. Nečakala som na odpoveď, vybehla som po schodoch do svojej izby, 
kde som sa hodila do perín. Neviem ako dlho som tam ležala, ale zrazu do izby vtrhol Dávid.  
,, Hello, šteňa, videla si tých ľudí, čo prišli? Teda poviem ti, že vyzerali ako poriadni snobi a keby si videla Annu, ako sa 
vyškierala na toho chalana...“ 
Smutne som sa pousmiala. 
 ,,A ty si dnes ešte nevyliezla z postele, ty si ale.... zasekol sa pri pohľade na mňa. ,, Preboha, Laira, kto umrel“ spýtal sa 
vydesene. 
 Nadýchla som sa, aby som pozbierala zvyšky síl. 
 ,,Ešte raz povie tá babizňa, že mama bola šialená hipisáčka, bude to jej koniec!“  
 Bratova tvár v okamihu skamenela. Chcel niečo povedať, keď vtom zaznel gong. To bol znak, že máme ísť na obed. 
Šialené! Zbehla som do kuchyne a odtiaľ sklenenými dverami na terasu. Všetci okrem mňa a Dávida už tam boli. Zrútila 
som sa na stoličku pri Michalovi. Anna sedela pri tom chalanovi a vyškierala sa. Chalan sa tváril absolútne znudene. Ako 
sa Anna nahla za krčahom vody, zhodila tanier aj s pohárom na zem. Po terase sa rozleteli kryštálové a porcelánové 
úlomky. 
 ,,Ty nešikovná hus!“ zajačala stará mama. ,,Si ako tvoja naničhodná mater, všetko pokazíš a zničíš.“ Anna sa rozplakala 
a ušla. Tak dosť, len ja mám to privilégium rozrevať ju. Prudko som sa postavila. Michal aj Dávid ma chytili, asi sa báli, že 
vrazím starej mame príborový nôž do srdca, teda ak nejaké má. 
 ,,Stačilo,“ precedila som pomedzi zaťaté zuby. 
,, Okamžite si sadni !!“zaziapala. 
,,Buď už ticho, buď ticho, ty stará ježibaba, mám pokrk teba aj toho, ako špiníš mamu!“ od hnevu som videla na červeno. 
„Nesiahala si jej ani po päty a dovoľuješ si ju urážať, bodaj by si navždy horela v pekle!“ Rozhorčene sa nadýchla.  
„Počkať, veď ty sa nemôžeš smažiť v pekle, veď to vy čerti smažíte ostatných,“ opravila som sa, pozrela som sa na otca 
a tých ľudí. „Dobrú chuť!“ zaželala som im, potom som pozrela na starú mamu: „Dúfam, že sa zadrhneš,“ popriala som 
jej a ušla som cez les okolo rieky do objatia Zubatej.   
 

          Andrea Dobroňová, 8. roč. 
          ilustrácia: Aneta Vršanská, 9. roč. 
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 Bol raz jeden chlapec, ktorý sa volal Ta-

deáš. Raz, keď napadol prvý sneh, rozhodol 

sa, že si postaví snehuliaka a bude sa  oň-

ho starostlivo starať. Dal mu meno Vloč-

ka.  

 V jeden deň sa zobudil a pozerá 

a pozerá,  ale snehuliaka nikde. A tu 

zrazu vidí snehuliaka živého. Prekva-

pený sa ho spýtal:  „Ako je to možné, 

že žiješ? To je super! Konečne sa ne-

musím hrať sám,  môžem sa hrať 

s tebu.“ Snehuliak mu na to odpovedal:  

„Aj ja sa teším. Za to, že žijem, môžeš ty, 

le- bo si sa o mňa staral, a tak si mi dal pocítiť 

lásku a  dal si mi celé svoje srdce. Len sa musím stále 

skrývať pred naším kráľom snehuliakov. Náš kráľ ma chce 

chytiť,  lebo mám čarodejnú moc. Takú, ktorá ho môže zničiť raz a navždy. 

Len pozor, Tadeáš, teba môže  premeniť na čo bude chcieť, lebo nad ľuďmi má veľkú moc. A tu 

zrazu sa tam ocitne kráľ snehuliak  a povie Vločkovi: „Už ťa mám, Vločka.“ A kráľ zobral Vločko-

vi srdce a Vločka sa zmenil na jeho zlého sluhu. Kráľ povedal Tadeášovi: ,,Teraz sa Tadeáš   sta-

neš snehuliakom“.  A kráľ zmizol s Vločkom v  krajine snehuliakov. Tadeáš niečo cítil,  nejakú ča-

rovnú silu a tu zrazu sa pred ním objaví čarovná brána.  Tu vidí kráľa, rýchlo schytí srdce a dá 

ho Vločkovi. Znova sa stal dobrým snehuliakom.  Bojovali do jari, kým slnko neprišlo Vločkovi na 

pomoc. Boj bol krutý, tĺkli sa hlava-nehlava. Kráľ mal ťažké rany. Keď kráľ tasil 

svoj meč, tak všetko zamŕzalo. Ale vločka sa nebál, zobral kráľovi meč a zaťal 

doňho. Snehový kráľ sa rozplynul na paru.  Porazili ho a Vločka sa stal novým 

spravodlivým kráľom všetkých snehuliakov.  

 Tadeáš sa znova stal človekom. Každú zimu sa teší na návštevu kráľa 

Vločku. 

       

                 

         

 

Samuel Uhlárik, 5. roč.  
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 ČO  O  JESENI  NAPÍSALI  NAŠI  DRUHÁCI... 
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Hviezdny prach sa zachytával na topánkach času 

Nesmrteľnosť  unikla z dosahu tvojho hlasu 

Najmenšia z malých z útesu skočila 

Ďalšiu niť života o niečo skrátila 

Svieca čo žiarila v krásnom temnom ráne 

Doviedla maličkú až k nebeskej bráne 

Ešte tak maličká vzdala sa života 

Čo život zamotá to zas smrť rozmotá 

V kútiku večnosti na chvíľu schová sa 

Nebo sa plačom a zúfalstvom otriasa  

Krok po kroku niečo ísť ju núti 

Pomaly no isto k večnosti sa rúti 

Nemôže zastať a ani sa vrátiť 

Nemá kde odbočiť ani sa kde stratiť 

Rukami objíma bielu prázdnotu 

V srdci nič necíti iba ak samotu 

Veľkú chybu spravila teraz to už vie 

Za mamou a za otcom veľmi sa jej cnie 

Boh smrti rozkázal život jej vráť 

A dušičke povedal z večnosti sa strať 

 

A tak malá duša znovu čiaru prekročila  

A z kalnej vody rýchlo sa vynorila  

A tak malá z najmenších z útesu skočila 

A len vďaka viere svoju smrť prežila 

 

               Andrea Dobroňová, 8. roč. 
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SILVIA KRAJÍČKOVÁ 

 

Na pohľad 

 

Na pohľad ľúbostná sústava tela. 

Spálená zástava srdca. 

Pokušiteľ pekla. 

Slovo neba. 

Zastupiteľ samého seba. 

Pokušiteľ teba. 

Hudba mobila. 

Tón zvonenia. 

Kvietky parku. 

Stromy sadu. 

Prechádzka. 

Rozhovor. 

Zabávanie. 

Lúčenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplne uvoľnená. 

V zemi zahrabaná. 

V pôde zakopaná. 

 

Úplne spútaný.  

Na vrchole vystavený. 

Na hore videný.  

 

Dva nepriateľské štáty. 

Na jednej strane stojíš ty 

a na druhej strane stojím ja.  

Sme nepriatelia.  

 

Mladosť nebyť radosť.  

Mladosť byť starosť. 

 

Človek nemá lásku akú chce...  

život sa obráti naruby  

padne na dno  

a snaží sa netopiť. 

 

 

Keď dívať sa na teba mi robí  

také potešenie.  

Keď sa spoja naše pohľady myslím,  

že umieram od radosti. 

 

Dokážem ľúbiť ako ty.  

No nedokážem sa pozerať na nenávisť,  

ktorú cítiš ku mne. 

 

Tak dlho už túžim ťa objať a pobozkať.  

Zverejniť moju lásku. 

 

Stať sa niekým iným.  

 

Máš všetky dobré vlastnosti našej hroznej doby.  

 

Môžeš si vyberať! 

Ja môžem len čakať!  

 

Mp3 naplno pustené do uší.  

Moje želanie nesplnené. 

Moje sebavedomie otrasené. 

 

Záleží mi len na tebe.  

Od teraz nemám zmysel života.  

Nemám viac pre čo žiť.  
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Na našej škole sme prvý adventný týždeň mali tému zvončeky. Môžeme s nimi robiť všeličo: vešať na 
stromček, na Vianoce keď ideme jesť tak zazvoníme. Ale môže v tých zvončekoch byť aj niečo iné naprí-
klad že, akú vlastnosť majú tieto zvončeky ? Zvončeky majú ochrániť naše srdce pred lakomosťou a ich 
krása má nám pripomenúť, že existuje cennejšie bohatstvo než zlato a drahokamy—nesmrteľná ľudská 
duša, láska a súcit. 
Druhý týždeň sme sa venovali symbolu vianočnej gule. Gule sú symbolom orechov a jabĺčok, ktoré jedli v 
neposlušnosti Adam a Eva, a tým začali rezať hriechov na zemi, ale sú i znakom, že dobrý strom prináša aj 
ovocie. 
Posledný týždeň sme mali symbol hviezdy. Žiarila nad betlehemom a viedla k novonarodenému Mesiášovi 
pastierov aj kráľov, mudrcov aj chudobný ľud. Malé hviezdičky sú symbolom noci. Noc symbolizuje zlo, do 
ktorého prichádza Boží syn ako dobro, ktoré premáha každý hriech.  
 

 

V utorok sme v našej malej kuchynke 

robili medovníky. Boli tam žiačky zo 

6.triedy. Robili sme medovníky zo sla-

ného cesta, ktoré sú na ozdobu a zo 

sladkého cesta a to je na jedenie. 

Recept p. uč. Cigánikovej: 

Vianočný recept na vianočné perníčky 

Ham a Mňam: Kým začneme piecť, pri-

pravíme si a poriadne si odvážime 

predvianočné suroviny na dobrú náladu 

- 40dkg šikovnosti, 50dkg pohody, 

20dkg vtipu,1kg zdravia, 2 ruky, 1 hlava, 

1x šatku na vlasy a cesto sa vymiesi 

a poďme na perníčky! 

 

 

 

 Predvianočná NOC V ŠKOLE 

tento rok poslúžila na výrobu 

vianočných výrobkov, ktoré si 

obyvatelia Dolného Hričova 

mohli na druhý deň kúpiť na 

vianočných trhoch 
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*************UPOZORNENIE: TENTO ČLÁNOK NIE JE VHODNÝ PRE DETI A CITLIVÉ POVAHY************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recept p. uč. Holičovej:             1kg hladkej múky,4 vajcia,4 lyžičky medu,40dkg 

práškového cukru,1 palmarín, 1 prášok do perníku,1 perníkové korenie,1 lyžička 

sódy bikarbóny, lyžičku škorice, lyžičku pomletých klinčekov, zmiesime, necháme 

24 hod. stáť, vygúľame a vykrajujeme medovníčky, pečieme v teplej rúre . Ak ich 

chceme ozdobiť, urobíme si polevu: 1 bielko,250g preosiateho práškového cukru, 

10 kvapiek citrónovej šťavy- vyšľaháme  dáme do mikroténového vrecku, odstrih-

neme rožtek a kreslíme po medovníkoch. 

Keďže sa blížia Vianoce, tak určite v každej domácnosti 

budete zabíjať kapra. Milovníci zvierat nečítajte,  poteče 

krv! Najprv si pôjdete do mesta kúpiť kapra. A kto je 

šikovný ten si ho uloví – tzv. Biokapor Nezabudnite, že 

keď doma budete mať vo vani kapra, tak sa dlho nebu-

dete kúpať. A hlavne si dávajte pozor, môže sa vám ľah-

ko vyšmyknúť.  

Postup pri zabíjaní: Keďže sa kapor kĺže, tak jedna oso-

ba vám ho pridrží, zakryjete ho handrou, chytíte kladivo 

poriadne do ruky, zahráte sa na anesteziológa a 3x  

buch  po hlave (2x krátko a 1x dlho: buch, buch, búúúú-

úúúch). 

Keď je kapor uspatý, pokračujeme v operácii. Musíte 

mať zodpovedný tím. Hlavný chirurg odreže hlavu, dá-

vame pozor, aby sme neprerezali žiabre. Prečo? Ryba-

cinka by bola horká. Pozor, pozor, chirurg sa potí, sestra 

berie osušku a utiera pot. Pokračujeme. Sústredíme sa, 

narežeme brucho, vyberieme všetky vnútornosti. 

(„Jééj, balón!“ „To je vzduchový mechúr.“) Odrežeme 

všetky plutvy, aby sme sa neporezali. Kto ma rád kožu, 

ten si ju tam nechá, ale my nemáme radi kožu, tak sme 

ju stiahli a použili sme pri tom kombinačky. Náš kaprík 

Karlík je pripravený postúpiť z operačky do kuchyne. 

A jeho telo je odovzdané do rúk hlavného kuchára. Ten 

sa mu postará o spoločnosť na tanieri – chutný šalátik. 
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BAVÍ MA... 

 

 

 

 

 

 

 

Heroica  je počítačová hra a jej cieľom je, aby sa hráč dostal na určené políčko. Stretneš sa tam 
s príšerami, hrdinami a rôznymi predmetmi, ako sú napríklad kryštál odlišnosti (môže ti zachrániť život, 
ale iba raz), pohár života (navráti ti život), tesák zúrivosti (poráža príšeru a vracia ti život), povolávacie 
žezlo (oživí príšeru protihráča) , prilba ochrany (zvýši ti odolnosť )...  Nájdete ju na stránke: 
WWW.LEGO.COM/HEROICA. Dá sa kúpiť aj v hračkárstve. A má 5 častí: 1. Zátoka Drida, 2. Les Wuldark, 
3.  Jaskyňa Nathuz, 4. Hrad Fortaan a 5. Katakomby Iron. K dispozíci sú aj zbrane ako napríklad palica  
(vráti ti 2 životy), kúzelná palica(poráža príšeru vzdialenú až 3 políčka, a to i smerom za roh), dýka(poráža 
príšeru a získaš jednu zlatku), meč (postúpiš o 1 políčko a poráža príšeru), luk (poráža príšeru vzdialenú 
až 5 políčok v priamom smere), sekera (poráža všetky susedné príšery), môžu sa kúpiť za 3 zlatky. Zlatky 
sa dajú získať v truhle a v hracom poli . Elixíry sú: elixír šťastia (hádž ešte raz), elixír sily (poráža príšeru), 
elixír života (navracia 2 životy), elixír rýchlosti (postup o 4 políčka naviac), lektvar obrany (zabráni strate 
životov v tomto kole).     
   
    

PRAVIDLÁ: 1.- postup šikmo je zakázaný. 2.- boj šikmo je zakázaný. 3.-truhla: štít- 2 zlatky, meč- 1 zlatka, meč 

a lebka- 1 zlatka a strácaš 1 život, lebka- strácaš 1 život. 4.- Postup: štít postup o 4 políčka, meč o 3 políčka, lebka 

o 2 políčka, meč a lebka o 1 políčko. 5.- Boj: štít- použi schopnosť súboj alebo dosah, meč- porážaš príšeru, meč 

a lebka- porážaš  príšeru a strácaš životy podľa sily príšery, lebka - strácaš životy podľa sily príšery . 6.- Sily príšer: 

sila 3- kráľ škriatkov, pán golemov, temný druid, generál škriatkov, sila 2- strážca škriatkov , vlkodlak, strážca 

golemov , sila 1-netopier, pavúk, bojovník škriatkov.   

        Matúš Melicherík, 5. roč. 
        expert na počítačové hry 
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Capoeira (čítaj kapoera ) nieje bojové umenie pri ktorom človek bezhlavo udiera do 

protivníka. Naopak. Pri Capoeire musí človek správne načasovať pohyb, aby splnil účel. Ako 

vlastne vyzerá Capoeira ? Pri Capoeire sa učeň naučí rôzne saltá, premety a kopy. Je to 

vlastne bojový tanec. 

Pôvod 

Capoeira pochádza z Brazílie. Pri Capoeire sa púšťa alebo hrá hudba brazílského pôvodu. 

Základné druhy Capoeiry 

 Capoeira angola - založil ju mestre Pasthina ; Štýl angola sa vyznačuje tým, že tempo hry 

je pomalé, hrané pri zemi a kladie sa pri nej dôraz hlavne na presnosť pohybov. Je to 

niečo ako hlavolam úhybov a šachovnicových kombinácií. 

 Capoeira Regional - založil ju mestre Bimba ; Regional sa hrá rychlejšie a viac pri 

vzpriamení a patria sem aj výskoky a akrobacia. Tento štýl je pre väčšinu ľudí zaújmavejší 

ako angola. Je energickejší a obohatený aj o akrobatické prvky ako sú premety, saltá, ale 

aj známeho mlynské koleso (au!), ktoré má veľké množstvo variácií. 

 

Prečo práve o tom? 

S Capoeirou som sa stretol, keď som sa rozhodoval, na aký šport budem chodiť. Capoeiru som 

si vybral preto, lebo to je tanec a boj zároveň. Mám šancu naučiť sa niečo, čo vie len málokto 

a takmer nikto to nepozná. 

 

František Bielik, 7. roč. 17 



 

Prvé, čo ma napadlo, je jednoduchý, ľahko 

laditeľný náramok. Predávajú ho vo viacerých 

obchodoch aj v nákupných centrách, priamo na 

ulici alebo aj cez internet. Hovorím 

o „swarovského“ náramkoch.  

Ukážka:  

 

 

 

 

 

Viac o týchto náramkoch sa dozvieš na stránke:  

http://www.swarovski.com/ 

 

Ružové. Milé. Na prvé 

rande ako stvorené. 

Na pohodlné zimné 

večery. Z príjemného 

materiálu. S krásnym 

vzorom. 

 

S týmto svetrom sa 

v dave nestráca. Je 

neutrálny a hodí sa 

ku každému kúsku 

oblečenia. 

 

Ak ste zatúžili po 

niečom výraznom, tak 

na zimu nie je lepšia 

farba ako červená 

alebo fialová.  

 

Ak by som mala určiť, čo je trend tejto zimy, 

jednoznačne by som povedala: „kožušinky“. Aj napriek 

tomu, že som ochrankyňa prírody, tvrdím, že akákoľvek 

pravá, dobre ušitá a ošetrená kožušina je ozdobou 

akejkoľvek ženy. Jednoznačne témou tejto zimy je 

vrstvenie.  

Nový hit hnusných svetrov (20. december) 

Čím hnusnejší a gýčovejší, tým lepšie. 

Popularita hnusných svetrov je taká veľká, že 

kanadský Vancouver určil 20. december za deň 

hnusných svetrov. A svet sa zbláznil. Všetci teraz 

chcú jeden mať a ísť sa v ňom zabávať.  
 

zdroj: internet 

 Podobné nestarnúce trendy 

ako sú napríklad modré 

pásiky a červené doplnky 

nájdete priamo tu v škole. 

Stačí sa len porozhliadnuť!! 

Silvia Krajíčková 
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Rozprávajú sa dva kapre:  

,,Veríš na život po Vianociach?“ 

Policajti vyšetrujú smrť babky, 

ktorá sa počas Vianoc zadusila 

rybacou kosťou. Pýtajú sa 

dedka: 

- Dedko a to ste nevideli, že sa 

babka dusí? 

- Čóó? Ja slabo počujem. 

- Pýtame sa vás, že či ste 

nevideli, že sa babka dusí? 

- Ja som len videl, že stále 

otvára ústa a gúľa očami ako 

kapor, a tak som si myslel, že 

len spieva koledy. 

Američan a Rus si telefonujú: 

„Ivan, v televízii hovorili, že tam 

u vás sú hrozné mrazy, cez -60 

stupňov.“                                                 

„To je hlúposť, najviac tak -20.“        

„No nie, teraz to hovorili na CNN, 

vraj cez -60.“                                         

„Ale no tak, možno niekde majú -

25, ale to skôr výnimočne.“                   

„No ale tie zábery boli hrozné, tie 

omrznuté stromy, baráky...“               

„Jáj, ty myslíš vonku?!! No tak to 

áno.“ 

HLÁŠKY: 

Je 25. októbra.                                                                 

Pani učiteľka Kršková: „Najvyšší čas gumovať 

si učebnicu, lebo sa blíži jún!“ 

Nika píše poznámky na tabuľu  a Filip na ňu 

zakričí: „Pani učiteľka!“ 

Na literatúre p. uč. Kršková:                         

„Egypt je obdobie, v ktorom vládol.....“                                                            

Filip: „Chameleón!“   

„Mami, na Vianoce chcem psa!“    

„Nevymýšľaj! Bude kapor ako 

každý rok!“  

Keď  príde v noci za tebou veľký chlap 

s bielou bradou v červenom kabáte a bude 

ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno len 

niekto písal Ježiškovi, že ťa chce pod 

stromček...   

Aký je rozdiel 

medzi traktorom 

a mrazom?               

Ak vám po chrbte 

prejde mráz, dá sa 

to vydržať.  

ŽIACKA KNIŽKA  

-Vozila sa vo fúriku.        

-Hral kohútie zápasy.      

-Zavesil spolužiaka na 

tabuľu a tvrdil, že je to 

pomôcka na učenie. 
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Medveď malý dlho spal, 

keď spal, tak aj premýšľal. 

Zobudil sa ešte v zime, 

v peknej veľkej Ukrajine. 

Išiel teda do lesa, 

beží, beží potkne sa. 

Srnce sa ho naľakali, 

a už rýchlo utekali. 

Poľovníci ich zbadali, 

na lov sa hneď prichystali 

Medveď išiel tiež s nimi, 

cez hory a doliny. 

Tak sa medveď rozhodol: 

Neublížim jeleňom. 

Radšej počkám do jari 

 v mojej teplej posteli. 

 

Marek Zachar, 5. roč. 


