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Milí čitatelia, 

som rada, že Vás môžeme znova 

potešiť naším novým číslom 

Pramienku. Určite ste všetci 

prežili krásne jarné prázdniny 

a tešíte sa na tie ďalšie. Chceli by 

sme Vám skrátiť čakanie 

a pobaviť Vás naším časopisom. 

Do Vtipkovín pribudlo veľa hlášok 

z našej školy, samozrejme tu pre 

Vás máme aj čítanie na 

pokračovanie a veľa nových 

udalostí. 

 

Vaša šéfredaktorka 

Aneta Vršanská 
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 Amor! Kde trčíš?! Už bol Valentín a v našej škole už po tretíkrát nie je žiaden nový vzťah, ktorý by 

sme mohli okomentovať. A preto dúfame, že nám to vysvetlíš, ty okrídlený srdcostrelec!  

 Ešte sa vrátime k tomu Valentínu. Každý tajný ctiteľ mohol vyznať lásku v podobe valentíniek, ktoré 

potom mohol hodiť do krabice na dolnej chodbe (adresa: Školníkova 1, dva kroky od riaditeľne). 

 Karnevaaal! Tento rok bol určite ten najlepší karneval vôbec. No veď ako by nebol, keď ho 

organizovala tá najlepšia trieda pod slnkom, deviataci. Títo „kou boyi“ oblečený v amerických 

jeansoch, károvaných košeliach, obutí v kožených čižmách (ktoré boli doteraz potravou pre mole) 

a so šviháckymi klobúkmi na hlavách nám pripravili zaujímavé súťaže a dobrú zábavu.  

 Mali sme program aj pre našich milovaných rodičov. 15. februára sa prišli zabaviť na rodičovský 

ples. Deviatačky rozdávali pri dverách darčeky pre hostí v podobe škrabošiek, na ktorých výrobe sa 

podieľala celá škola a hlavne učiteľský zbor. Na školskej stránke si môžete pozrieť aj fotky. 

 Tento rok lyžiarsky výcvik nebol podľa našich predstáv, kvôli zlým zimným podmienkam sa 

presunul na 3.marca. Chudáci siedmaci a niektorí ôsmaci aj deviataci si museli počkať na slalom na 

svahu zakončený v búdke vlekárov  

 Dňa 12.2. (streda) sme sa zúčastnili na úžasnom výchovnom koncerte starého a známeho dua Jara 

Gaža a Radka Pažeja, kde sme si utvrdili vedomosť, že nikdy nevieme, kedy sa nám vrátia dobré či 

zlé skutky, ktoré sme vykonali.  

 POZOR! POZOR! POZOR! Naša škola sa zapojila vďaka veľkému vplyvu pani učiteľky Cigánikovej do 

súťaže Zbierame PET fľaše! Takže všetci, ktorí chcete bojovať za nové ihrisko zbierajte (preklad: 

kradnite ) fľaše. Pravidlá súťaže nájdete na letáčikoch, ktoré nájdete na každom rohu našej školy.  

 Náš milovaný zubár pán Petrovský (ako ho vždy voláme) ochorel, a tak sa naše prehliadky u neho 

presunuli na marec. Všetci sme si určite vydýchli, že sa to oddialilo a aj pán zubár, ktorý sa  určite 

pripravil na hľadanie kazov v našich bielych zúbkoch. Takže pripraviť kefky a pasty a ide sa na to! 

 Milovníci kníh pozor! Prichádza marec- mesiac kníh. Otvorte svoje obľúbené knižky a čítame, 

čítame, čítame! Nezabudnite potom spraviť referát o prečítanej knihe pre pani učiteľku Krškovú.  

 Blíži sa monitor a našim deviatačikom sa z návalu učenia parí z hláv. No čo už, tak musíme zapnúť 

svoje mozgové závity, pokiaľ nám ešte nejaké zostali po tých dlhých rokoch učenia (neberte to ako 

urážku). Prajeme všetkým (aj sebe  ) veľa šťastia! A niektorým indivíduám, aby tu neostali aj na 

ďalší rok.   

 

 

 

 

Silvia Kilianová a Aneta Vršanská, 9. roč 
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V tomto čísle nášho časopisu Vám bližšie predstavíme pani učiteľku  

Zuzanu Šmelkovú, ktorá k nám prišla tento školský rok a učí telesnú výchovu. 

 

Ktorý šport máte najradšej? 

Čo sa týka športovania, najradšej behám, žiaľ, momentálne som indisponovaná už niekoľko 

mesiacov, naposledy som aktívne behávala v auguste 2013, potom ma začali trápiť šľachy v 

nohách, takže už dlhodobo nebehám, teraz sa mi nabalili ďalšie zdravotné problémy, takže beh je 

v nedohľadne, čo mi je veľmi ľúto. A čo sa týka 

televízie, veľmi rada sledujem  alpské lyžovanie. 

Máte rada šmolkov?  

Nemám nič proti nim  Ako dieťa som pozerala šmolkov 
 

Aké to bolo súťažiť v Páli vám to?  

Keďže som v televíznej súťaži nebola po prvýkrát (ba 

ani po druhýkrát)   tak som to brala doslova 

športovo, hoci trému som mala. Ešte lepšia však bola 

súťaž 5proti5 vo februári 2013, to bola naozaj obrovská 

zábava  

Aký je váš názor na túto školu?  

Pojem škola je veľmi široký. Fasáda  je pekná, vynovená, aj vnútri je budova veľmi pekná, keby len 

tie lampy v telocvični nepadali   (teraz sa smejem samozrejme). A čo sa týka učiteľov či 

žiakov? Od  začiatku sa snažím v každom človeku vidieť len tie najlepšie stránky, snažím sa veci 

brať s nadhľadom, samozrejme, všetko má svoje hranice, nie je možné akceptovať nesprávne veci 

donekonečna, takže aj moja trpezlivosť nie je nekonečná. Ale stále dúfam, že každý človek si 

z času na čas vie uvedomiť, kedy v niečom prestrelil a dokáže sa poučiť ako zo svojich chýb, tak 

aj z chýb iných. To platí samozrejme aj o mne. Nie som svätá, takže sa snažím brať si príklad 

z lepšieho a odstraňovať zlé. 

Mate doma deti? 

Áno, máme doma malú čerticu Luciu. Nedávno mala 4 roky. 
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Rada učíte telesnú? 

 Telesná výchova je veľmi príjemný predmet, pokiaľ funguje súlad učiteľ - žiak. predmete 

Disciplína je už len z hľadiska bezpečnosti na hodinách TV mimoriadne dôležitá.  Žiaci si veľakrát 

neuvedomujú, že nedisciplinovanosť môže predchádzať úrazu a to je smutné.  

Chceli by ste skočiť  padákom?  

Nie. Adrenalínové športy nemám rada. 

Ako by podľa vás mala vyzerať správna desiata? 

To sa nepýtate správnej osoby  Ale predpokladám, že pečivo plnené zeleninou a šunkou, k tomu 

nejaké jablko či iné ovocie.   

Považujete upratovanie za športovú disciplínu? 

Nie, hoci upratujem rada. Viď kabinet TV,  . Aj doma sa upratovaním zrelaxujem, je to 

výborná vec na to, keď nemám chuť myslieť  na čokoľvek iné.  

Sledovali ste olympiádu? Ktorých športovcov máte najradšej? 

Nesledovala som úplne všetko. Ako som v úvode spomínala, rada som si pozrela alpské lyžovanie, 

taktiež skoky na lyžiach, zaujalo ma rýchlokorčuľovanie vo všeobecnosti. A hoci klasické lyžovanie 

nemám v obľube, potešil ma výkon Anastasie Kuzminovej. 

 

 Za rozhovor ďakuje 

 Marek Zachar 
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Mnohí vedia, že ľudia majú radi zvieratá, a aj zvieratá majú radi svojich pánov, 

ale môže mať zviera rado alebo dokonca milovať niekoho iného ako človeka? 

Vezmite si takého psíka. Psy nemajú radi mačky. Ale keď si na internete náj-

dete nejakú vhodnú stránku, napríklad youtube a dáte si vyhľadať mačka 

a pes, tak môžete nájsť veľa srandovných vecí. Ale hlavne si všimnite tie, kde 

sa spolu hrajú alebo spolu spia. Ako tu na týchto obrázkoch: 

No nie sú zlatí? Majú sa radi. Ale nie vždy sa spriatelí mačka so psom, stáva sa 

to len výnimočne. Napríklad môj psík Kira mala rada také malé mačiatka. Keď-

že Kira je vonku, tak sme aj mačiatka dali vonku. A viete, čo sa stalo? Kira ich 

vôbec nepohrýzla, práveže tie mačiatka oňuchávala a oblizovala. Mala ich rada 

ako svoje vlastné. A mačičky sa nezľakli. Ale po čase sme ich museli predať, 

lebo už boli veľké. Zdalo sa, že Kira si z toho nič nerobí, ale vždy keď som išla 

von, tak ma čakala predo dvermi, lebo si myslela, že zoberiem aj tie mačiatka 

a že sa spolu budeme hrať. 

                                Betka Bieliková, 5. roč. 
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Alala tralala... máme 

doma potkana!!! 

 

Keďže chodil, 

ňúral, štúral, 

ohrýzal 

a trhal veci, 

povedali rodičia si: 

najlepšie ho chytiť 

bude asi. 

Dohovoriť museli mu, 

aby poslúchal tú našu mamu. 

 

Že tatko je silák pilný, 

chytil Miška na lep silný. 

Tak sme si s ním k stolu sadli 

a do samej noci jedli. 

Zabudli sme ale spomenúť, 

že od zajtra 

tu bude pán kocúr. 

 

A tak si milý Miško zbalil kufre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlho sme sa oňho báli. 

Aj sme za ním poplakali. 

Ale čo už keď je život krutý.... 

 

Strachovali sme sa pokiaľ 

neprišla pohľadnica z Mont Blancu. 

 

Napísal aj to, že tam ŽIADNE kocúry 

nedávajú potkanom pazúry 

na dobrú nôcku 

na postieľku. 

 

  Silvia Krajíčková, 9. roč. 

Keďže nás prekvapila najnovšia báseň našej OS, 
požiadali sme ju o krátky rozhovor. 
 
Milá OS, čo ťa viedlo k napísaniu básne  
o potkanovi? U teba sme zvyknutí na trochu iné 
témy... 
 
Vlastne ani sama neviem ako to vzniklo. Keď si človek 
pospevuje, vymyslí všelijaké nezmyselné básničky. 
Keďže je to báseň pre deti, nemohla som dopustiť, 
aby potkan na záver umrel. Diplomatické riešenie 
problémov nie je moja silná stránka...A to je vidno aj 
na mojej básni o potkanovi, ktorý si zbalil kufre 
a odišiel na Mont Blanc. Iný záver som si pre túto 
báseň nevedela ani predstaviť. Až na tento: Potkan 
krvilačne všetkých vyvraždí. A skončí to smutne ako 
každá moja báseň.  
 
FAKTY o potkanovi:  
1. Volá sa Tony. 
2. Je tučný. 
3. Bude žiť naveky.  
4. Má veľmi veľké zuby.  
5. Nevie pravopis.  
6. Miluje učebnicový papier. 
7. Vždy keď nájde učebnicu, spraví si z nej posteľ. 
8. Jediné, čo si kúpe, je chvost.  
9. Má modré oči. 
10. Je vymyslený. 
 
Ďakujeme za vysvetlenie 

Slávne literárne (alebo filmové) potkany /myši, 
krysy.../ 
 
Stuart Little - Je to odvážny potkan. Má veľa pria-
teľov a rodinu, ktorá okrem neho chová aj mač-
ku.  
 
Ratatouille -  Je potkan 
s vyberavým vkusom čo  
sa týka jedla. Preto ho aj 
reštaurácia prijala za  
kuchára.  
 
Jerry - Zo slávnej 
 rozprávky  
“ Tom a Jerry“.  
Tom (kocúr) nemá rád myšky. Preto  
Celé dni naháňa po dome Jerryho.  
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Pravá tvár  

 

Srdce napustené vodou zo stoky  

V očiach piesok spopolnených snov 

Na stene čiarky čo predstavujú roky 

Na ruke vpísaná krutosť slov 

 

Páliaca pravda slanej skúšky  

Popol páliac zvláštnosť  

Dlhý výstrel z presnej mušky  

Smútok a márnosť  

 

Na chumáči vlasov  

Zasekla sa krásna zvláštnosť  

Pláva v hudbe krutých hlasov 

Stratila sa zo slov kladnosť  

 

Páliaci deň  

A mantra noc 

Vstal z hrobu preň 

A šiel na pomoc 

 

Skutkami sa uistil v hriechu  

Prstami naň ukazovali  

Až kým nezabil ich v smiechu 

Až vtedy ho porovnávať prestali  

 

Prosil diabla o silu  

Boha zas o splátku  

Aspoň na malú chvíľu  

Chce cítiť lásky úplatky  

 

Svoje oči otvorila  

Do svojich pier vpila strach 

Príležitosť využila 

A do srdca mu vbodla krach  

 

Vrahyňa sa v čiernom dni 

Bez stopy stráca  

Pohltila všetky sny 

Jeho hlúposť rýchlo zrádza 

 

Láska skryla dlhú čepeľ 

Utkala sieť pred nocou 

Do ktorej on bez očí vletel 

Zaslepený polnocou 

Na vrchole ho zlomila 

Aby prečkal dlhý deň 

Jeho srdce na prach rozbila 

Pohltil ju chladný tieň  

 

Z očí popol vyškrabuje 

Páli popol drsnou dušou   

Z úst nadávky vyplazuje  

Prestrelil ju bielou kušou  

 

  

Na zem spadla v zlobe čistej 

Zo srdca steká čierna krv 

Zazrela ho v kráse hmlistej 

Mala si to všimnúť prv 

 

Karty rozdá smrť biela 

Od nervozity tečie pot  

Prehra vedie smrť do cieľa 

A lásku hádže ponad plot 

   

Zubami smrť driape bije 

No jej to je len na smiech  

Nevzdáva sa veď ešte žije  

Pripravuje sa na ďalší hriech  

 

Vbodla čepeľ zo smrti  

No v nej život už nekoluje   

Stratila dych v súvetí  

Jej odvaha smrť posmeľuje  

 

Vzdala sa už stačilo, dosť  

Nemôže už, nevládze  

V žilách vyschla všetka zlosť  

Rieka zmetie všetko bez hrádze   

.   

 Andrea Dobroňová, 8. roč. 
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_______________________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE__________ 

Rukami som rozrážala vlnky chladnej vody v jazere pri dome. Bola som asi meter od domu. V  hlave som si 

premietala obrazy. Tvár starej mamy, mamina tvár, tváre sa rýchlo striedali, až z nich zostala machuľa. Chcelo 

sa mi kričať, vrieskať a udierať tie tváre, ktoré ma opustili. Ponorila som sa pod hladinu, schovala som sa pred 

smútkom, sklamaním a veľkou dávkou hnevu. Dochádzal mi kyslík. Vynorila som sa spod ochrannej fólie vody. 

Pozrela som za seba. V diaľke som uvidela obrys člna, na ktorom sa viezla sestra a ten chalan. Pred chvíľou 

som na ňom trčala aj ja. Až dovtedy, kým nezačala tá potvora rozprávať o mame a o smrti, smútku. Potom na 

mňa ukázala bradou a zahlásila tu najstupídnejšie vec:  

„Keď tak nad tým rozmýšľam, moc si za mamou netrúchlila.“  

„Ty niekedy aj rozmýšľaš, bloncka!“ odvrkla som.   

„Nemusíš sa hneď paprčiť, no plakať som ťa videla len raz...“ zamyslene na mňa pozrela.  

„No a myslím, že to v sebe dusíš, ale to by si nemala.“ povedala pošepky presne tie isté slová čo otec. Na to 

som jej nemala čo povedať. Postavila som sa na kraj člna a skočila šípku. „Počkaj, čo to...“ zakričal za mnou ten 

chalan.  

Voda ma pohltila, vzala mi pocit smútku, chlad mi prenikal cez mikinu, tričko a rifle. Mikinu som si vyzliekla 

ešte pod hladinou. Priplávala som k mólu a vytiahla som sa naň s trasúcimi sa rukami. Pocit prázdna, ktorý 

dovtedy vypĺňala voda, na mňa opäť dopadol. Oprela som sa o drevo a siahla si na krk. Visela mi na ňom re-

tiazka z nehrdzavejúcej ocele.  Myšlienky mi lietali sem a tam a bodali ako osy znova a znova a čoraz bolesti-

vejšie. Ako  dlho to ešte potrvá – rok, dva? Zvyknem si na tie zmeny okolo alebo to prosto vzdám? Otec a jeho 

nová žena si už určili dátum svadby: 13.5. Chápete - piatok trinásteho. Dúfam, že tie kecy okolo nešťastia sú 

aspoň trocha pravda. Pozrela som sa na slnko. Nenávidím západ slnka. Z dverí vyšiel otec aj s blondínou. Je to 

neuveriteľné, ale všetci z rodiny sú blonďaví a vyzerajú ako kenovia a bárbiny. Ale ja nie, nemám blond vlasy 

ako sestra a brat. Nemám ani zelené oči ako otec, ani modré ako mama. Moje oči sú tak silno hnedé, že mi 

nevidieť zreničky a vlasy dupľom. Vždy sa mi smiali, že som adoptovaná. Kiežby... vzdychla som si. Asi som 

blázon. Tam na člne som vybuchla bez príčiny. Veď blondína mi nič nespravila a ani ma nepodpichovala. Vlast-

ne som vedela, že má pravdu, a preto som tak vybuchla. Prečo mám počúvať odpovede na otázky, ktoré som 

sa nepýtala? Otec si za mnou odkašľal.  

„Smiem si prisadnúť?“ spýtal sa.  

„Nevlastním to tu!“ odvrkla som. Nestála som o spoločnosť, chcela som byť sama. Chcela som sa pokúsiť 

zorientovať v smútku a nájsť spôsob, ako ho potlačiť, ak sa niečo také dá. „Západ slnka je krásny, však?“ pozrel 

na mňa.  

„Nenávidím západ slnka rovnako ako východ!“ odvetila som namrzene, že neodišiel.  

„Ale no...“ oco si ma k sebe pritiahol. „Ani nechcem vedieť, prečo si mokrá... spadla si z člna?“ zasmial sa.  

„Nie, skočila som.“ povedala som po pravde.  

„Ten chalan je celkom pekný, čo povieš?“ usmial sa.  

„Poviem, že si ma mýliš s blonckou.“ uškrnula som sa. Otec si vzdychol.  

„No dobre, teraz padaj do sprchy, kým neprechladneš.“ postrapatil mi vlasy. Vstala som a vošla do domu. Až 

teraz som si uvedomila, že sa trasiem od zimy. Horúca sprcha utíšila uragán v mojej mysli a pomohla mi za-

spať.                 

 

  

 

                  Andrea Dobroňová, 8. roč. 
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...aj naši prváci už vedia písať... 
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Fašiangy na dedine 

Oslavy fašiangov sa regionálne líšili, aj keď sa vyskytovali aj spoločné črty. Napríklad v 

regióne Liptov a v obci Čičmany sa varila praženica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. 

Mládenci najprv týždeň pred zábavou chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale aj starších. 

Pri tejto obchôdzke nezabudli zozbierať vajíčka a slaninu. Praženicu väčšinou 

pripravovala richtárka, potom sa začínala zábava, na ktorej boli aj pražené šišky, karamel, 

závin, huspenina a ďalšie miestne špeciality. V Honte bolo zvykom robiť pálenku. Chlapci 

chodili po dedine a vyberali zrno, taktiež to bolo spojené s obchôdzkami za dievčatami a 

pýtaním slaniny, klobásy a niekde im dali aj údené mäso. Všetko sa odnieslo na priadky, 

kde dievčatá pripravili pohostenie. Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 

            Zdroj: Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Betka Bieliková a Marek Zachar, 5. roč. 

Ilustrácia: 
Betka Bieliková 

Pesnička 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,  

kto nemá kožúška zima mu bude. 
 

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 

dajte mi slaninky, nech sa popasiem. 

 

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, 

jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy. 

 

Tuto nám nedali, tuto nám dajú, 

tu koňa zabili, tu rebrá majú. 

 

A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesť, 

musíme sa z dom do domu po dedine pliesť. 
 

FAŠIANGY V DOLNOM HRIČOVE 
Pani učiteľka Cigániková, rodáčka z Dolného Hričova, nám poskytla  recept na 
chrumkavé fašiangové fánky: 300g hladkej múky, 30g kryštálového cukru, 40g 
kvasníc, 50ml mlieka, 40g masla, 150ml kyslej pochúťkovej smotany, 2 žĺtky, 
5pl rumu, soľ, maslo, práškový cukor. Čas prípravy: šikovníci 30 minút,      
začiatočníci 1 hodina. Všetko spolu vyšľahať, pekne vypracovať jemné 
cestíčko, necháme vykysnúť, pokrájame na kosoštvorce, vypražíme na 
rozpálenom tuku môžeme jesť.  Prajeme vám dobrú chuť!!!!!!!!!!!! 



13 
 

                 Matúš 

Skywalker  

Matúš má na sebe 

oblečené: čierne tričko, 

čierne nohavice, opasok, 

svetelný meč. Zranenie na 

oku si spôsobil maminým 

rúžom.  

      Dedko alebo babka? 

Ak sa lepšie pozriete, tak je to náš 

milý Lukáš Malík, prezlečený za 

Babičku. Lukáš má na sebe: 

okuliare, čepček, nočnú košeľu 

košeľu z druhej ruky a milý 

narúžovaný  babkovsky úsmev. 

 Malá princezná 

A tu máme malú 

princezničku 

Romanku Drgovú. 

Má oblečené: 

krásne biele šaty, 

biele črievičky a 

bielu korunku. Čo 

poviete – princezná  

ako má byť. 

 

     Rytier a Šípková 

Rúženka 

A ideme na svadbu kde sa budú 

ženiť Daniel Kováč a Anetka 

Medzihorská. Anetka má 

oblečené: rúžové šaty, a rúžové 

črievičky. Danko má oblečené: 

šedé brnenie s levom na hrudi 

a čierne topánky. 

Doktorka 

a STOPKA 

Tieto dve dievčatá sú 

Silvnka Randíková 

a Simonka Sládková. 

Silvinka je doktorka 

a aby mohla prejsť cez 

cestu, keď má službu, 

tak potrebuje Simonku, 

ktorá je prezlečená za 

STOPKU. 

Sisa má oblečené: bielu 

vestu, biele nohavice, 

fonendoskop a rúšku. 

Sima má oblečené: 

z kartónu si vystrihla 

osemuholník, vyfarbila 

na červeno, okraje na 

bielo a dovnútra veľké 

STOP. 

Zlatovláska 

A tu je sestra malej 

princezničky a volá 

sa Dominika Drgová. 

Má oblečené: bielo-

modré šaty, červené 

črievičky a bielu 

korunku. 

Betka  
Bieliková, 5.roč. 
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Príbeh je o dvoch sestrách, Anne a Else, ktoré od malička robievali všetko spolu. Avšak Elsa má jedno 

tajomstvo. Má ľadovú moc, ktorú nevie ovládať. Jedného dňa, keď sa Elsa hrala so svojou mladšou sestrou 

Annou, sa stalo nešťastie. Elsa nechtiac trafila Annu do hlavy svojimi ľadovými kúzlami. Museli nájsť pomoc. 

Vtedy sa dozvedeli, že ak Elsa zasiahne niekoho svojimi kúzlami do srdca, už sa to nebude dať vyliečiť. 

Našťastie pri zasiahnutí do hlavy to nie je také vážne, a tak sa Anna vyliečila. Elsa sa bála, že znova ublíži svojej 

sestre, a tak sa pred ňou schovávala za zavreté dvere svojej izby. No nastal deň korunovácie Elsy za kráľovnú. 

Anna stretla princa Hansa, do ktorého sa ihneď zamilovala. Vtedy vyprovokovala Anna Elsu a tá stratila 

kontrolu nad svojou mocou a zmrazila celé kráľovstvo. Elsa následne utiekla do hôr, kde si vybudovala svoj 

vlastný zámok. Anna sa rozhodla priviesť ju späť. Vydala sa teda na dlhú cestu, na ktorej stretla nových 

priateľov. Zistila, že nie vždy je všetko tak, ako to vyzerá. Ako dopadne jej stretnutie so sestrou? Nájde muža 

svojich snov a podarí sa jej znovu vrátiť do kráľovstva leto?  

 

 

 

 

 

  

Naše hodnotenie filmu: 

Podľa nás bol príbeh veľmi vtipný a pútavý. Páčili sa nám aj postavy, tak 

napríklad taký Olaf, snehuliak, ktorého postavila Elsa. Je veľmi optimistický 

a dobrý priateľ, ktorý do príbehu vnáša veľa šťastia. Ďalej tu máme princa 

Hansa. Prekvapilo nás, že lásku ku Anne len predstieral, aby sa dostal na 

kráľovský trón. Darebák jeden!  

  Silvia Kilianová, Aneta Vršanská 
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Na obed bola fazuľa, 

bolí ma z nej gebuľa. 

Na stole bola cibuľa, 

štípe ma z nej papuľa. 

Podaj mi vodu Uršuľa! 

Ž 

E 

N 

A 

Bola jedna červená malina, 

bývala v nej červičia  rodina. 

Vedľa vyrástla zlá zelina, 

udrela ich posledná hodina.  

Tak skončila červičia hostina.  

 

M 

E 

S 

T 

O 

Naše malé divadlo 

navštívilo strašidlo. 

Vo vrecku malo lepidlo, 

vyrobiť chcelo mučidlo. 

Bolo to ale trdlo, 

zapálilo sa mu hrdlo! 
 

VZORY 

EPITAF 

Načo nám to bude? 
Vzory sú na to, aby sme vedeli správne napísať príponu 
v slovách. Je to dôležité napríklad vtedy, keď píšete list svojmu 
šéfovi alebo frajerke. Keby ste písali s chybami, môžu si o vás 
pomyslieť, že ste divní alebo hlúpi. Šéf by vás mohol vyhodiť 
a frajerka by vám dala kopačky. 
              To si myslí Matúš Melicherík 

Načo nám to bude? 
Každý z nás vie, že raz musí zomrieť. A ako predsmrtné zopakovanie 
literatúry, nám poslúži pár veršov týkajúcich sa nášho života. Týmto 
výstižným vetám hovoríme aj epitaf t.j. literárne zhrnutie nášho 
dlhého (v hrobe krátkeho) života, vyrytého na náhrobnom kameni, 
pravdaže našom... A prečo to majú v učebnici práve deviataci? Však 
to poznáte. Posledné vysvedčenie - nikdy neviete, či vás domov 
neodvezú rovno pohrebáci. 
    Aneta Vršanská a Silvia Kilianová 

     

 
 

Ó, dlho som si tu 
nepožil, 

no mnohé básničky 
som zložil. 
Teraz však 

pod zemou spím, 
nikdy už nič 

nezložím. 
 
 

Dlho nežil som, 
no život ľúbil som. 

Žil som krásne, 
no dopadlo to otrasne. 

V 9. ročníku  
život bol pekný, 

kým slovenčina nebola 
za dostatočný. 

Slovenčine život  
zasvätil som, 

no svoj polročný priemer 
pokazil som. 

Preto tu teraz  
v hrobe ležím 

a tej štvorky sa stále desím. 

 
 

Krátky život 
som žil, 

pre každý smútok 
som pil. 

Zažil som aj 
krásne chvíle, 

v deviatke 

na slovenčine. 

Braňo M.   Majko  H. 

Erik S. 
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Hodinky, klasický 

módny doplnok, ktorý 

môžeme dať ku 

“každému“ outfitu.  

Opäť si každý môže 

zvoliť tvar a farbu. 

Nenápadný 

náhrdelník je vhodný 

adept na výrazné 

outfity.  

Nestratí sa však ani 

na jednoduchom 

oblečení. 

Ako prvý “módny“ doplnok som 

si na škole všimla obviazanú 

ruku.  

Neskúšala som, ale odvážlivci si 

môžu sadru alebo obväz 

zafarbiť. 

Svetre s tematikou zimy 

ani cez jar nie sú out! 

Nebojte sa preto 

vytiahnuť vianočné svetre.  

Mála taštička na krk namiesto 

náhrdelníka. 

 Maškrty ako sú cukríky a žuvačky sa 

do nej “hravo“ zmestia.  

Tričko a štýlová vesta, 

čelenka do vlasov 

a krásne vlny sú in.  

 

Legíny s obľúbeným 

motívom geparda a 

fialové tričko tvoria 

ideálny pár. Šedá 

mikina dotvára celý 

outfit.  

Silvia Krajíčková, 9. trieda 
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A čo by mala obsahovať 
desiata žiaka podľa odborníkov? 
Čítajte pozorne a určite si niečo 
vyberiete: 

 

Obilniny – celozrnné a 
grahamové pečivo či chlieb, sucháre, 
knackebrot, obilninové placky... 
Bielkoviny – zdravé domáce 

nátierky, kvalitné syry, plátok kvalitnej 
šunky... 
 
Zeleninu – mrkva, uhorka, paprika, 

kaleráb nakrájané na tenké pásy, 
cherry paradajky, reďkovka, listový 
šalát, pažítka... 
 
Ovocie – jablká, hrušky, banán, 
slivky, broskyňa, pomaranč, domáca 
detská výživa, ovocný šalát (strúhané 
jablko s mrkvou...) 
 
 
Sladkosť – müsli tyčinky, sladkosti z 
celozrnnej múky, sušené ovocie, 
oriešky, koláče domácej výroby 
(buchty, perník, bábovka, mafiny...) 
 
Nápoj – citronáda s medom, 100-

percentné džúsy a ovocné šťavy 
riedené vodou, minerálne a stolové 
nesladené vody, bylinkové a ovocné 
čaje s trochou hnedého cukru alebo 
medu, voda s domácim sirupom... 

 
TIP: Ako sladkosť, osvieženie a nápoj 
v jednom sú dobrými pomocníkmi 
jogurtové nápoje, jogurty, termixy, 
malé mliečka a iné mliečne výrobky... 

 
 
                               Zdroj: internet 

 

 

 

Mali by sme dodržiavať zdravý životný štýl kvôli nášmu organizmu . To znamená, že by sme sa mali čo najviac 

hýbať, a preto na veľkých prestávkach nás pani učiteľky vyháňajú z tried a kážu, aby sme sa prechádzali. No 

treba hlavne aj veľa piť, najviac ale čistú vodu. Lebo v čistej vode nie sú cukry ani žiadne konzervačné látky. Ale 

aj mlieko má v sebe veľa vitamínov, treba ho piť hlavne ráno a večer, je dobré na kosti. No treba aj cvičiť. 

Komu sa nechce doma, tak v Dolnom Hričove sa otvorila nová posilňovňa.  Na cvičenie sa môžu používať rôzne 

prístroje ako napríklad bežiaci pás alebo jednoručné činky.  

 
 

Jesť by sme mali najviac zeleninu a ovocie, tam je veľa vitamínov. 

Rožky by sme nemali jesť vo veľkom množstve, lebo rožok 

obsahuje bielu múku,  z ktorej sa dosť priberá. Jesť z pečív by 

sme mali grahamový chleba alebo grahamový rožok. Mali by sme 

jesť čo najmenej cukru.  

 

Ale do zdravého životného štýlu nezapadá 

len strava, cvičenie, ale aj dobrá nálada a 

dobrý spánok. Mali by sme sa vyhýbať stresu. 

 

 

 
Čo mávame na desiatu? Urobili sme malý  

prieskum a zistili sme, čo desiatujú naši siedmaci. 
Tu sú ich odpovede: 

 
 makový koláč, čaj, paralen, chlieb so salámou 

 do školy desiatu nenosím  

 voda, pomaranč, bake rolls keksík, chleba s maslom 
a šunkou 

 ovocie, doboška, čaj, chleba, sušienky, cukrík 

 čistá voda, keksy, paprika, uhorka, paradajka 

 rožok maslo šunka, doboška DEVA  a pomarančový 
sirup 

 banán, čistá voda 

 voda, vianočka s maslom a džemom  

 voda so sirupom, keks, rožok s maslom a šunkou, 
jablko 

 
 

Ferko Bielik a Olinka Imríšková 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=8862083&ids=1
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HLÁŠKY: 

P.uč. Kršková: ,,Povedz mi, aké 

je toto zámeno, Filip.“ 

Filip: ,,Bezdomové.“ 

(Bezrodové)  

 

Na hodine fyziky skúšal pán 

riaditeľ pri tabuli Niku D. 

Pán riaditeľ: „Nakresli mi 

zemepisné póly.“ 

Nika hodnú chvíľu premýšľala.  

Pán riaditeľ sa ozval: „No?“ 

Nika: „Počkaj!“ 

Pán riaditeľ: „Dobre, ja 

počkám.“ 

 

Na hodine matematiky sme 

mali príklad: Vypočítaj 

hmotnosť rúry. Môže ju 

odniesť jeden chlap? 

Výsledok: 338 kilogramov 

Odpoveď S. Kr.: Nie, jedine, že 

by to bol Chuck Norris. 

 

Na hodine slovenčiny.  

Peter: Podmet vyjadrený 

a prísudok slovesný a medzi 

nimi je... prisudzovací skrat! 

(prisudzovací sklad) 

 

Utorok 4. februára. 

Filip príde neskoro na hodinu 

matematiky. 

P.uč. Holičová: ,,Kde si bol?“ 

Filip: ,,V jednote.“ 

P.uč.Holičová: ,,Takže tebe je 

jednota prednejšia ako 

matematika?“ 

Filip: ,,Matematika? Dnes nie 

je pondelok? Ja som sa 

nachystal na pondelok...“  

 

 

  

 

Na prvom rande hovorí chlapec 

dievčaťu: „Si moje slniečko... Nedá sa 

na teba pozerať.“   

Hovorí žena mužovi: 

„Miláčik, som tehotná. Čo 

chceš, aby to bolo?“ 

„Vtip!“ 

Pýta sa jedna žena druhej: 

„Myslíš si, že ten tvoj to s tebou myslí vážne?“ 

„Asi áno, chodíme spolu už 2 roky a ešte sa nezasmial.“ 

Do rádia niekto 

telefonuje: 

„Dobrý deň, mojej žene 

včera amputovali päty. 

Prosím vás, zahrajte jej 

pieseň od Petra Nováka 

„Já budu chodit po 

špičkách“.“ 

Príde mladík do cukrárne a pýta 

sa predavačky: 

„Máte perníkové srdce 

s nápisom SI MOJA JEDINÁ?“ 

„Áno, pane.“ 

„Tak si vezmem päť kusov.“ 

Manželia prišli 

k doktorovi. Doktor 

hovorí manželovi: 

„Viete, mne sa tá vaša 

manželka vôbec nepáči.“ 

Manžel na to: 

„Ani mne, pán doktor.“ 

Na hodine geografie: 

P. uč. Cigániková: „Vymenuj mestá v Nitrianskom kraji.“ 

Milan: „Nitra, Šaľa, Levica...“ (Levice) 

 

Na hodine slovenčiny: 

Janka dostala 2! zo skúšania . Janka na pani učiteľku Krškovú: 

„Začínate sa mi páčiť!“ 

 

P. uč. Kršková napísala do klasáku namiesto priezviska “Sládeček“ 

priezvisko “Sládkovič“. (meno slovenského spisovateľa) 

 

Písomka- vety podľa zloženia. Rišo: „Jednoducho zložená rozvitá!“ 
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Áno pane. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

                                    

                                    

                                  
 

                  

  
 

            
 

                  

  
 

          
  

  
 

  
      

   
    

 
  

  
  

        

   
  

  
  

  
  

        

   
  

  
  

           

                  1. Najdlhšia rovnobežka kozmického telesa 10.Je to zviera a má rado orechy 

2.Názov masla 
      

11.Mačka inak 
    3.Tropické ovocie 

     
12.Jedenásť po anglicky 

  4.Je to hudobný nástroj  
    

13.Odporný hmyz 
   5.Živí sa cicaním mlieka 

    
14.Šijeme z toho šaty 

  6.Je to biele a tekuté 
     

15. Hlavné mesto Česka 
 7.Zariadenie, cez ktoré sa tlačí 

   
16. Štamprlík inak 

   8.Šašo 
        

17. Plyšová hračka 
   9.Orgán zraku 

      
18. Had 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku zostavili: Olinka Imrišková (tajnička), Matúš Melicherík (kreslené vtipy) a Aneta Vršanská (poučenie).  

A načo ju  potre-

buješ ? 

Zajtra máme 

geografiu 

a máme doniesť 

fotku nejakej 

prírodnej kata-

strofy. 

James, prší 

vonku? 

Dobre, 

tak choď 

vyvenčiť 

rybičky! 

Prosím ťa, mohla 

by si mi požičať 

svoju fotku? 

Pranostika je predpoveď 

budúcich vecí, najmä po-

časia alebo porekadlo s 

takouto predpoveďou 

alebo životnou skúsenos-

ťou. 

„Keď sa z jari na poli mok-

ré miesta ukazujú, suché 

leto predpovedajú.“ 

„Koľko je v marci rosy, 

toľko v máji mrazu.“ 

„Keď nie je zima v januári, 

bude v apríli a v máji.“ 

„Keď na jar poletuje veľa 

pavučín, bude horúce 

leto.“ 

Komiks je umelecké médium, v ktorom sú za sebou chronologicky usporiadané kresby alebo iné zob-

razenia s textom v bublinách alebo na okraji obrázkov. Dohromady teda vytvárajú celok, najčastejšie 

príbeh. Jednému obrázku, ktorý väčšinou zachytáva jeden okamih, sa v komiksovej terminológii ho-

vorí panel. Podmienkou je, že panely musia byť usporiadané vedľa seba (čím vzniká dôležitá odlišnosť 

medzi komiksom a napríklad animovaným filmom). Obrázky sú často doplnené rôznymi zvukomaleb-

nými výrazmi.                         zdroj: wikipedia 



 

 

 

 

 

 

Posledný sneh slnko topí, 

slniečko viac zohrieva. 

Na zemi  už nie sú stopy, 

tešíme sa tra la la. 

Zvieratá sa zobúdzajú, 

bude s nimi zábava. 

Kuriatka sa liahnu malé, 

pípajú a zobú stále.  

Šibačky už prichádzajú, 

korbáče si chlapci pletú. 

Kýble vody si chystajú, 

dievčatá sa skrývajú. 

Cez lúku  a cez dolinu, 

zacítili čerstvú hlinu. 

Preskočili  ponad mach, 

zničili ho – ach! 

Už po lese nebehajú, 

ale vajíčka chystajú. 

Nimi chlapcov privítajú, 

všetci radosť veľkú majú. 
 

 

                               Marek Zachar, 5. roč. 

        Ilustrácia: Olinka Imríšková , 5. roč. 


