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Ahojte! 

Školský rok sa chýli ku koncu a my vám 
ho chceme spríjemniť posledným číslom 
Pramienka.  
Toto číslo je o cestovaní, lebo sa blížia 
prázdniny a všetci sa určite chystáte 
niekam cestovať. Ale dôležité cesty má-
me aj za sebou – výlety a exkurzie. 
Z niektorých vám prinášame krátke re-
portáže.  
Dúfame, že vás poteší aj rozhovor 
s naším najobľúbenejším pánom šofé-
rom Dušanom Marčišom. 
Prajem vám všetkým pekné prázdniny 
a dovidenia v septembri. 
 
 
Matúš Melicherík, 
 zástupca šéfredaktorky 



 
 

 

 

Koľko kilometrov bez nehody máte najazdených? 
Keďže neviem, aké nehody máte na mysli, tak neviem, či táto odpoveď nebude zavádzajúca. Nakoľko som 
poverčivý, nejdem písať, lebo zajtra sa mi niečo stane. Ale môže to byť medzi 700 tisíc a 2 500 tisíc km. 
Aká bola vaša prvá autobusovo-šoférska výplata? Čo ste si za ňu kúpili? 
Tiež nemôžem správne na toto odpovedať. Keďže autobus som kúpil pred 6timi rokmi, čo už bolo dávno, 
a výplatu som si nedal... Ale v živej pamäti mám cestu do Belehradu, to bola prvá „ďaleká cesta“, kde všetky 
peniaze šli do zlepšenia komfortu. 
Kde ste boli najďalej ako šofér, ale aj ako cestovateľ? 
Tiež neviem, ako to spraviť, respektíve odpovedať, aby nebola nejaká krajina, kde som bol ako šofér, urazená. 
Nebol som autom v Španielsku,  Turecku,  Rusku a Anglicku, ale šoféroval som tam. Najďalej som bol 
v Spojených Arabských Emirátoch. 
Aké najzaujímavejšie (exotické) jedlo (nápoj) ste na svojich cestách ochutnali? 
Asi najexotickejšie jedlo bolo v poľskom Konine, boli sme na turnaji pod záštitou  primátora mesta, a ten nás 
pozval na večeru, kde nám dali žaby na tanier...brrrr! Nápoj asi lesný vánok..:) 
S ktorou školou a s ktorými pani učiteľkami chodievate najčastejšie na výlety a exkurzie? 
Keďže otázky  majú medzi riadkami aj nepriame odpovede, musím zodpovedne odpovedať, bez nátlaku, že ZŠ 
Dolný Hričov má príjemné učiteľky, ktoré mi s kľudným svedomím povedia, že radšej pôjdu vlakom do Košíc. 
A pri tejto otázke by som rád spomenul, ako mi priam smejúca sa súdružka učiteľka Cigániková povedala do 
telefónu, že radšej vymení luxusný Ládik bus za hrdzavú aviu. 
Prvá škola, kde som začal moju autobusovú etapu života, je vaša škola, prvá učiteľka, ktorá ma naučila nielen 
pravopis, ale aj ma zaúčala do logistiky exkurzií a výletov je pre mňa „spolužiačka“ pani učiteľka DÁŠA. 
Neuveriteľná a vždy usmiata s rešpektom všetkých žiakov, keď sa pozrela dozadu autobusu, všetko stíchlo, keď 
zvýšila hlas, tak som skoro zastavil. Človek na pravom mieste, s ktorým som zažil  za volantom autobusu 
nezabudnuteľné chvíle. 
Máte nejaký nezabudnuteľný zážitok z ciest s našimi žiakmi (pomôcka: zastávka na Červeníku)? 
Červeník je nezabudnuteľný, ale asi naj zážitok bol cestou späť z Topoľčian. Mal som v buse deti MŠ H.H., 
jednému bolo zle, všetko dal do sáčku, 
keďže pršalo, nemohol vystúpiť, tak som 
mu povedal, že mu otvorím dvere, nech sa 
nadýcha  čerstvého vzduchu a sáčok nech 
vyhodí. Všetko by bolo super, keby sa ten 
sáčok nezachytil na konári a nezačalo to 
všetko vytekať. Vtedy som potreboval aj ja 
sáčok, keďže som sa pozeral (ako všetky 
deti v autobuse), ako letí sáčok na konár... 
Na záver ešte jedna otázočka: nie sme 
vám niečo dlžní? 
Na túto otázku odpoviem až cestou do 
Košíc, keď pôjdeme spolu..:) 
 
Ďakujeme za rozhovor 
 
 
 

Keďže v tomto čísle píšeme o cestovaní, požiadali sme o rozhovor nášho najobľúbenejšieho školského 
autobusára (a kamaráta) pána DUŠANA MARČIŠA. Vozieva nás hlavne na vzdelávacie exkurzie, ktoré si 
bez neho už ani nevieme predstaviť. Vždy má dobrú náladu a hlavne nekonečnú trpezlivosť 

S priateľmi v Dubaji – môžete byť kdekoľvek na svete, pokiaľ 
tam nie ste s tými správnymi ľuďmi, tak ten zážitok nie je taký 
silný, ako by mohol byť. 



 

 

Awkward Potion je elixír so žiadnym efektom, ale je 

dôležitý pri výrobe ostatných elixírov. Vyrába sa z nether 

wartu a z water bottle.  

Potion of healing je elixír s efektom uzdravenia a vylieči 

dve srdiečka. Vyrába sa z glisterin melónu a z Awkward 

potionu. 

   

Potion of fire resistence je elixír, ktorý vám umožní byť 

proti ohňu odolný. Vyrába sa z magma cream a z Awkward 

potionu.  

Niektorým z vás je už minecraft známy, a niektorí ste o jeho magickejších 

stránkach doposiaľ ani nevedeli. Tu je jedna z tých magických stránok 

minecraftu – varenie elixírov. Dúfam, že som v minulom čísle nezabudol 

o minecrafte povedať, že je to hra o blokoch, o množstve blokov. Na tejto 

stránke som pre vás pripravil niekoľko užitočných elixírov. Nether wart nájdete 

v netherovských pevnostiach pri schodoch. Viac nájdete v knihách minecraft, 

alebo na stránkach v internete.    

Potion of night vision je elixír, ktorý vám umožní vidieť 

v tme ako cez deň. Vyrába sa z golden carrot a z Awkward 

potionu.  

 

Potion of weakness je elixír, ktorý vás oslabí, ale  spolu 

s golden Apple môžete vyliečiť dedinčana z podoby zombie 

villiager. Vyrába sa z Awkward potionu a z ferment spider 

eye. 

Potion of invisibility je elixír, ktorý vám umožní stať sa na 

okamih neviditeľným. Vidí vás iba mačka alebo ocelot. 

Vyrába sa z  potion of night vision a z ferment spider eye. 

Potion of sfiftness je elixír, ktorý vám umožní rýchlejšie 

behať. Vyrába sa z Awkward potionu a zo  sugaru. 

      Matúš Melicherík, 6. roč. 



 

 

 

Zábavný park (lunapark) je ohraničené územie, na ktorom sa nachádzajú rôzne zábavné jarmočné atrakcie . 

Najpopulárnejšími atrakciami zábavných parkov sú horské dráhy, ďalej najrôznejšie kolotoče, vodné dráhy, 

strelnice, nafukovacie šmykľavky a strašidelné domy. Zábavné parky v Európe sa vyvinuli z veľtrhov a 

rekreačných centier, ktoré boli vytvorené pre oddych ľudí. Najstarší zábavný park na svete (otvorený v r. 

1583) je Bakken v Klampenborgu, severne od Kodane, v Dánsku. 

Najznámejšie zábavné parky a lunaparky v Európe sú: 

Disneyland vo Francúzsku  
Europa-Park  v Nemecku 
 
Teraz vám kúsok napíšem o týchto zábavných parkoch.  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMECKO má trinásť 
tematických oblastí 
postavených v štýle európskych 
krajín, množstvo atrakcií, 
ktorých počet sa naďalej 
zvyšuje, rôzne predstavenia, 
prvotriedni umelci či 
rozprávkové bytosti, to všetko 
nájdete v zábavnom parku, 
ktorý je pýchou nemeckého 
zábavného priemyslu. 

 

FRANCÚZSKY Disneyland je snom 

nielen malých detí, ale jeho čaru 

prepadne aj nejeden dospelý. Celý 

nápad sa zrodil s postavičkou 

Mickeyho Mousa, ktorý sa stal 

ústrednou postavou vysneného raja 

malých aj veľkých návštevníkov. 

Zábavné parky s tematikou 

rozprávok Walta Disneyho si 

postupne získali srdcia 

návštevníkov na celom svete. 

 
Kika Vršanská, 5. roč., podľa www. wikipedia.sk, google obrázky 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%25C5%25A5ov%25C3%25A1_atrakce&usg=ALkJrhhlfnJlwWard58CylsmY-eghC7wNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Horsk%25C3%25A1_dr%25C3%25A1ha&usg=ALkJrhgyYADElU1sCcesFwvu2qHCAetleg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloto%25C4%258D&usg=ALkJrhi7my6XMFiCKPlLgvaGBZENPvGqRA
http://sk.wikipedia.org/wiki/1583
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakken&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Klampenborgu&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koda%C5%88


 

 

 

Deti väčšinou nemajú peniaze, ale potrebujú ich. Niektorí si kupujú cukríky, 

niektorí čokoládu alebo si na niečo šetria, napríklad na autíčka, na bábiky, na 

lopty. Ale odkiaľ majú tieto deti vziať peniaze? Mám pre vás tieto nápady, ako si 

zarobiť peniaze, aj keď ste ešte dieťa. 

1. Môžete si otvoriť stánok s limoškou   

2. Môžete zarábať na youtube (ako youtuberi)   

3. Môžete zorganizovať bazár  na svojom dvore 

4. Môžete vyrábať vlastné výrobky a predávať ich (bábiky, oblečenie 

a iné veci) 

 

Tu napíš do tabuľky, ako čo spravíš: 

KDE TO BUDE  AKÝ VÝROBOK DÁŠ  AKÉ BUDE MENO FIRMY AKO SA BUDÚ VOLAŤ PRODUKTY 

    

    

     

Ako som získala peniaze ja 

   

 

 

  

 

Ja som vyrobila svoje produkty a predávala som ich 

a tak to bolo. 

Ešte som predávala džús  s jablkovou šťavou.    

Prišla Biba  a dala mi 20 centov, mala som 10 centov 

od iného okoloidúceho a potom som ešte zarobila 50 

centov.  

Tak som spolu získala 80 centov, za ktoré som sebe 

a svojej sestre kúpila v školskom bufete Tribitku. 
 

Pre čitateľov 

Pramienka 

pripravila   

Timea  

Uhliariková 

4. roč. 



 

 

Všetci  si myslíte, že je ľahké byť youtuberom, ale je to  ťažké. Tvoje video musí byť  pre všetkých 

dokonalé, musíš mať veľa lajkov,  ale môžeš mať aj dyslajky. Preto vám dám pár tipov, ako sa stať 

youtuberom a predstavím vám aj tých, ktorým sa to podarilo a dnes sú slávni. 

 

 

 

 

 

 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO BY SI SA 
MOHOL VOLAŤ 

O ČOM BY MOHLI BYŤ TVOJE VIDEÁ 
(TÉMY) 

KDE BUDEŠ SVOJE VIDEÁ 
NATÁČAŤ 

PRE KOHO BUDÚ TVOJE 
VIDEÁ URČENÉ 

    

    

Chceli by ste vedieť, ako som zistila, že na svete existujú nejakí youtuberi? Raz sa môj brat díval na 
GoGamanatv a ja som sa potajomky dívala tiež. Stála som za jeho chrbtom a keď ma uvidel, tak to vypol.  
Potom sa díval na Explojdepa a zas som sa dívala potajomky. Potom som si zistila meno toho prvého 
youtubera (keď som zase potajomky počúvala rozhovor môjho brata s jeho kamarátom), a tak som si vedela 
nájsť na youtube GoGa aj sama 
    

Toto je Explojdep, ukazuje 
mody v minecrafte, jeho 
dedinčanský kamoš je Sergej 
a Explojdep toči aj iné videá,  
nielen  o minecrafte. 
 minecraftu minecraftu 

Toto je   najznámejší 
youtuber na svete GoGo. 
Dostal ocenenie za dobré 
videá, má frajerku Lucku.     

Toto je Naj plaj,  preslávil 
sa tým, že hovorí za videá. 
Jeho slovo je lachtan 
a cmrk.  Nikdy sa neodhalil. 

Toto je Smusa. Je to naj 
kamoš s GoGom a Salasim. 
Je fakt srandovný, ako 
všetci.   
 youtuberi  
 

Toto je Salasi, nie je to 
youtuber, len raz natočil 
video. Objavuje sa len 
s GoGom na youtube.   



 

Hurá, som tu prvý!!!! Som 

víťaz!!!!! 

Po plávaní sa oplatí 

výdatne najesť. A čo 

je lepšie ako smažený 

syr s kečupom, 

uhorkou 

a s hranolkami.  

Hmm mňam. 

A na tejto fotke je záver celého dňa. Ako 

vždy si urobíme spoločnú fotku. Poriadne 

fúkal vietor, niektorí by najradšej boli už 

doma v posteli a niektorí by už chceli byť 

doma na počítačoch, alebo tabletoch. 

Držte si klobúky aj 

plavky!! Vchádzame do 

silného prúdu!!!! 

16.6. sme boli na kúpalisku v Turčianskych Tepliciach. Cesta bola z časti nudná a z časti 

zábavná. Hneď po príchode sme sa všetci šiestaci rýchlo prezliekli do plaviek a vrhli sme 

so do vody. Stretli sme tam aj moju bývalú pani učiteľku zo škôlky. Toto kúpalisko vám 

odporúčam, lebo tam sú aj výrivky.   

Matúš Melicherík, 6. roč. 



 

13.5. sme my šiestaci boli so siedmakmi na výlete v Košiciach. Boli sme v technickom múzeu, v múzeu 

elektrických výbojov, v košickej bani a samozrejme v obchodoch. Cestovali sme vlakom. Ja som bol 

v kupé s pani učiteľkou Cigánikovou, s pánom riediteľom, so Samuelom Uhlárikom, s Robom Boškom 

a s Petrom Zadubanom. Tu je prehľad niektorých miest, v ktorých sme boli. 

Ja už 

nevládzem! 
Pridaj, 

pridaj! 

Toto je fotka z Košickej bane. Na fotke vidíte vrták, 

ktorý umožnil baníkom kopať rýchlejšie. S jeho 

pomocou mohli kopať manganistan a možno aj železo 

a zlato.  

Kto si dá obed?! 
Na obed som ja! 

Toto je Dóm Svätej Alžbety. Je to najväčší kostol na Slovensku,  s plochou 1 200 m² a 

kapacitou vyše 5 000 ľudí a zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe. 

Nachádza sa v strede Hlavnej ulice v Košiciach, pričom ju formuje do tvaru šošovky. Je 

hlavným chrámom Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a farským kostolom Farnosti 

svätej Alžbety v Košiciach. Vonkajšia dĺžka dómu je 60 m, šírka 36 m, výška severnej veže 

59 m, hlavnej lode 24 m a bočných lodí 12 m. 

Matúš Melicherík   6.roč. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí naši spolužiaci, tak toto sme my – deviataci. Vopchali sme sa do tohto časopisu, aby ste 

na nás nikdy nezabudli. Nenahneváme sa, ak si tento super plagát zavesíte nad svoje 

postele. Možno niektorí z vás máte medzi nami svoje životné vzory Keď budete 

potrebovať dobrú radu, pokojne sa na nás obráťte. Prajeme vám veľa úspechov, 

poslúchajte pani učiteľky a neskúšajte nás napodobniť v tom, čo nám samým nevyšlo 
LUKÁŠ VALKO, MATEJ MAREK, ADAM KOCMŃEK, JURAJ DRUŽKOVSKÝ, JAROSLAV JANUŠ, FRANTIŠEK 
DOBROŇ, MICHAEL JORDÁN, DOMINIK KILIAN, DOMINIK PLAČKO, MARTIN SLÁDEK, PAVOL MIHÁLEK, 
KRISTÍNA HLUCHÁ, KATARÍNA VAVROVÁ, NATÁLIA HVIZDÁKOVÁ, REBECCA RISOVÁ, KATARÍNA 
CHABADOVÁ, PATRÍCIA KOŠÍKOVÁ, KATARÍNA CIGÁNIKOVÁ, GABRIELA HOFERICOVÁ, PETRA 
GOMBÍKOVÁ, ERIKA DECKÁ, ZUZANA ZACHAROVÁ, MARTINA SEDLIAČKOVÁ, GABRIELA BARTOŠOVÁ, 
PATRÍCIA GOMBÍKOVÁ, SIMONA HLUCHÁŇOVÁ, ANDREA DOBROŇOVÁ, VERONIKA HOFERICOVÁ 

 



 

 Bolo leto. Práve sa začali školské prázdniny  a my sme odchádzali na týždňovú dovolenku do 
Španielska.  
 Išli sme lietadlom, ale dosť som sa bála. Mala som taký divný pocit. Mama mi povedala, nech si pospím. 
O niekoľko hodín som sa prebudila. Mama mi povedala: „Už by sme mali pristávať!“ Bola som rozospatá, ale 
tešila som sa na Španielsko.  Keď som vyšla z lietadla, bola som ohromená. Čakal nás taxík, ktorý nás viezol  do 
hotela. Cestou sme v diaľke videli krásne more. Práve zapadalo slnko a bolo to nádherné.  
„ Mami, ja sa tak teším na náš hotel!“  povedala sestra.  Cesta do hotela trvala asi dvadsať minút. Keď sme boli 
v hoteli, bola som  očarená. Na recepcii sme boli krátko a potom sme si išli dať veci na izbu. Bola taká krásna! 
Rýchlo sme si zložili veci a hneď sme utekali do mora. Tam sme si poplávali a šli si ľahnúť. Na druhý deň sme si 
išli zaplávať. Potom sme sa museli ísť naobedovať, ale hneď na to sme išli zase do mora.  Bol to úplne úžasný 
deň. Mama s otcom sa na nás stále dívali. Moja pani učiteľka biológie vraví: „Mne stačí, ak mi donesiete 
nejakú peknú mušľu.“  Ja som si na to spomenula a vylovila som jej mušľu. Deň sa končí a je čas na dobrú 
večeru. Išli sme na náš hotel a tam sme sa dosýta najedli. Na druhý deň sme šli pozrieť ich pamiatky. Boli 
krásne a aj veľmi staré. Jedna pamiatka bola na vysokom kopci a mne sa nechcelo šliapať, no mama povedala: 
,,Poď, už je to len kúsok!“  Ale nakoniec som to zvládla. 
Bol odtiaľ veľmi pekný výhľad. Pani sprievodkyňa  
nám o tom niečo povedala a išli sme do mesta. 
Tam sme si kúpili nejaké veci a aj rodine nejaký 
suvenír.   
„Mami, ja sa chcem ísť kúpať!“ povedala moja sestra.  
„Teraz sme v meste, ale večer sa pôjdeme. Neboj!“ 
povedala mama. Keď sme sa vrátili do hotela, boli sme  
trochu unavené. Osprchovali sme sa, prezliekli  
a išli sme sa navečerať. Skúsila som morské plody, ale 
moc mi nechutili. Keď nám vytrávilo, išli sme si 
zaplávať do hotelového bazéna.  Bolo to super, lebo 
tam skoro nikto nebol. So sestrou sme sa navzájom 
potápali, skákali do vody a špliechali mamu a otca. Na druhý deň sme spali až do dvanástej. Keď sme vstali, išli 
sme sa naobedovať. So sestrou sme sa rýchlo prezliekli do plaviek a išlo sa na pláž. Veľmi sme si to užili. Jeden 
muž tam odpadol, lebo nepil. Keď som to videla, hneď som sa išla napiť. Potom som si zobrala potápačské 
okuliare. Našla som zopár mušlí a perlorodku. Nebola tam perla. Stmievalo sa a bol krásny západ slnka. Bola 
som prekvapená, čo všetko na dovolenke zažijeme. Jeden deň mal byť v hoteli program pre deti. Moc som sa 
tešila. Išli sme sa najesť. No a potom sme si vychutnali ten program. Bol zábavný a aj celkom náučný. Spievali 
sme rôzne piesne po španielsky. Aj som zabudla, že onedlho odchádzame. Keď sa skončil program, išli sme si 
ľahnúť. Zaspala som rýchlo. Keď som sa zobudila, na izbe už boli raňajky. Boli celkom chutné. Potom sme išli 
na pláž. Zaplávali sme si a poprechádzali sme sa po pláži. Prechádzali sme sa bosí a piesok sa mi zarýval medzi 
prsty. Popichal ma tam morský ježko. Dosť ma to bolelo, ale vydržala som. No moju sestru popŕhlila  medúza. 
Asi ju to bolelo viac ako mňa, lebo plakala. Neskôr sme išli do hotelového bazéna. Aby sme sa trošku schladili. 
Na obed nám doniesli jedlo ku bazénom. Obľúbila som si ich jedlo veľmi mi chutilo. Blížil sa večer a mne sa 
chcelo spať. Mama ma odviedla do izby, aby som sa trochu vyspala  a odišla. Keď som sa zobudila, zavolala 
som mame. Boli v hoteli a mama pre mňa prišla. Ja som sa zatiaľ prezliekla do plaviek. Predsa nočné kúpanie 
v posledný deň na dovolenke nemôže chýbať. Zaplávali sme  si a vyhladli. Išli sme sa najesť a potom spať. Na 
druhý deň sme išli domov. Auto nás odviezlo na letisko. A už sme leteli. Na letisku nás bol vyzdvihnúť  môj 
krstný.  
Táto dovolenka bola celkom fajn. Po prvýkrát som išla lietadlom, plávala v mori a  celkovo tá dovolenka bola 
úžasná. Mám na ňu veľa krásnych spomienok.  
 
Simona Černeková, 6. roč. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asi najznámejším autorom, ktorý sa preslávil opisom nezvyčajných ciest, je 
francúzsky spisovateľ Jules Verne. Už ako malý chlapec sníval o ďalekých 
dobrodružných cestách. My vám chceme predstaviť tri z jeho diel. 

CESTA NA MESIAC 
Americký Gun Club, ktorý vyrába zbrane, je znepokojený mierom, pre-
tože ich delá nemajú bez boja uplatnenie a ich pokrok v balistike bude 
zbytočný. Preto najprv vymýšľajú rafinované spôsoby, ako vyhlásiť 
vojnu inému štátu, ale predseda klubu Barbicane príde na skvelý ná-
pad. Vyrobiť obrovské delo, ktoré vystrelí strelu až na Mesiac. 
Pri vystrelení strely bolo všetko v poriadku, ale problémy nastali počas 
cesty. Strela sa stretla s druhým mesiacom Zeme. Je taký malý, že sa 
jeho existencia neberie do úvahy a ten vychýli strelu z dráhy. 
Ako sa skončí cesta na Mesiac? Prečítajte si sami. 

CESTA DO STREDU ZEME 
Príbeh rozpráva v prvej osobe mladý synovec známeho profeso-
ra mineralógie prof. Lidenbrocka. Začína nájdením záhadného papieri-
ka zo starej knihy, ktorý je popísaný poprehadzovanými runami. Syno-
vec list dešifruje a nájde trasu do stredu Zeme, chce ho zničiť, no na-
koniec ho strýko presvedčí. Z Hamburgu idú do Kodane, potom loďou 
cez Severné morena Island a zo sopky v Snaeffelse po cestách veľkého 
S.S s islandským sprievodcom Hansom. Príbeh je možno trochu "ne-
pestrý" ale romantický a "prekrásny". Zároveň sú v ňom logické úvahy 
o "chladnej" Zemi, ktoré hypotetizujú krásne fakty o našej planéte. 

CESTA OKOLO SVETA ZA OSEMDESIAT DNÍ 
Phileas Fogg je bohatý anglický džentlmen, žijúci sám v dome na adre-
se Savile Road 7, Burlington Gardens. Má približne 40 rokov, je vysoký 
s plavými vlasmi a bradou. Je známy skromným životom, matematic-
kou presnosťou a tým, že nevyjadruje emócie. Často prispieva na cha-
ritu alebo dáva almužnu žobrákom na ulici.  
Druhého októbra sa pán Fogg stavil s členmi Reformného klubu, že 
prejde svet za osemdesiat dní. Do stávky dal sumu dvadsaťtisíc libier. 
Sluha Jean Passepartout najprv nechápal, čo sa deje, ale napokon sa 
musel prispôsobiť a začal brať plány pána Fogga vážne. Pán Fogg a 
jeho sluha prežili na ceste okolo sveta veľa dobrodružstiev.  

              Podľa: www.wikipedia.sk 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mineral%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Koda%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%A9_more
https://sk.wikipedia.org/wiki/Island


 

Pani učiteľka Cigániková, v spolupráci s p. upra-

tovačkou Hluchou nás rozveselili hneď na za-

čiatku rozhodovania. Na odľahčenie nás vo-

viedli do sveta zábavy. Spolu nám urobili mix 

starších hitov. Pani upratovačka nám bonusovo 

zatancovala v  doprovode  bubnu za vedenia  p. 

učiteľky  Cigánikovej. Ďakujeme za povzbude-

nie.  
                                    

 

 

 
 

Ahojte, tentokrát  som dostala tému: Náš školský Slávik. Potešila som sa téme 

a dúfam, že vás rýchlym návratom na Slávika zabavím:-)  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                            Rebeka Haluzová 6. roč. 

Potešili nás aj naši siedmaci, 

keď sa k nám pridali 

a zaspievali- :) Ďakujeme 

Lukáškovi a   Miškovi zo 

siedmeho ročníka. 

Na záver sme si všetci 

spoločne zatancovali 

a zaspievali. 

NO A TAKTO TO DOPADLO: 

1. miesto: Rebeka Haluzová 

2. miesto: Anetka  Medzihorská 

3. miesto: Terezka Janáková 

4. miesto: Ráchel Haluzová, Betka 

Bieliková, Viky Capandová, Eva 

Hvizdáková, Daniel Kováč, Sabína 

Mišutková, Soňa Benková 

                               Gratulujeme! 

 



 

Tento rok uskutočnili deviataci v rámci vyučovania matematiky šta-
tistický prieskum, do ktorého sa zapojili žiaci  5. až 8. ročníka.  Trie-
dam sme rozdali papieriky s otázkami, ktoré žiaci vypĺňali anonym-
ne. Potom sme zozbierané informácie spracovali do grafov 
a tabuliek a prezentovali ich pred triedou. Na prezentáciu sa prišla 
pozrieť aj pani učiteľka Holičová. Prezentovali sme v skupinkách, 
v ktorých sme robili aj otázky.      
V prezentáciách sme uvádzali predpoklady odpovedí žiakov, ktoré 
nie vždy vyšli. Otázky sa týkali mnohých oblastí. Od alkoholu 
a cigariet až po šport. Žiaci mohli uviesť aj svoj názor na obľúbe-
ných športovcov, ale aj na najkrajšie dievčatá školy.      
 
Andrea Dobroňová, 9. roč 

 
 

V máji sme mali športový sviatok – konali sa Školské olympijské hry. Ráno sa konal kvíz 

o olympionizme. V kvíze vyhral 8. ročník. Po kvíze sa olympiáda slávnostne otvorila a prešli  

sme na ihrisko. Jednotlivé tímy súťažili v jednotlivých súťažiach. Najskôr sme začali šprint na 

100 metrov. Potom sa konal skok do diaľky. Z dievčat vyhrala Eva Hvizdákova. Po skákaní začal 

hod do  diaľky a potom bol štafetový beh. Štafetový beh vyhrali 9-taci. Gratulujeme. Na záver 

bolo slávnostné ukončenie olympiády. Všetci sme sa stretli v telocvični, kde nám pani učiteľka 

Sládeková oznámila naše výsledky. Veľa cien získali 9-taci  ale aj 8-maci .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Uhlárik, M. Zachar, K. Krajčíová, 6. roč. 

Filip Regiec a Boris Bajana 

Sima Chamajová a Kvetka Družkovská na čele 
olympijského sprievodu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

A ten kto bol prvý v budove RTVS si mohol 
vybrať farbu tímu. Boli sme červený tím. Na-
pokon sme prehrali, ale bola to zábava. 
Mnohí boli z toho sklamaní, ale ja nie. Zažili 
sme zážitok a boli sme v televízii. Po dlhom 
natáčaní  sme sa v Bratislave zastavili vo veľ-
kom nákupnom centre Avion. Cestou domov 
sme išli na pumpu, kde sme sa vybláznili na 
detskom ihrisku.    

 

Tento rok je pre nás nezabudnuteľný. 21.5. 2015 nás naša pani učiteľka Sládeková s riaditeľom vybrali 
do súťaže Daj si čas. Je to súťaž, kde hrajú dva tímy červený a modrý. Uvidíte ju televízii každú sobotu 
na kanáli STV1 o 9:45. Mali sme súťažiť so školou Holíč. Išli sme autobusom a pri našej škole bol zraz 
o 4:30 ráno. Pani učiteľka vybrala štyroch súťažiacich: Majku, Anet, Kuba a mňa.  

Keď sme vošli do budovy, bol som ohro-
mený starým desingovým zariadením 
z doby, kedy sa tu tá budova objavila. Asi 
30 minút sme čakali, kým pôjdeme na 
ďalšie poschodie. Keď sme tam došli po 
mramorových schodoch mal som pocit, že 
som sa vrátil do roku 1970. Skoro nič tam 
nebolo zmenené, iba tam bol automat na 
kávu a televízor. Tam sme čakali 2 hodiny 
a ja som si zatiaľ obzeral krásne hodiny 
visiace zo stropu. Išli zle, ale to je jedno, 
páčili sa mi. Potom sme vošli do kulís 
a chvíľu sme tam nacvičovali, ako tlieskať 
a povzbudzovať. Za chvíľu sa to natočilo 
a išli sme do centra. V nákupnom centre 
Avion bol rozchod, kde som si aj kúpil 
lego. Stretli sme sa v autobuse a išlo sa 
domov. 
                                                 Adrián Nagy 

Mne sa páčilo to 
štúdio, lebo zo 
vzduchu trčali svet-
lá. Bolo ich tam 
strašne veľa. Páčilo 
sa mi, že sme na 
konci dostali tričká. 
Bolo tam veľmi su-
per a nemala som 
vôbec trému. Sú-
stredila som sa iba 
na súťaž. Najlepšia 
súťaž bola hokej. 
 
Kika Vršanská 

         Kika Vršanská, 5. 

roč. 



1. kruhový objazd 
2. kruh pre mačky 
3. v blízkosti sa nachádza kolotoč 
4. cesta bez návratu 
 

1. rovná cesta 
2. pozor rampa 
3. zákaz vjazdu všetkých vozidiel  
4. nefajčite v aute  

1. 30 krát okolo 
2. cez priechod ide 30 ročná baba  
3. značka má 30 rokov 
4. najvyššia dovolená rýchlosť   
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Ak sa cez prázdniny chystáte na cesty, je dobré naučiť sa aspoň 

priateľský pozdrav AHOJ! Uhádnite, ktoré slovo patrí k jednotlivým 

jazykom. Správnosť si overte v internetovom prekladači.  

poľština    koničuva   taliančina   helou   arabčina   bonžur 

kórejčina  čiao   angličtina   ma kaba   francúzština   ola 

španielčina   halo   čínština    coši   nemčina    aniau  
           

                                                        Timea Uhliariková, 4. roč. 

 

 

 

1. náš jazyk 2. hudobný nástroj 3. opraviť písaním 4. súrode- 
nec 5. vodné zvieratá 6. platidlá 7. bábika 8. druh ľudovej 
piesne 9. vlajka 10. príslovka miesta 11. chlapčenské meno  
12. chrobáčik s bodkami 13. iba 14. potomok 

Ráchel Haluzová, 4. roč., 
Viki Capandová, 6. roč. 



Každý žiak sa na fotenie určite pekne oblečie. Videla som veľa pekných kúskov, ale do Pramienku sa 
dostali iba šiestačky. Všetky sa pekne poobliekali. Nemôžem povedať, kto bol najkrajší, lebo bolo veľa 
pekných. Šiestačky sa rady fotia. Tak mi nedalo veľkú námahu na prehováranie  . No a aby som moc 
nezdržiavala, ukážeme si, ako sa na koncoročné fotenie vyobliekali.  

Na tejto fotke sú šaty , ktoré sa mne strašne 
páčia. Motýliky na bielom podklade - úplne 
nádherné.  Ďalšie sú kraťasy s bielym tričkom 
a na ňom srdiečko. Rifľovou bundičkou 
nemôžete nič skaziť. Čierna sukňa s mimoňmi - 
mimoni sa hodia ku všetkému. A nakoniec 
pekná ružovkastá suknička so žltým tričkom.  

Fotečka s pani učiteľkou Cigánikovou, s ňou sa chce 

predsa každý fotiť, či? No šiestaci zakaždým . Aj 

pani učiteľka je pekne oblečená , veď kto by nebol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme tu veľa pekných ako som už hovorila. Niektoré majú 

šaty, sukne a kratasy. Je tu veľa farieb, ale aj tak si určite 

všimnete dobrú náladu, tú vedia šiestaci zaobstarať vždy 

a všade ako ste si už určite nejeden krát všimli .  

Pekné čierno-biele 
šaty s čiernym 
bolerkom a 
 hnedastá suknička 
s modrým tričkom 
sú tiež pekne 
zladené. Však ako 
hovorím , každý 
má svoj vlastný 
vkus a hlavné je, že 
sa páčiš sám sebe 
.  

Viktória Capandová, 6. ročník 

Máme tu veľa pekných ako som už hovorila. 
Niektoré majú šaty, sukne alebo kraťasy. Je tu 
veľa farieb, ale aj tak si určite všimnete dobrú 
náladu, tú vedia šiestaci vyrobiť vždy a všade, 
ako ste si už určite nejedenkrát všimli .  



 

Prečo nie, veď 

ste ešte mladý! Pán výpravca. 

Dočkám sa vôbec 

toho vlaku? 

Po Tichom oceáne sa plaví loď.  
Jeden z pasažierov ukazuje na 
otrhaného muža, ktorý poskakuje 
na neďalekom ostrove a máva 
rukami. Pýta sa kapitána: 
- Kto je to? 
- Neviem, ale vždy keď ideme 
okolo, veľmi sa teší. 
 

Dámy a páni, hovorí k vám kapitán. Práve sa nachádzate na 
palube najväčšieho lietadla na svete. Na tomto poschodí 
nájdete bar a reštauráciu, na druhom bazén a tenisové kurty. 
Na treťom poschodí si môžete spríjemniť let návštevou kina a 
divadla. No a teraz mi držte palce, ja sa to hovädo pokúsim 
dostať do vzduchu. 

 

- Pán kapitán, naša loď sa potápa.  
- Dobre, kde je najbližšia zem?  
- Asi dva kilometre.  
- Ktorým smerom?  
- Zvislo dolu! 

 

Loď sa potápa. Medzi cestujúcimi je chaos a 
panika. Všetci sa modlia vrátane kapitána, až na 
jedného flegmatického chlapíka.  
- Čo sa nemodlíte, - okríkne ho kapitán.  
- Prečo by som sa mal modliť. Veď vy prídete o 
prácu, nie ja. 

 

Idú sa dve kostry povoziť na motorke a jedna 
vraví:  
- Počkaj chvíľu.  
Za chvíľu sa vráti aj s náhrobným kameňom.  
- Čo to má znamenať? pýta sa druhá.  
- Mesto je plné dopravákov, predsa nebudeme 
jazdiť bez papierov. 

 

Pán Novák strávil peknú dovolenku v zahraničí 
a vracia sa vo výbornej nálade domov. Pri 
východe z letiska vykonáva colník námatkovú 
kontrolu a spýta sa pána Nováka:  
"Koňak, whisky, cigarety?"  
"Nie, ďakujem, ste veľmi láskavý, ale šálkou 
kávy by som nepohrdol." 

 
               Danko Kováč a Matúš Melicherík 



 

 

 

 

 

veľa slnka 

teplú vodu 

jemný piesok 

ľahký vánok 

príjemný chládok 

nových kamarátov 

veselé zážitky 

rodinné stretnutia 

... 

jednoducho 

naj, naj, naj  

prázdniny 

 

 

 


