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Hlavnou témou tohto čísla 

Pramienka  je Človek v  

minulosti. Pozrieme sa na to, 

ako sa žilo ľudom v praveku, 

čo bolo zaujímavé v staroveku 

a akí boli stredovekí rytieri. 

Nechýbajú ani vlastné 

príbehy, fotoreportáž o tom, 

ako sa mali naši siedmaci na 

lyžiarskom výcviku, ale aj to, 

ako sa vydaril karneval.  

Prajem príjemné čítanie 

                   Andrea Dobroňová 



 

 

 

Martin Sládek, 9. roč. 
Najviac ma zaujala Druhá svetová vojna. Odohralo sa vtedy veľa zaujímavých politických 
udalostí, došlo k politickým prevratom a je dobré o tom vedieť, lebo to malo vplyv aj na našu 
krajinu. 
 
Jarka Višňovská, 8. roč. 
Z môjho pohľadu pre mňa najzaujímavejším obdobím v minulosti bolo obdobie Druhej 
svetovej vojny (1939-1945). Hlavným dôvodom, prečo ma toto obdobie zaujalo, boli 
hitlerovské koncentračné tábory. Koncentračné tábory vznikali ešte pred vojnou, ale mňa 
najviac zaujal nemecký tábor Auschwitz v Osvienčime. V tomto tábore som aj bola. Videla som 
fotografie ľudí, ktorí tam zomreli – ich osobné veci, miestnosti, v ktorých bývali a všetky 
prostriedky, ktorými ich zabíjali. Pri návšteve tohto tábora som si uvedomila, ako v tej dobe 
ľudia trpeli a som vďačná za to, že tá doba je preč. 
 
Katka Vančíková, 8. roč. 
Najzaujímavejšie obdobie je podľa mňa Druhá svetová vojna. Určite to bolo ťažké obdobie, ale 
najviac ma zaujalo. Vedela by som si predstaviť hodiny dejepisu len o tejto téme. Chcela by 
som vedieť aj nejaké zaujímavosti, nielen všeobecné informácie. Na tom období ma zaujalo 
veľa vecí. Napríklad život v koncentračných táboroch. Viem, že to muselo byť ťažké, ale teraz 
sa mi to zdá byť zaujímavé. Keď sme pozerali film o Piovi XII., bolo neuveriteľné (aspoň pre 
mňa), ako dovolil schovať židov do kláštorov. Druhá svetová vojna je pre mňa niečo 
nepredstaviteľné, určite by som vtedy žiť nechcela. 
 
Miška Šeríková, 8. roč. 
Najzaujímavejšie je pre mňa obdobie Druhej svetovej vojny, pretože sa to neodohralo až tak 
dávno. Už od malička mi o nej rozprával môj dedo, ktorý ju prežil, a tak ma začala zaujímať čím 
ďalej, tým viac. 
 
Marek Zachar, 6. roč. 
Mne sa páči pravek a konkrétne kamenná doba. Najviac ma bavilo, keď sme sa učili o tom, ako 
sa vtedy správali ľudia. Najviac sa mi na nich páčilo, ako si vedeli poradiť so zverou. 
 
Viktória Capandová, 6. roč. 
Mne sa najviac páči moderná doba, lebo sú už všetci ľudia skúsení, učíme sa dejepis a hlavne 
máme telefóny. 
 
Martin Višňovský, 6. roč. 
Páči sa mi medená doba, lebo vtedy mali meče, štíty, oštepy, kuše, luky a šípy. Páči sa mi, ako 
vedeli s tými zbraňami narábať. 
 
 

Spýtali sme niektorých dejepisných olympionikov: 
KTORÉ HISTORICKÉ OBDOBIE POVAŽUJEŠ ZA 

NAJZAUJÍMAVEJŠIE? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal som sa veľmi dobre. Bol pekný svah, dobre sa lyžovalo. S 
chalanmi sme robili nervy spolužiačke. Špliechali sme na ňu 
sneh. Izby boli tiež pekné, ale bola malá telka. Vôbec to 
nevadilo, lebo sme mali spoločnú miestnosť a herňu. 
V spoločnej miestnosti bola veľká telka, na ktorej sme hrali 
X-BOX. V herni bol biliard, kalčeto, šípky atď. Večierka bola 
o 22:00. Boli sme viacej na iných izbách ako na svojich. 
Lyžovali sme 2-krát denne. V stredu bolo aj večerné 
lyžovanie. Bolo proste výborne.      
 
                                                                      Filip Regiec   

Mne bolo na lyžiarskom výcviku výborne. 

Dobre sme si zalyžovali aj popadali. Bola 

výborná zábava aj diskotéka. 

                                                 Paťo Hoferica 
Mne na lyžiarskom bolo dobre. Ale začiatky boli ťažké a bál 

som sa ísť na svah, ale potom som sa na svah odvážil. Ten 

prvýkrát na svahu bol samý pád, ale potom to už išlo lepšie 

a už sa viem trochu lyžovať. 

                                                                               Juraj Možješ 

Ako bolo na lyžiarskom?  

Na lyžiarskom bolo úplne super. Najlepšia bola 

sánkovačka a diskotéky. Páčilo sa mi aj večerné 

lyžovanie, na ktorom bolo super. Zostala by som tam 

aj dlhšie. Lyžovali sme sa ráno a poobede a večer sme  

si išli dať čokoládu alebo sme sa išli sánkovať. 

A v piatok sme mali súťaž v slalome. 

                                                                 Natália Kilianová  

Bolo tam výborne. Bola tam najlepšia diskotéka. Výborne 

nám tam varili, aj kuchárky boli milé a zlaté. Naučila som sa 

lyžovať.  Najskôr som chodila na malý kopec a potom s pani 

učiteľkou na ten najväčší kopec. Každý večer sme chodili do 

spoločnej miestnosti  a tam nám pani učiteľky s pánom 

riaditeľom  rozprávali, ako kto lyžoval. Boli sme sa spúšťať aj 

sánkovať na somárskom kopci. Bola veľká sranda aj modriny 

boli. Posledný deň sme mali súťaže v slalome. Vôbec sa nám 

nechcelo ísť domov, chceli sme tam ešte zostať.  

                                                                     Janka Krajčiová   

Dojmy siedmakov spracovali: 
Olinka Imríšková  a  Rebeka Haluzová , 6. roč. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spýtal som sa svojich kolegov z Pramienka, či si spomínajú na svoje prvé lego. 

Matúš Melicherík, 6. roč. : Ja som dostal svoje prvé lego veľmi dávno, už si 

nepamätám kedy. Radšej som behal po vonku. Ďalšie som dostal od svojho 

uja. S ním som sa už rád hral. Posledné som dostal teraz na Vianoce. Bolo to 

Lego Star wars jedy intersektor, ktoré má tieto funkcie: Pružinový odpaľovač, 

zdvíhací kryt a iné. 

Kika Vršanská, 5. roč. : Ja som vždy chcela lego. Až raz  pred dvoma rokmi na 

Vianoce som dostala moje prvé lego. Bolo to lego na stavanie domčekov. Potom som dostala na narodeniny 

a na meniny ďalšie  legá (Lego Friends) a potom som dostala ďalšie dve legá, tiež  Lego Friends. 

Sebo Jurík, 5. roč. : Prvé lego som dostal, keď som mal 7 rokov na Vianoce. Bolo to lego City. Bol tam kamión 

a väznica. Dostal som ešte Lego Star wars. Bol to supí droid.  

Dano Kováč, 5. roč. : Prvé lego som dostal, keď som mal 4 roky. Bolo to Lego City. Tieto Vianoce som dostal 

Lego Chima. Bolo tam orlia šelma - legendy a krokodília šelma - legendy.  

Ubehlo už skoro 40 rokov od vzniku prvého lega. O legu som zistil mnoho zaujímavostí. Tu sú: 
1. V roku 1976 tím dizajnérov vytvoril prvý prototyp miniatúrnej figúrky s ľudskou podobou. Trvalo tri roky 
kým prišli na to, ako bude vo finálnej fáze vyzerať. 
2. Mini figúrka sa skladá zo štyroch kúskov Lega bez klobúka alebo vlasov.  
3. Figúrky žien prešli mnohými koncepčnými fázami, kým dizajnéri rozhodli, že bude mať rovnaké nohy 
ako mužská postavička. Uvažovalo sa aj o jednej nohe. 
4. Dizajnéri panáčikov zvolili žltú farbu, aby čo najlepšie reprezentovala všetky rasy a národnosti.  
5. Všetky mužské figúrky nosili klobúky až do roku 1979, kým návrhári nevytvorili prvé vlasy. 
6. Celkovým počtom vyrobených mini figúrok na svete by ste mohli vyplniť 170 bazénov štandardnej 
veľkosti. 
7. Približne dvanásť mini figúrok sa vyrobí na svete každú sekundu. 
8. Diery v hlave panáčika zabraňujú deťom, aby sa  nimi udusili.  
9. Len minimálny počet kusov panáčikov má vytlačený na hlave okrem očí a úst aj nos. 
10. V roku 1999 bola spoločnosť Lego prvou, ktorá dostala licenciu na výrobu hračiek Star Wars. 
11. V roku 2007 vytvorilo Lego 10 tisíc zlatom chrómovaných mini figúrok na oslavu 30. výročia Star Wars. 
Vyrobili aj dvoch v 14-karátovej verzii. 
12. V roku 2003 vznikli NBA figúrky, ktoré mali ako prvé pružinové nohy a ruky, aby mohli hodiť loptu. 
13. Fiktívna postava z Hviezdnych vojen Boba Fett patrí medzi najvzácnejšie a najpopulárnejšie Lego 
postavičky. 
14. Na oslavu desiateho výročia Lego panáčika bolo náhodne zabalených päťtisíc zlatých panáčikov 
v rôznych sadách. Mr. Gold je jediná postavička, ktorú dodnes nemôžete nájsť v každej škatuli. 
15. Niekoľko šťastných zamestnancov Lega nosilo namiesto vizitky panáčikov s ich menom. 
 
                                                     zdroj: internet 

 

Matúš Melicherík 6. roč. 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=76&pr=0.1&w_id=587&tstamp=1422452053&pid=540&cd=494218b9328e637316b5f6cf47c4101f&f=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po smrti Qi Gona Jina Obivan vycvičil Anakina a spolu s ním 

strážili Padmé Amidalu. Zam Wesel ju chcel zabiť, ale Anakin 

a Obivan mu to prekazili. A vtedy sa začala naháňačka. Po 

niekoľkých hodinách Anakin a Obivan konečne dostali Zama 

Wesela a v tom momente ho zabil Jango Fett. Obivan išiel za 

ním na planétu Kamino, kde Obivan zistil, že Republika buduje 

armádu klonov. Potom sa Obivan konečne stretol s Jango 

Fettom a s Boba Fettom. Oni ho ale potopili. Keď sa z toho 

dostal, ocitol sa na planéte Geonosis, kde ho spolu 

s Anakinom a Padme Amidalou uväznili a dali do arény, kde 

museli bojovať s obrou modlivkou, s trojokým tigrom 

a s obrím nosorožcom. Prišiel tam aj samotný Count Dooku. 

Nakoniec z toho vyviazli dobre a zničili Jango Fetta, ale museli 

s Dookuom bojovať, a prehrali. Napokon prišiel Yoda, ktorý to 

vyrovnal a Dooku ušiel. Obivan musel lepšie Anakina vycvičiť, 

aby vedel lepšie bojovať so sithmi.   

Matúš Melicherík,  6.roč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Milí čitatelia. Minecraft možno nepoznáte, alebo ste si o ňom nič poriadne nenašli. Ale ak viete, čo to 

je, tu sú nejaké typy na vylepšenie  domu alebo základne. Pre začiatok vám poviem, akých mobov 

(príšery) by ste mohli stretnúť. Tu sú: Zombie - nakazuje dedinčanov, mláti vás, cez deň horí a vrčí. 

Skeleton - lukostrelec, cez deň horí a chrastí kosťami. Creeper - jediný mob, ktorý cez deň nehorí, bojí 

sa mačiek, vo vašej prítomnosti vybuchne a nevydáva žiaden zvuk. Pavúk - prejde blokmi 1x2 (1 na 

výšku a 2 na šírku), sipí a kusne vás. Jaskynný pavúk - prejde blokmi 1x1 (1 na výšku a 1 na šírku), 

nachádza sa len v starých opustených doloch, keď vás uhryzne, vpustí do vás jed. Enderman - celý 

čierny, spavnuje (vyskytuje sa) sa v ende (konečnom svete) a v normálnom svete, teleportuje sa a mláti 

do vás. Slime - je to zelená kocka, vyskytuje sa len v močiaroch, skáče do vás. Silverfish - je malá chlpatá 

šveha, nachádza sa v starých opustených doloch, alebo v extreme hills (hory), hryzie vás. V Pekle: 

Zombie pigman - je ružovo šedý s riasami na tele, v ruke  má zlatý meč, keď doň buchnete mečom, 

ostatní pigmani sa zbehnú na vás. Gast - veľká biela obluda, nachádza sa len vo voľných priestoroch, 

prípadne nad prúdom lávy a vypúšťa ohnivé gule. Blaze - je oranžová hlava s tyčkami okolo seba, hádže 

po vás ohnivé gule a z jednej tyčky si môžete urobiť chemický stojan. Magma cube - červeno-čierna 

kocka, skáče do vás. Witer skeleton - je čierny jedovatý skeleton s mečom. V The Endu: Ender dragon - 

je veľký drak, ktorého keď porazíte, môžete, ale nemusíte minecraft skončiť, uzdravuje sa pomocou 

hílovacích veží, ktoré musíte najprv zostreliť. Na vyrobenie:  Witer sa vyrába z 3 hláv Witer skeletona 

a zo 4 kusov pieskov z pekla, z každej hlavy vystreľuje ďalšie hlavy. Na prvú noc potrebuješ crafting 

table: naň potrebuješ 4 spracované drevá, torch: uhlie a tyčku, posteľ: 3 vlny a 3 spracované drevá, 

meč: tyčku a 2 kusy dreva, alebo kameňa, sekera a krompáč: 2 tyčky a 3 kusy dreva, alebo kameňa 

a lopatu: 2 tyčky a 1 kus dreva, alebo kameňa.  

Viac na stránke www. Youtube.sk/minecraft pre začiatočníkov.         

    

  Na čo si dať v Minecrafte pozor!  

  Herobrine: je najnebezpečnejší mob v minecrafte! 

Spawnuje sa v areáli pekla alebo v prírode, čiže vo 

vašom svete. Ide mu iba o to, aby vás zabil! Kradne 

najcennejšie veci, napr. diamanty. Dokáže vyrábať 

blesky, podpáliť vás, teleportovať sa a zabiť vás na 

jeden  raz. Dá sa zabiť klasickým hitovaním  do 

neho. Keď ho zabijete, budú sa vám diať divné 

a zlé veci.  

 

 Text: Matúš Melicherík,  6.roč 
 Ilustrácie a druhý  text:  
 Sebastián Jurík,  5. roč 



______________________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE_____________ 

„Nie.“ odvetila som. Odraz sa zamračil. 

„Necháš ich vyhrať len tak?“ naliehalo. 

„Si len sklo, len výplod mojej mysle!“ odporovala som. 

„Ty si nevieš ani predstaviť, aká som zlá. Som skutočná, som ty!“ zakričalo. 

„Nie, nie si, si len sklo, len sklo....“ zavrela som oči. Prosím... nech to skončí! 

„Zlatko, s kým sa to rozprávaš?“ otcov hlas ma vyľakal na smrť. Stál vo dverách a na tvári mal zvláštny výraz. Vyzeral 

ustarostene.  

„Vidíš? Myslí si, že sme blázni.“ skonštatoval odraz. 

„Nie oci, povedz jej, že nie som blázon.“ naliehala som. Cítila som sa ako malé decko. 

„ Samozrejme, veď nie je nič divné rozprávať sa so svojím odrazom.“ smial sa odraz. 

„Prestaň!“ zaťala som ruku v päsť. Ale ono neprestalo. Celou silou som vrazila do zrkadla. Sklo sa rozletelo všade 

naokolo. 

„Bože dobrý!“ otec ma chytil za ruku a snažil sa zastaviť 

krvácanie, ale veľmi mu to nešlo. Zažmurkala som. 

„Oci, čo sa stalo?“ nechápala som, čo robíme uprostred izby, 

a prečo moja ruka krváca. Otec sa tváril vydesene.  

„Poď.“ zašepkal a viedol ma do auta. Potom sme šli dlho po 

diaľnici. Mali sme len jednu zastávku - v nemocnici. 

„Kam ideme?“ spýtala som sa so zlou predtuchou. 

„Vieš, ľudia sú občas klamaní vlastnou mysľou.“  

„Nie som blázon!“ rozhorčila som sa. Ruka ma zaštípala, 

akoby chcela poprieť moje slová. 

„Ja viem, že nie, len chcem, aby si bola v bezpečí. A to aj 

sama pred sebou.“ hlas sa mu zlomil. Možno má pravdu. 

Naozaj som blázon.  

„Čo budeme robiť?“  

„No... vieš, tí ľudia ti môžu pomôcť.“  

„A čo ak nie? To tam budem zavretá do konca života?“ 

potriasla som hlavou. V očiach ma štípali slzy.  

„Nie, samozrejme že nie, možno je to len môj dojem a nič ti 

nie je. Ale...“ 

„Chceš mať istotu.“ dokončila som zaňho. 

„Vieš, nemusíš....“ 

„Ja nemám strach.“ odvetila som prv, ako to stihol vysloviť. 

„Ja len chcem, aby si vedela, že ťa tam neodhadzujem.“ 

„Viem.“ zašepkala som. 

Otec zastavil. Pred nami sa týčila budova. Vôbec nebola stará a škaredá. Ani okolo nej neboli ploty. Naopak. Bola krásna 

ako zámok. Okolo bol les a čistý vzduch. Sestričky sa prechádzali s pacientmi. A tí nemali zvieracie kazajky ako v mojich 

predstavách. Naopak. Boli oblečení ako normálni ľudia. Otec ma chytil za ruku. Preglgla som. Pri dverách nás už čakala 

sestrička. Usmiala sa na mňa. 

„Čo teraz?“ pozrela som na otca.  

„Urobia ti testy.“ povedala sestrička a milo sa usmiala. 

„Neboj, dobre to dopadne.“  

Otec ma objal a ostal stáť na chodbe. Ja som kráčala so sestričkou k doktorovi. 

A to je koniec. Doktor vyslovil diagnózu:  Hebefrénna  schizofrénia. Čo nie je až tak zlé, ako to mohlo byť. Nedá sa to 

liečiť, ale dá sa to utlmiť. Nemôžem už žiť ako predtým. No ani sa nemusím zamykať v izbe. Budem žiť normálnym 

životom. S tým rozdielom, že budem trošku otupená liekmi.                

           Andrea Dobroňová, 9. roč. 



 

 

 
 
 
 

Stalo sa to presne na Jurove 15. 
narodeniny.  Ešte v ten deň  sa  
celý jeho život zmenil od 
úplných základov. Tak ako každé 
ráno vstal, umyl si zuby, 
naraňajkoval sa a išiel von 
s kamarátmi. Povedali si, že sa 
pôjdu prejsť do lesa. Natrafili 
tam na zvláštnu obrovskú vec 
okrúhleho tvaru.  Boli to mladí 
a zvedaví chalani, tak sa 

rozhodli, že to preskúmajú. Narazili na zvláštny otvor. Chceli sa ho dotknúť, no vtom sa loď 
začala triasť a „dvere“ sa začali otvárať. Vystúpil z nej mimozemšťan. Vyzeral inak, ako si ho 
zvykneme  predstavovať. Chcel sa spriateliť s ľuďmi. Chalani nevedeli, ako majú reagovať. Boli 
ako skamenení. No Juro sa vzchopil a vypustil úplnú hlúposť.  
„Ahoj, ja sa volám Juro a ty?“  
Chalani sa začali smiať tak, že sa váľali po zemi. No potom prestali, pretože mimozemšťan 
povedal: 
 „Je se velém MOE.“  
Mimozemšťania hovoria podobným jazykom ako my, ale na miesto samohlások vkladajú 
väčšinou e. Keď to chalani pochopili, začali sa s ním rozprávať jeho jazykom. O chvíľu na to 
počuli horárov. Išli za nimi, aby ich odlákali. Rýchlo si niečo vymysleli. Bola to úplná hlúposť, 
ale to nie je podstatné. Hlavné je, že to fungovalo. Horári odišli a chalani sa vrátili na miesto, 
kde našli vesmírnu loď, no ona tam už nebola. Chalani tam chvíľu čakali, ale už začínali byť 
hladní, tak sa išli naobedovať. Potom už nešli do lesa, ale na ihrisko, ktoré bolo na opustenom 
kopci, a verte alebo nie, boli tam traja mimozemšťania, no žiadna loď. Chalani sa čudovali, 
ako je možné, aby skryli takú veľkú loď, no potom sa ukázalo, že mimozemšťania sa sťahujú 
na našu planétu. Chalani rýchlo bežali domov povedať to svojim rodičom, ale tí sa začali 
smiať, vraj to nie je možné. No potom tomu začali veriť, pretože zo starého kopca schádzali 
tie zvláštne tvory - mimozemšťania. Ľudia sa začali báť. Prišli tam vojaci, tanky, no Juro 
povedal, že prišli v pokoji, lebo na svojej planéte ďalej nemôžu ostať kvôli blížiacemu sa 
asteroidu. Mimozemšťania sa správali presne tak ako ľudia. Tí ich prijali a ak neodleteli, žijú 
na našej Zemi dodnes.  
 
                           Simona Černeková, 6. roč. 

Už ste niekedy rozmýšľali, či je niekde vo vesmíre ešte nejaká planéta alebo iné teleso, na 
ktorom by mohli bývať nejaké živé tvory? Veľa ľudí verí, že vo vesmíre nie je človek sám, 
ale že v ňom sú tzv. mimozemské civilizácie. Otázkou je, či sú takéto inteligentné bytosti 
mierumilovné alebo by nám mohli ublížiť. Stretnutia človeka s mimozemšťanom by mohlo 
vyzerať aj takto: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď sa narodí bábätko, rodina sa rozvinie o jedného člena rodiny. Bábätko si vyžaduje  starost-

livosť o zdravie  bábätka. Dieťa potrebuje každodenný kúpeľ prípadne po 2-3 dňoch, no dieťat-

ko sa nesmie dlho kúpať a čľapkať,  lebo môže ochorieť a treba dať naň veľký pozor, aby sa ne-

utopilo.  Matka musí dieťa nakŕmiť dojčenským mliekom  3-5 krát denne a to nie je   všetko,  

treba aj prebaliť 3-4-5 krát denne. Každá  mamina vie, prečo dieťa plače, ale my nie. A po kú-

peli nezabudnite dať dieťatku detský olejček na telíčko a nie olej na smaženie rezňov. A keď 

bude väčšie, tak treba kúpiť aj nejaké  kašičky hami a jogurtík s piškótkami a nejaké dobroty , 

jabĺčka a ďalšie také ľahké a jemné ovocie.  

 
                                                            Lenka Bošková, 5. roč. 

 

  

Spýtali sme sa pani učiteľky Holičovej, ktorá vyučuje biológiu. 
Je to zázrak. Radosť aj starosť zrodená z lásky muža a ženy. Z dvoch mikroskopických bu-
niek -  vajíčka a spermie, vznikne oplodnené vajíčko. V ňom sú všetky dedičné informácie 
od obidvoch rodičov. Oplodnené vajíčko sa vyvíja a rastie v  maternici ženy.  Mení sa naj-
skôr na zárodok, potom na plod. Po deviatich mesiacoch nastáva pôrod a bábätko sa pr-
výkrát nadýchne a zaplače. Priemerne máva hmotnosť 3500 gramov a dĺžku 50 centimet-
rov. Pre rodičov, ale najmä matku, nastáva obdobie starostlivosti, lebo bábätko – novo-
rodenec je úplne závislé na opatere a materskom mlieku. Ale rodičia (aj starí rodičia) sa 
budú o neho starať aj keď narastie a bude dospelé. My rodičia sme už takí. 
           

 

Na Vianoce sa nám narodila sestrička.  Bolo to 

presne 25. 12. o 15:20.Má meno Rút. Keď sa naro-

dila, mala presne 47 cm a 2800 g . Rút má  teraz asi  

1 mesiac.  Každý druhý deň sa kúpe. Natierame ju 

aj olejom, aby nebola suchá. Vlasy má dlhé 

a hnedé. Očká sa jej farbia do modra. Zatiaľ papá 

iba mliečko. 25.1. mala krstiny.    

 Ráchel Haluzová , 4.ročník 

 

 

 

 

ilustračné foto 



Rodičia to majú  ťažké, ale deti viac. 

Sú ako na reťazi. Veď deti sa rodičov 

nikdy nepýtajú,  aké známky dostali  

alebo kam idú bez dovolenia . Deti 

musia byť ako psík na povel. 

    Anonym 

 

             

                 

Podľa mňa to majú rodičia ťažšie, 

lebo deti   nechcú  poslúchať 

a rešpektovať ich rozkazy. 

Neustále s rodičmi vyjednávajú.  

    Anonym 

                                            

  

 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deti to nemajú moc  ťažké. Rodičia 

im kúpia veci , ktoré sa im páčia, 

niekedy  nemusia  robiť  domáce  

práce  a môžu chodiť von. 

Rodičia to majú  ťažšie,  lebo  musia 

dávať pozor, aby deti čosi nevyviedli. 

Starajú sa o nás od narodenia a za to 

by sme sa im mali poďakovať. 

                                                    Šimon Blaho 

Podľa mňa to majú ťažké  deti, ale aj rodičia. 

Deti  nemajú takú istú voľnosť ako rodičia. 

Rodičia zas majú s nami starosti 

Takže z toho vyplýva, že to majú ťažké všetci. 

                                        Kristínka Vršanská 

  

Podľa mňa to majú ťažšie deti. 

Napr.  keď  ja niečo chcem,  tak 

mi to nedovolia, alebo sa proti mne 

spiknú.  Alebo keď nechcem 

niekam ísť,  tak aj tak musím, lebo 

ma nechcú nechať doma samú.  

  Anetka  Medzihorská 

Ja si myslím že rodičia to pri výchove 

detí majú veľmi  ťažké. Deti  im  robia 

starosti, bijú sa s mladšími 

súrodencami, neposlúchajú a odvrávajú. 

   Lenka Bošková 

                  

                                                          

 Podľa mňa to majú ťažké rodičia aj deti. Prečo? 

Preto lebo rodičia musia znášať odvrávanie, 

neposlúchanie..... A deti to majú ťažké preto, lebo  

keď ich rodičia o niečo poprosia, tak si myslia že 

všetko im rodičia prikazujú a zakazujú, že ich 

nepočúvajú , čo chcú ony,  že si myslia iba svoje. 

     Anonym 
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V praveku  sa žilo ťažko. Nebola pitná voda. Žilo sa v jaskyniach. Jedli a lovili mamutov. Zabíjali ich  tým, 

že ich nahnali ku skale. Podobali sa na opice. Nemali počítače a elektriku. Všetko robili ručne , lebo nemali 

stroje. Výhodou bolo, že nemali školu. Väčšinou hladovali. Nevedeli zakladať oheň, jediným zdrojom ohňa 

bol blesk. Mali oblečenie z kože a nie z textilu. Museli sa ukrývať pred divou zverou. Nemali domáce 

zvieratká ako npr. pes , mačka..... Ženy nenosili podprsenky. Nemali žiadnu hygienu. Deti nemali hračky 

ako majú dnes. Život človeka bol veľmi nebezpečný. Vyrábali si rôzne druhy nástrojov ako napríklad  

oštepy. Neboli vzdelaní, a preto boli donútení pomáhať si v núdzi. Mali prirodzenú deľbu práce. Vedeli si 

poradiť s veľkými zvieratami. Nemali vaňu ako my, ale kúpali sa v riekach. Nevedeli si dopestovať 

potravu, preto sa sťahovali z miesta na miesto. Mali ťažkú prácu. Mali malý mozog. Deti pracovali 

s rodičmi. Nemali Wi-Fi, TV, MP3, PSP ani nič podobné. Mnohokrát bojovali o prežitie. Nemali národný 

jazyk. Dorozumievali sa gestami. Kreslili si  blatom a krvou na steny jaskýň. Nevedeli písať, čítať, 

počítať. Nemali pojem o čase. Nemali peniaze. Neumývali si zuby. Boli zarastení ako opice. Robili pasce na 

zvieratá. Báli sa ohňa, lebo nevedeli, čo to je. Muži mali sošky žien, čiže venuše. Rozprávali ako opice : 

HUHUHAHA. 

 

 

 

 

 

 

Pravekí ľudia žili v jaskyniach. Celé rody žili spolu. Jaskyňa ich chránila pred búrkami a útokmi zvierat. 

Všade bolo chladno. Ľudia všetko vykonávali spolu. O všetko sa delili a aj jedli spolu. Mäso ulovených 

zvierat jedli surové. Život ľudí sa významnejšie zmenil, keď spoznali a získali oheň. Potom sa už pri ohni 

mohli zohrievať a mohli si upiecť mäso. Každá skupina mala strážcov ohňa. Ohnisko nesmelo vyhasnúť. 

Prešlo už veľa času od dôb, kedy sa človek naučil zakladať oheň. Skrotenie ohňa ľudskú civilizáciu 

posunulo o úroveň vyššie. Oheň už od pradávna slúžil ľuďom ako zdroj 

tepla a svetla, bol potrebný  pri príprave potravy a výrobe nástrojov. 

Oheň udržoval pravekých ľudí  

v teple a zabezpečoval im tepelnú 

úpravu uloveného mäsa. Dodnes sa 

vedú špekulácie, či sa oheň 

prvýkrát rozložil trením dreva 

alebo kresaním kameňov. 

 

 

    

V tomto čísle Pramienka sa zamýšľame nad tým, ako sa 
ľuďom žilo v minulosti. Začneme pravekom. Spýtali sme sa 
našich šiestakov, čo si pamätajú z hodín dejepisu o živote 
človeka v tomto období. Nevieme, čo by na to povedali 
pani učiteľky dejepisárky, preto neuvádzame žiadne 
mená. A tiež treba pripomenúť, že už prešiel rok, odkedy 
šiestaci preberali toto učivo Takže tu to máme: 

No, toľko šiestacké matné spomienky na dávne časy))) Naši redaktori Sebko Jurík a Danko Kováč zistili 
tieto zaujímavé fakty o pravekom ohni a vytvorili aj vlastné ilustrácie. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Krúdovci je veľmi zábavná a dobrodružná rozprávka. 

Je plná smiechu, ale je tam aj trochu smútku. 

Šesťčlenná rodinka má iba dva dobré charaktery 

(otca a dcéru Eep) a zvyšok je otravný alebo do 

počtu. Tupý syn, otravná svokra, typická mama, jej 

dcérka hrajúca sa na psa a neskôr sa k nim pridal aj 

veľmi múdry Ľudo. Eep a jej rodinka bývali v jaskyni, 

ale Eep vždy utekala von z jaskyne. Rodičia jej 

hovorili, aby nechodila von z jaskyne, že to je vonku 

nebezpečné. Ale v jeden deň prišlo zemetrasenie 

a ich jaskyňa sa zbúrala. Išli hľadať nový domov, ale 

po ceste stretli Ľuda, ktorý sa k nim pridal. Všetko sa 

zamotalo, keď sa ich staršia dcéra Eep  zamilovala do 

Ľuda.  

 Rok výroby: 2013 

 Krajina: USA 

  

 

 Ja som rada, že nežijem v praveku, lebo tam mali 

tvrdšie podmienky, nemali veľké domy, nemali 

oblečenie tak ako my, nemali sprchu. Ani 

televíziu, počítač, nemali ani jedlo, museli si ho 

zohnať sami, my si jedlo môžeme ľahko kúpiť, 

nehladujeme ako oni. Ale mali to aj výhodnejšie, 

nemuseli chodiť do školy, nemuseli upratovať 

svoju jaskyňu a nemuseli si kupovať domáce 

zvieratká, napríklad mačku a psa. Mohli si ich 

chytiť, ak boli šikovní.  

 

Kristína Vršanská, 5. roč. 

Otec v rodine Krúdovcov bol trošku iný než môj. 

Ich otec bol na deti trošku prísnejší než môj, lebo 

sa musel postarať, aby nechodili von z jaskyne. 

Mohlo by ich nejaké nebezpečenstvo napadnúť, 

mohli by pri tom dokonca zomrieť. Môj otec mi 

dovolí ísť von, na mňa také nebezpečenstvo 

nečíha. Ale mohlo by sa aj mne niečo stať, 

napríklad by ma mohlo zraziť auto. 
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Prvá známa olympiáda sa konala v roku 776 pred Kr. Ako pretekári sa na OH mohli zúčastniť 

iba slobodní občania gréckeho pôvodu (vylúčení boli cudzinci, otroci, ženy), pozerať sa na hry 

mohol ktokoľvek (okrem gréckych vydatých žien). Olympijské hry mali veľký význam, pretože 

upevňovali národnú jednotu Grékov, ktorí boli rozdelení na množstvo kmeňov. Pred OH poslovia 

z Olympie pozývali na účasť po celom antickom Grécku, oznamovali presný dátum konania hier a 

vyhlasovali boží mier - ekecheiria.  Skutočný pôvod hier je opradený mýtmi a legendami. Staro-

vekí autori pripisujú založenie olympijských hier Héraklovi alebo Pelopovi. 

My si myslíme, že je dobré, keď môžu súťažiť na olympiáde aj ženy. Napríklad Dominika Cibuľ-

ková je známa teniska, ktorá by porazila aj chlapa. Tento rok sa v Austrálii dostala až do 

štvrťfinále. 

          Danko Kováč, Sebko Jurík, 5. roč. (podľa: wikipedia.sk) 

 

O staroveku sa môžete veľa dozvedieť aj z animovaného 

flimu ASTERIX A OBELIX. 

Asterix je veľmi malý, ale nebojácny a prefíkaný bojovník, 

vždy pripravený na hocijaké nové dobrodružstvo. Je jeden 

z najmúdrejších členov osady. Aj keď so sebou nosí meč 

vždy a všade, je len priemerný šermiar. 

Obelix je najlepší priateľ Asterixa. Dokonca majú narodeni-

ny v rovnaký deň. Obelix pracuje ako nosič menhirov. Má aj 

vlastný lom, kde si tesá menhiry, ktoré niekedy používa ako 

vrhaciu zbraň. Má aj psíka, ktorý sa volá Idefix. 

Rímski kolonizátori ovládli Galiu okrem jednej jedinej dediny, 

kde sa päťdesiat obyvateľov dokáže brániť mnohonásobnej 

presile vďaka zázračnému posilňujúcemu nápoju. Ten vyrába 

miestny druid Panoramix. Rímsky 

guvernér Detritus sa chce nápoja 

zmocniť a uchvátiť moc vládcu 

Cézara.  Lenže nepočíta s tým, že šikovný Asterix a jeho kamarát Obelix, kto-

rý spadol do kúzelného nápoja ako dieťa, a preto má obrovskú silu aj bez ná-

poja, mu jeho plány prekazia. 

Asterix a Obelix je dobrý film. Páčia sa mi lietajúci Rimania, to ma vždy rozo-

smeje, preto som rada, že to je vo všetkých častiach. Moje obľúbené 

sú Olympijské hry a Misia Kleopatra. 

 

Kika Vršanská, 5. roč. 

 

Toto obdobie začína vznikom písma a prvých štátov 

a končí zánikom Západorímskej ríše, čo bolo v roku 476. 

My sme sa zamerali na antiku. Tento pojem označuje 

grécko-rímske umenie, ale aj celý grécko-rímsky starovek, 

pretože v starovekom Grécku vznikli olympijské hry. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekecheiria
http://sk.wikipedia.org/wiki/Herakles_(mytol%C3%B3gia)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pelops_(syn_Tantala)
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Rytieri žili v rokoch 1100-1400, boli vycvičení jazdci a bojovníci. Boli vybraní zo šľachtického 

stavu. Rytiermi sa často stávali mladší šľachtickí synovia. Výchova chlapca sa začala okolo 

siedmeho roka, keď ho prijali ako páža do šľachtického alebo rytierskeho obydlia. Neskôr, ak si 

dobre plnil svoje povinnosti, ho pasovali za rytiera. Svoju zdatnosť predvádzali rytieri 

v predstieraných súbojoch, ktorým sa hovorilo turnaje. Keď sa pri turnaji bojovalo o priazeň 

nejakej dámy, rytier získal jej rukavičku alebo šatku. Význam rytierskeho stavu sa výrazne 

prejavil v križiackych výpravách. Niektorí sa na nich zúčastnili z túžby po získaní moci 

a majetku. Rytierstvo však neznamenalo len bojovanie. Od rytierov sa očakávala kultúrnosť, 

čestnosť, ochrana slabých a pomoc chudobným.  

             Kika Vršanská, podľa:  http://www.stredovek.wz.cz/ 

  

 

 

Bol raz jeden statočný rytier Filip a ten veľmi rád 

cestoval. Raz sa dostal k jednej veži a tá bola čarovná – 

brala ľudí do iných časov a iných krajín. On si myslel, že to 

sú iba dedinské reči. Keď sa jej dotkol, veža zažiarila 

a jeho prenieslo do budúcnosti.  Ale on nevedel, čo sa stalo, 

zistil to až neskôr. A zdalo sa mu to čudné, lebo tu bolo 

všetko moderné, obchody boli plné dobrôt a on vošiel do 

jedného z nich. Zlodeji práve vykrádali ten obchod. Čo by 

to bolo za rytiera, keby čosi neurobí.  A tak sa zaprel: 

„Buď to odložíte, alebo budem bojovať! “ Ale zlodeji sa 

nechceli vzdať ako takí prváci a začali bojovať. Rytier však 

hneď zamával svojím mečom a zlodeji radšej rýchlo ušli. 

Rytier Filip sa chcel vrátiť domov. Obzeral sa a zrazu 

v diaľke uvidel hrad. Aha, tam hádam budú vedieť, ako sa 

dostanem do svojej krajiny. A vydal sa na cestu. Počkať, 

ale kde je môj kôň Šudo? No nemohol sa zdržiavať, tak sa 

vydal po svojnožky a za dva dni sa stretol s divočinou. Keď 

prišiel k hradu, tak tam nebolo nikoho, len on a nejaká žena, volala sa Bátoryová. Tá mučila ženy mladé 

a kúpala sa v ich krvi, aby bola mladšia  a on sa na to nemohol dívať, tak ju dal na súd a tam sa zistilo, že 

tých dievčat zavraždila až 650 a ona nič. Ale potom  bola odsúdená na smrť a rytierovi Filipovi ľudia 

z dediny ďakovali a aj ho vyhlásili  za najstatočnejšieho rytiera na zemi.  Potom našiel vežu a odišiel do 

svojej vlastnej krajiny a do toho správneho času. 

       

          Lenka Boškova, 5. roč. 

          ilustrácia: Danko Kováč, 5. roč.                 

  

Začína sa tam, kde končí starovek, čiže pádom Západorímskej 

ríše (r. 476) a končí sa zámorskými objavmi (1492 – objavenie 

Ameriky). Spoločnosť ovplyvňovala cirkev, pretože sa veľmi 

rozšírilo kresťanstvo. Pre stredovek sú typické kráľovstvá, hra-

dy, šľachtici... a nám padli do oka rytieri 



Vši,vši , 

dezinfikujeme 

vši. Mate čisté 

hlavy ? :D  

Tu kábel, zábava začína. 
Vítame Vás v každom veku. :D 

Ty sa ma bojíš? 

Ja tak rád trsám, 

trsám.  

Ty tak rád trsáš, 

trsáš. 

 

Smrtky sme sa nemuseli vôbec báť, veď to 

bola práve ona, ktorá nám rozdávala ceny 

za najlepšie masky. 

Ja? 

Nieeee, 

vôbec. 

Kuuuk :D 

6. februára sme si užili náš tradičný 

každoročný karneval. Vďaka p. uč. 

Cigánikovej a Sládekovej sme sa zabávali už 

od rána, keďže sa cez prvú hodinu navliekli 

do bieleho a stihli skontrolovať hlavy vo 

všetkých triedach 

Nálada bola výborná, o super hudbu sa postaral DJ, 

masky opäť originálne. Ďakujeme deviatakom, ktorí 

nám pripravili skvelú diskotéku, ale aj súťaže pre 

mladších žiakov. A na záver nezabudli všetko 

poupratovať. Tak zase o rok 

 Kika Krajčíová, Saška Sedliačková, 6. roč. 

 



Doplň slová 
z osemsmerovky:    
                   
Nikdy neprestaň dávať, 
aj keď budeš mať pocit    
..................................., 
Pamätaj na to, že aj 
rastliny, keď prestanú 
dávať, hynú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č L O V E K G P L A V K Y Ť Y B P 

I A J E E C I T R Ó N K R Ú Ž A O 

A V D D Y M T O V C A Y D A R N Č 
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K Č M O T O R K A   I    A T 

A K A Č A S A A T   C     A 
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   O L I E T A D L O   S K N 

K N I Ž N I C A K R O K O D Í L É 
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           1. lep 2. nádhera 3. hazardovať  4. časopis 
  5. čaj po anglicky 6. šteká to 

7.babôčka 8. kuchynský nábytok 
    9. mužské meno 10. je červená 

11.veľké sídlo 

Slová ktoré máte hľadať: ČLOVEK, BANKA, LAVIČKA, DOM, MATEMATIKA, 
RADOSŤ, BUBON, GITARA, POČITAČ, VEDRO, MASKA, OVCA, KYTICA, 
PRAVEK, UFO, RYBA, PLAVKY, ČIAPKA, CITRÓN, OSA, DYM, NOHA, MOBIL, 
BEH, RADO,            OKULIARE, NOŽNICE,  NOŽÍK, ŠKOLA, SLIVKA, KÚTIK, 
MOTORKA, ČAS, NOVEMBER,   KROK, TRAKTOR, KROKODÍL, KNIŽNICA, 
LIETADLO, PIANO, SMER, KLOBÚK, SKOK, PRAMIENOK, PALETA, 
TEMPERKA, CHLIEB, KROK, AKVADUKT, ZUB, RÍM, PIESOK,   ŠABĽA, BRÁNA, 
BAČA, SAMO, SIMONA, LOS, LET, ZUBÁR, RÚŽ, ARÓMA, SITO, DAR,BYŤ 

PRIRAĎ K SLOVU ČLOVEK SPRÁVNY JAZYK: 

man                                                    poľština                                                           

mann                                            španielčina                                                             

uomo                                              angličtina                                                                

hombre                                             nemčina                                                  

homme                                           taliančina                                                                                                                      

homo                                          francúzština                                                                                                                                          

člověk                                               latinčina                                                           

człowiek                                              čeština                                              

mand                                                    fínčina                                            

mies                                                    dánčina 

 



 

 

 

 

 

 

Tak dnes sme sa pohrabali v minulosti a v prítomnosti. Spolu sme sa zasmiali na rozdieloch dnešnej 

a minulej doby. Rubriku o móde sme dnes trošku pozmenili. 

Tak na tejto fotke (vľavo)  je 

minulosť. Asi nikto takto nepríde 

teraz do školy. Takže sa zhodneme 

na tom že toto už nie je cool. Na 

druhej fotke je móda, ktorá nás 

vystihuje. Nikomu neberieme jeho 

vkus, ale u nás vyhráva tá vpravo 

Tak na tomto sa smejeme 

všetci. Kto by si toto dal na 

seba? Ja osobne nie . 

Zhodneme sa na tom, že toto je 

NEVKUSNÉ pre našu dobu. Ale 

napríklad náramky so slovom 

LOVE by teraz asi chcel každý 

mať (možno aj nejakí chalani) 

Tak a pozrime sa aj na obuv. 

Vľavo  vidíte krpce. Tie sa 

v dnešnej dobe nosia iba 

v súboroch, nikto by si ich 

určite nedal do školy 

a zhodneme sa, že už vôbec 

nie do mesta, kam teraz 

skoro stále chodíme.  Máme 

tu však aj druhý obrázok -

tieto topánočky by sme si 

kúpili, ale do základnej školy 

by sme si ich neobuli, možno 

iba nejakí starší žiaci, ale na 

strednú už možno všetci 

Rebeka Haluzová, Olinka Imríšková,  
Viki Capandová zo 6. ročníka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak ovoňaj 

moje.. 

Človeče, ja si už 

ani nohy 

necítim. 

 Danko Kováč, 5. roč. 
  Adam Boško, 7. roč. 

Nechajte ma hádať, 
chýba vám nos a idete 
podať oznámenie na 

neznámeho páchateľa. 
Akého  

neznámeho? 
Hľadajte 
zajaca. 

Kapitán Titanicu nechá zhromaždiť 

všetkých pasažierov a cez megafón im 

oznámi:           

- Mám pre vás dve správy. Dobrú a zlú. 

Ktorú chcete počuť prvú? 

- Tú zlú! 

- Naša nepotopiteľná loď sa za 

polhodinu potopí! 

- Preboha, aká je potom tá dobrá 

správa? 

- Vyhráme 10 Oscarov!                                                                                                                                 

-Ako je možné, Dežo, že hoci nevieš 

čítať ani písať, zložil si prísne skúšky na 

vodičský preukaz?     

-Však mi ho aj skúškový policajt 

podpísal! Tromi krížikmi!  

 Pod Trenčianskym hradom 

bola veľká bitka medzi 

Turkami a Slovákmi. Turci 

vystrelia guľu na hrad...O 

chvíľu Slováci vystrelia guľu 

na Turkov, potom zasa Turci 

na hrad, potom Slováci, potom 

Turci, potom Slováci...a zrazu 

je ticho.  

Turci kričia na Slovákov: 

- Čo nestrieľate, zbabelci? 

A z hradu sa ozve: 

- Ja ti dám zbabelcov, však vy 

máte guľu! 

 Turista sa na zámku pýta 

sprievodcu: 

- Kedy postavili tento 

zámok? 

- V 14. storočí. 

- A to ho museli postaviť tak 

blízko pri diaľnici? 



 

 

 
 

1. Je to farebné a nie je to  vidno. 

Čo je to? 

 

 

2. Je to zelené a leží to v snehu. 

Čo je to? 

 

 

3. Je to hocijakej farby a je to bodkované. 

Čo je to? 

 

 

4. Je to prekvapené a mňauká to: Wow! 

Čo je to? 

 

 

 
 

 

 
 

Hádanky vymyslel Jakub Dobroň, II. roč. 


