
 

 

 

 

 

 

 

 

Zlaté vločky padajú , padajú , 

a chlapci ich zbierajú , zbierajú. 

Dievčatá snehuliakov stavajú, 

rodičia darčeky schovávajú. 

V dome nám svieti krásny stromček, 

vysvietený je náš malý domček. 

Všetko nám zhaslo, všade je  tma, 

len tichý hlások nám rozpráva: 

My sme svetlo, my sme jas, 

prichádzame vrátiť čas. 

V minulosti všetci ľudia prosili, 

aby sme im teplo do domu nosili. 

Všetko sa im splnilo, 

až dovtedy, kým neprišlo zlo. 

Prišli sme preto vrátiť čas, 

aby sme pomáhali všetkým z vás. 

Dúfam ,že nebudete o zlé veci prosiť, 

lebo budete čertom uhlie do pece nosiť. 

 

Betka Bieliková, 6. roč. 
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Ahojte! 

 

Vianoce sa už blížia a my vám ich 
môžeme spríjemniť naším novým 
vydaním časopisu Pramienok. V tomto 
čísle sme pripravili zopár hororov a tiež 
tajničky a prinášame aj vtipy a módu. 
Počas celého adventného obdobia sme 
sa venovali téme  o svetle a tme. 
Samozrejme tu máme aj čítanie na 
pokračovanie a poteší vás aj niekoľko 
zaujímavostí o tom, aký vplyv majú 
nevhodné filmy na deti, ktoré sú hneď za 
strašidelnými príbehmi.  

Prajeme príjemné Vianoce a šťastný 
nový rok. 

Prajem príjemné čítanie 
 
  Matúš Melicherík 
 zástupca šéfredaktorky 



 

1. Ktorý predmet a triedu učíte najradšej a prečo? 
Rada učím všetky predmety, ale srdcu najbližšia mi je angličtina...  Nemám vyhradenú triedu, ktorú by som 
učila najradšej, ale určite najlepšie sa mi učí tam, kde žiaci spolupracujú a majú záujem sa niečo naučiť ... 
 

2. Kde ste sa naučili tak dobre po anglicky? 
Bola som dva roky v Anglicku, kde som nielen chodila do školy, ale sa aj stretávala s Angličanmi a so 
zahraničnými študentmi, cestovala s nimi po Spojenom Kráľovstve.... 
 

3. Učili ste pred nami už niekde? 
Ak nerátame súkromné doučovanie študentov, tak nie; vy ste prví.  
 
       Ďakujeme za rozhovor. Pýtala sa Sima Černeková. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, volám sa Rebeka 
Haluzová. Bývam v Žiline, ale 
sťahujem sa do Dolného 
Hričova. Mám 12.V tomto 
časopise hlavne píšem príbehy 
a kreslím ilustrácie. Chodím do 
6. triedy. Venujem sa spevu 
a tancu. Moja obľúbená 
speváčka ja Britgit Mendel. 

Volám sa Alexandra Sedliačková. 
Bývam v Pekline. O chvíľu budem mať 
12 rokov. Bývam s mamou a so 
sestrou v rodinnom dome. V tomto 
čísle som písala o svetle a tme. 
Chodím do 6. triedy. Mám rada knihy. 
Moje obľúbené jedlo sú špagety. 

Volám sa Oľga Imríšková. Bývam 
v Pekline. Chodím do 6. triedy. 
V Pramienku som pracovala na 
knihách a filmoch, v ktorých sa 
spomína svetlo a tma. Mám veľmi 
rada film Twiling sága. Moja naj 
pesnička a spevák sú Ťežký váhy Ben 
Cristovao.   

Volám sa Matúš Melicherík, ale 
chcem vám predstaviť môjho brata 
Martina Melicheríka, ktorý chodí do 
1. triedy  a na svoju veľkosť vyzerá 
na tretiaka. V škole sa mu darí, ale 
mama naňho niekedy zakričí pri 
čítaní. Má rád transformerov, star 
wars, počítače a Klub Prameň.      



Tieto maky robili všetky triedy 2. stupňa. Vyvesili sme ich na 
dolnej chodbe. Tieto maky nám budú pripomínať ,vždy keď 
sa na ne pozrieme,  padlých vojakov.  
 
Obete krajín: 
Francúzsko:  1 322 100 
Rusko:  1 850 000 
Britské impérium:  722 785 
USA:  213 799 
Taliansko:  680 000 
Rumunsko:  335 706 
Nemecké cisárstvo:  1 808 555 
Rakúsko - Uhorsko:  1 496 200 
Osmanská ríša:  600 000 

 

 

 

 

 

V utorok 11.11. sme boli v triede. Bola práve štvrtá hodina – angličtina, keď nám zazvonil 

zvonček, presne  o jedenástej hodine. Mysleli sme si, že už zazvonilo na prestávku. Pani učiteľka 

nám povedala, že sa 11.11. 1918 o 11:00 skončila prvá svetová vojna. Na počesť padlých vojakov 

sme vyrobili divé maky. Kvety divých makov sú symbolom aj vojnových veteránov. 

Ako si môžete vyrobiť  divé maky: 

Na výrobu potrebujeme červený krepový papier, čierny papier a drôtik.  

Zoberieme si pásik a okolo neho položíme jeden lupeň. Potom dávame ďalšie lupene  okolo pásika,  až nám 

vznikne kvietok. Zoberieme si drôtik a zaviažeme ho zospodu kveta. Potom už si môžeme kvietok upraviť, aby 

bol pekný a máme ho hotový. 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        Kristína Vršanská, 5.tr.           



 

 

 

 

 

Raz na republickom krížniku sa dvaja jedyovia (džedaiovia) Qui Gon Jin a Obi Wan Kenoubi ocitli 

na separatistickej základni, ktorá bola plná bojových droidov. Strieborný C3PO ich zaviedol 

rovno ku vozidlám droidov a už boli na planéte Naboo (Nabú). Práve v tej chvíli Qui Gon Jin 

zachránil Jara Jara Binksa (Džara Džara Binksa) a on ich za to doviezol ku ich kráľovi, ten im 

zasa dovolil si požičať ich gunganskú ponorku. Dostali sa ku Patné Amidale a zachránili ju spolu 

s Kapitánom Panake a ušli na planétu Tatooine. Stretli tam malého chlapca s menom Anakin 

Skyvalker a vsadili si naň na pretekoch vznášadiel. Anakin čestne zvíťazil a aj oni vyhrali. Pridal 

sa spolu so svojím droidom R2D2 k nim a išli na planétu Naboo. Keď tam prišli, stretli tam 

temného lorda Darda Maula. Qui Gon s Obi Wan proti nemu bojovali. Qui Gon Jin pri boji zomrel, 

ale Obi Wan Kenoubi ten boj s Dard Maulom vyhral, ale mal šťastie. Potom podišiel ku Qui 

Gonovo a ten mu povedal toto:,,Vycvič toho chlapca. On je vyvolený." A následne aj zomrel. 

Anakin počas boja nastúpil na bojovú stíhačku a vyrazil bojovať na oblohu. Nakoniec zrovnal so 

zemou separatistickú základňu a obyvatelia planéty začali oslavovať víťazstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matúš Melicherík, 6. roč. 



 

 

Výroba vlastného kompasu: potrebuješ: 

tanier(misku) s vodou, magnetku, korok(štupeľ) 

a ihlu. 

1. Ihlu položíme na magnetku a hodinu 

necháme tak. 

2. Po hodine korok(štupeľ) položíme do 

misky s vodou a na korok(štupeľ) 

položíme ihlu a tá ukáže na sever. 

 

Varovanie: magnetku s ihlou nedávame 

ku elektrickým spotrebičom    

 

 

 

Na tejto fotke je Kvetka, je ôsmačka 

a čítala nám z knižky Rozprávky starej 

matere. Je to o dievčatku, ktoré 

nevidelo, ale počúvalo príbehy zo 

života svojej babky.   

Danko Kováč si v Bytči kúpil 

bieleho zajaca. Je zlatý, že? 

Mohli sme si vybrať aj nejakú knižku. Na 

fotke je Betka, ktorá si pozerá pekné 

knižky. 

Na tejto fotke som ja. Naučil 

som ostatných vyrobiť si 

kompas. Dole je návod na jeho 

zostrojenie. Urobte si ho doma 

s rodičmi. 

Matúš Melicherík,  6.  roč. 



 

 

 

 

 

 

 

 lebo nás môže niekto prepadnúť 

 lebo nás môže chytiť čierna ruka 

 lebo sa môžeme potknúť 

 lebo nás môže niekto zabiť 

 lebo môžeme dostať infarkt od strachu 

 lebo sa môžeme stratiť 

 lebo nás môže zakliať zlá čarodejnica 

 lebo nás môže chytiť partia zlých duchov  
 

 
Bola tmavá noc. V lese bol zmätok.  

Brána dobra a zla sa otvorila. Mesiac svietil a vo svietnikoch poskakovali plamienky ohňa. Zázrak!  kričali ľudia 
na okolo. Z brány sa ozývali výkriky. Radosť, smútok, smiech a plač. Začal sa krutý boj Svetlanky a Tmúšika. 
Bojovalo sa dňom i nocou. No Tmúšik bol už unavený. Spadol na kolená a prosil Svetlanku o odpustenie. 
Svetlanka bola príliš dobrá a milá, a tak Tmúšika nechala odísť. Brána sa za ním zavrela a začalo sa oslavovať. 
Svet bol oslobodený od všetkého zla a panoval tam pokoj a mier. Svetlanka panovala ešte dlho po tom a zažila 
veľa nových dobrodružstiev, no už nikdy nestretla Tmúšika, kráľa tmy, smútku, bolesti a klamstiev. Bola iba 
ona, kráľovná radosti, krásy, milosti a lásky. Ona a jej ľud. Všetci ju mali radi, až na jedného mladého vojaka, 
ktorý spoznal Tmúšika na vojne. Spriatelil sa s ním, lebo mu Tmúšik sľúbil, že jeho krajina zvíťazí v boji. No 
nestalo sa. Vojak sa hneval na Svetlanku, lebo im v boji nepomohla. Snažil sa Svetlanku vyhnať z mesta. 
Svetlanke to bolo ľúto. Snažila sa s vojakom spriateliť, no vojak to ignoroval. Svetlanka sa stretla s vojakom 
v jeho snoch. Vysvetlila mu, že im pomôcť nemohla:  
,,Prepáč, nemohla som vám pomáhať. Nemohla. Nemám právo vám pomáhať v boji, v ktorom sa ľudia 
navzájom zabíjajú. Nemôžem sa dívať, ako sa ľudia navzájom ostreľujú. Prepáčte, prepáčte, 
prepáčte......“ Vojak sa prebudil a potom už nezaspal, len rozmýšľal, ako sa Svetlanke ospravedlní. Veď ona 
nemohla nič robiť, nemohla. Na ďalší deň prišiel s kyticou ruží a doteraz s ňou tam, v mestečku  pod lesíkom, 
prežíva každú radosť, lásku a mnoho iných vecí. 
       Rebeka Haluzová, Saška Sedliačková, 6. roč. 
 

 

 

 

 

  

 

Tohtoročný advent sme sa venovali téme SVETLO A TMA. Každá trieda 

si vyrábala rôzne svietidlá, lampáše, čítali sme si o nevidiacom 

dievčatku v literárnej čajovni. Aj my v Pramienku sme sa zamýšľali nad 

svetlom a tmou. Prinášame vám naše postrehy, príbehy, svetelné 

zaujímavosti. V advente sa totiž pripravujeme na Vianoce, kedy Svetlo 

prišlo na svet. 

Čo je tma a kedy  máme svetlo? 
Tma je, keď zavrieme oči. Alebo keď sa strčíme do krabice. Alebo keď 
zapadne slnko a je noc. V noci je všetko strašidelné. Aj tiene sú strašidelné. 
Raz sme boli v noci na hrade Hričov. Bola úplná tma a ja som skoro spadol. 
Pozrel som sa na svoje nohy a boli čierne. 
Svieti napríklad lampáš. A už sa nám raz stalo, že nám zhasla elektrika a my 
sme si zapálili sviečky.  
      Jakub Dobroň, 2. roč. 



_______________________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE_____________ 

Každý okamih môjho žitia sa mi zdal dlhý ako roky. Všetko okolo mňa spomalilo ako pri havárii. Mala som 
výpadky pamäte. Sny, nočné mory, ktoré sa stávali skutočnosťou.  Neustále som sa strhávala. Počula som 
hlasy. To všetko som prežívala každý deň. Nakoniec som prestala jesť. Každá myšlienka bola namáhavá. Ale nič 
som nikomu nepovedala. Ani neviem prečo. Možno som mala strach. Áno, bol to strach. Studený a tmavý 
pocit plaziaci sa mi okolo hlavy. Pripravený prebodnúť ma jednou myšlienkou.   
„Tresk!“ rana pri mojom okne ma vytrhla z pochmúrnych myšlienok. Postavila som sa a prešla k oknu. Vyzrela 
som z neho, na dvore stál dav, ktorý sa hemžil. A na jeho čele moja sestra. Privrela som oči. Nenávidela som 
ju. Z duše som ju nenávidela. Hlavou mi preblesla predstava. Mňa samú prekvapilo, ako ľahko zabúdam na 
veci, čo som s ňou zažila, na všetko to dobré. Ako keď lusknete prstami. Naraz ma prepadla hrôza. Čo to so 
mnou je? Veď to je choré. Nikto zdravý by sa nezobúdzal uprostred noci na neznámom mieste, nevediac, ako 
sa tam dostal.  Sadla som si na posteľ. Myseľ mi spaľovalo šialenstvo. Možno som naozaj blázon? Aj otec si to 
začína myslieť. Posledné zvyšky rozumu sa mi rozpadávali ako prach. Pozrela som na vlastné ruky. Bola by som 
časom schopná ublížiť či zabiť?  
Nie, zavrhla som tú myšlienku. Ale niečo vo mne si nebolo tou 
odpoveďou isté. Dokázala by som to.  Zabila by som. A ani by 
som to nevedela. Náhle precitnutie do nepríčetnosti. Pohľad 
mi padol na zrkadlo. Vstala som. Bezmyšlienkovito som prešla 
k nemu. V zrkadle sa odrážala moja tvár. No bola som celá 
špinavá od krvi a v ruke som zvierala ostrý nôž. Strhla som 
pohľad na moju zdvihnutú ruku. A skutočne - držala som v nej 
nôž. Z noža kvapkala krv rovno na koberec. Zvrieskla som 
a zahodila ho. Začala som si nechtami zoškrabovať krv z tváre. 
Znova som pozrela do zrkadla. Tvár som mala čistú, ale 
doškriabanú. Po noži ani stopa. Niečo sa za mnou pohlo. 
Vystrašene som sa zvrtla, ale za mnou nikto nestál. Znova 
som pozrela do hlbín zrkadla. Postava stojaca za mnou ma 
chytila za rameno. Pozrela som ta, ale nikto ma nedržal. 
Chytila som sa za hlavu a trhala som si vlasy. Čo sa to deje? 
Postava za mnou sa usmiala. Pozrela som na seba. Bola som 
bledá. Zrazu sa mi na perách zo skla zjavil úsmev dravca. Môj 
odraz zodvihol ruku. A položil ju z vnútra na sklo. 
„Šialene, šialenec, šialenec....“ vyspevoval môj odraz. 
„Prestaň!“ každé vyslovené slovo ma bolelo. 
„ Obe vieme, ako to skončí, zavrú ťa do blázinca a bude od 
teba pokoj. Aj tak si len na príťaž!“ mračila sa. 
„Nie, to by nespravili...“ zašepkala som. 
„Nebuď hlúpa, musíš utiecť preč. Skôr ako ťa zavrú.“ naliehal 
odraz. 
„Nie....... kam by som šla?“ triasla som sa. 
„Alebo môžeš urobiť ešte niečo...“ mámil ma jeho hlas. 
„Čo?“ spýtala som sa s nádejou. 
„Zabi ich!“ jeho hlas mi preletel telom. 
 No nepoprela som tie slová, práve naopak. Uvažovala som 
o nich. 
„Dom bude tvoj a ty si budeš môcť byť šialená, ako sa ti 
zapáči.“ lákalo ma.  
„Ale čo ak sa na to príde?“ obávala som sa. 
„Nebuď hlúpa, ako?“ smialo sa. Zrazu mi prišlo zle zo mňa samej. Čo to robím?  
 
          
           Andrea Dobroňová, 9. roč. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Mala som oslavu mojich 10. rokov. Pozvala som na ňu skoro všetkých mojich blízkych a moju najlepšiu  

kamarátku Sáru. Ešte skôr, ako som ju pozvala, opýtala sa ma, aký darček by ma najviac potešil. Hneď som sa  

rozhodla, že chcem malé šteniatko, lebo nemám bračeka ani sestričku. No mamička ani otecko mi nedovolia 

mať psíka, ale keď ho už budem mať, tak mi ho nemôžu vziať. No a už to tu je - môj veľký deň! Konečne 

dostanem malého psíka. Zvoní zvonček, ja bežím otvoriť a zrazu moja kamarátka aj so svojou maminou a drží 

v náručí veľký tajný darček. Pozvala som ich ďalej a mamička sa pýta, čo je to za darček. Sára povedala: ,,No 

tak, už ho rozbaľ!“. A tak som ho rozbalila, a zo škatule vyskočilo malé šteniatko. Veľmi som sa tešila 

a predstavovala som si, ako sa s ním budem hrávať. No potom, keď Sára  a jej mama odišli, mamička a otecko 

mi povedali, že mi ho zoberú, vraj sa oňho neviem starať. Začala som veľmi plakať, pretože som ho mala rada. 

Na druhý deň ho otecko zobral a povedal, že ho neodvezú, že je milý. No malo to jeden háčik, keďže otecko je 

záchranár, a na svoju prácu potrebuje aj psa, vycvičí  ho, a bude s ním chodiť do práce, zatiaľ čo ja budem v 

škole. Súhlasila som a hrala sa s ním celý deň, lebo bola sobota. Na druhý deň  ocko začal cvičiť BENA, tak sa 

volá - BENO. A musím povedať, že sa učí dosť rýchlo. Skončil deň a my sme si išli ľahnúť. Bolo mi ľúto BENA, 

a tak som sa rozhodla, že ho zoberiem do vnútra. A vtedy som mala dobrý pocit, a istotu, že neutečie. Na 

druhý deň mi mama povedala, že som urobila dobre, keď som ho zobrala do vnútra. Lebo keď pes nie je 

vycvičený, tak častokrát sa stáva, že psík utečie. No a o minútu na to BENO odišiel aj s ocom zachraňovať 

horolezcov, ktorých zasypala lavína.  A ja som musela ísť do školy. Učili sme sa akurát rysovať, a mňa to dosť 

bavilo.  Na domácu úlohu sme mali narysovať priamky a ešte k tomu sme mali veľa domácich úloh aj z iných 

predmetov. Keď som prišla domov, už ma tam čakal BENO. Pohladkala som ho a išla som si rýchlo spraviť 

domáce úlohy. Za pol hodinu som mala všetko spravené a hrali sme sa s BENOM. Aj som ho naučila kotúľ. 

Prišla aj moja kamarátka, od 

ktorej som ho dostala. Poradila 

mi, že ho mám kŕmiť 

kostičkami pre psov, že potom 

bude lepšie rásť. ,,BENO, 

utekaj, rýchlo poď!“ kričala som 

na BENA, lebo sme sa hrali na 

policajtov a zlodeja. Ja a BENO 

sme boli policajti a kamarátka 

bola zlodej. BENO ju hneď 

chytil. Bol to super deň 

a nezabudnuteľný zážitok. 

A ocko mi povedal, že je na 

mňa a aj na BENA pyšný. Ja sa 

dobre učím a BENO je 

výnimočný. No a takto to išlo 

celý mesiac. Prišla som domov, 

pohladkala som ho a išla som 

sa učiť.         

Simona Černeková, 6.roč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol raz jeden zámok. A vtom zámku strašilo. Raz taký chlapec sa 

stratil a nevedel, kde kadiaľ ísť, tak šiel zaklopať na dvere. V tom sa 

mu samé otvorili. Išiel ďalej cez takú chodbu, zase sa mu niečo 

ozvalo. Počul smiech niekoho a v tom bol vo veľkej izbe. Za ním sa 

sami zavreli dvere. Bol unavený a šiel spať do takej starej postele. 

Nemohol zaspať. V tom videl smrť! Bola celá čierna a nemala tvár. 

Bola s kosou. Namiesto hlavy mala lebku. Chcela ho zabiť ,ale 

našťastie už bol deň a chlapec bol zachránený a smrť zabilo slnko 

a chlapec vyšiel zo zámku a uvidel cestu domov. 

         

        Jurík Sebastián 

 

 

 Raz jedného dňa večer som išla do pivnice. A tam som počula 

smiech  a čudné zvuky.  Išla som ďalej a tam bolo čosi tmavé. Keď som si 

chcela rozsvietiť, tak žiarovka praskla. Bola som veľmi zvedavá, ale aj 

som sa bála. Prekonala som strach a  išla som do pivnice. Tam bola 

postava v maske a v ruke mala nožík a bolo to čudo celé  čierne. V tej 

chvíli som ušla preč. Išla som za starou mamou. Cestou som si 

uvedomila, že v našej pivnici straší. Keď som  to babke rozprávala, tak 

tomu neverila.  Išla som tam s ňou a tam sa zrazu aj rozsvietilo a boli  

tam  iba kompóty, zaváraniny , staré  časopisy , moje hračky s ktorými sa 

nehrávam a kopec harabúrd. Ale večer som tam išla ešte raz a tam sa 

objavil ujo v tej maske s čiernym oblekom a v ruke mal nožík. A v tom 

ma schmatol  a som kričala, ale ma nebolo počuť, lebo boli dvere zavreté, tak som sa bála, čo bude so mnou . 

V tom vytiahol nožík a tak ho skoro do mňa vrazil a ja som ho vtom kopla  a on ho vrazil do seba . A utekala 

som za babkou a o na išla so mnou dole. A ja som povedala: Aspoň o jedného podvodníka menej. A všetko 

dobre dopadlo.      

      Lenka Bošková 

Na tejto dvojstránke nám piataci napísali tri hororové príbehy, plné tmy. Prečítajte si ich 
a za nimi máte poučky, ktoré vysvetľujú, aký majú hororové filmy na deti vplyv. A bez 
ohľadu na vekovú hranicu deti pozerajú filmy, ktoré sú určené len pre dospelých. Jeden 
z vplyvov je, že taký film  pôsobí aj na ich sny a deťom sa o tom horore sníva, akoby ho 
zažili na vlastnej koži. Teší ma, že ich horory sa končia dobre. 
                         Matúš Melicherík   6. roč.      



 

 

 

Jedného dňa sa vybralo dievčatko na hríby do lesa. Išla, keď zrazu sa za 

ňou rozbehol malý trpaslík so sekerou v ruke. Dievčatko utekalo, ako jej 

nohy stačili . Začalo sa stmievať a dievčatko sa strašne bálo. Ide a zrazu 

nájde chatku. Ide k tej chatke a kričí: Haló, je niekto doma? Nik sa jej 

neozval. Otočila sa a zrazu pred ňou stál medveď. Rozbehla sa do 

tmavého lesa, beží, keď zrazu spadne do studne, z ktorej sa ozýval plač. 

Našťastie sa jej nič nestalo, ten plač, ktorý sa ozýval zo studne, bol od 

malých dvoch dievčatiek, ktorým sa prihodilo to isté, čo jej. Zrazu sa 

rozhodli, že vykopú tunel, ale nemali lopaty. Obzerali sa okolo seba, či 

nie je nejaké  náradie na blízku. Našli tri lopaty, zobrali ich do rúk a začali 

kopať . Tu sa zasa objavil malý trpaslík so sekerou v ruke. Dievčatá kopali 

ako sa im dalo. Zrazu sa prekopali na začiatok lesa, vyšli z diery a utekali 

všetky domov.             

         

         Dominika Drgová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

Deti však v mnohých prípadoch nesledujú iba programy pre ne určené. Ostáva tu stále možnosť 

výberu, ktorá nie je v mnohých prípadoch na rodičoch, ktorí sú mimo domácnosť, ale na 

samotných deťoch, ktoré ovplyvnené svetom, v ktorom žijeme - svetom plného násilia, stresu a 

nervozity sa prestávajú zaujímať o relácie pre ne určené a v čoraz väčšom množstve pozerajú 

filmy pre dospelých. A tu sa dostávame k otázke agresivity v televíznych programoch.  

Z výskumov v USA vyplýva, že deti poväčšine chlapci napodobňujú agresívne správanie . Toto 

správanie však ide lepšie napodobňovať, ako byť slušným. 

 Podla Kurica ( Kuric J. 1986) sa tento jav neskôr stráca. Tento jav sa však nemusí stratiť, ak je 

agresívne správanie podporované sledovaním násilia z televízie a je následne deťmi 

napodobňované a použité. Agresivita sa môže prejaviť i v úplne iných situáciách ako bola 

prezentovaná na televíznej obrazovke a tiež v skrytej podobe. Pre dieťa v mladšom školskom 

veku, ktoré ešte nedostatočne rozlišuje realitu od fikcie na obrazovke, môže byť správanie sa 

vzoru názornou ukážkou ako riešiť určité problémy, zdolať prekážky, stať sa obľúbeným, získať 

niečo. Agresívny spôsob správania je v televízii prezentovaný často ako úspešný, čo zvyšuje jeho 

príťažlivosť. Televízne násilie má teda negatívny vplyv nielen na správanie dieťaťa, ale i na 

celkový mravný vývin osobnosti a spoločnosti.  

Tak milé detičky týmto vám nezakazujem, ale naopak ukazujem, že je lepšie pozerať programy 

pre vašu vekovú kategoriu  .  

Katarína Chabadová, 9.roč., zdroj: referaty.aktuality.sk 

 



 
 
 
 
 
 

 

Svetlo a tma vo filmoch a knihách 
 

 Svetlo vo tme - Je to o Rachel, ktorá mala všetko, čo si kedy priala, ale veľmi rýchlo o to prišla. 

 Bezhviezdna tma - Je to zbierka štyroch mysterióznych noviel z pera Stephena  Kinga. 

 Twiling sága  - Je to kniha aj film o skupinke upírov a vlkolakov.  

 Tajomstvo svetla - Je to o tom, ako vzniklo svetlo. 

 Amália a tma – Je to kniha o dievčati, ktoré prežilo samotu, ale spoznalo aj priateľstvo. 
 

                                 Olinka Imríšková, 6. roč. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha  

Amélia má  dvanásť ... ale žije už dlhých 122 

rokov. Má čierne vlasy, nosí čierne šaty, 

dokonca aj bicykel má čierny. Jej ruky sú 

chladné, z temného starého domu, kde žije  

so svojou mamičkou, vychádza len v noci. 

Nemá žiadne kamarátky, je jednoducho iná a 

je z toho všetkého čím ďalej tým smutnejšie. 

Už 122 rokov ... až nečakané stretnutie s 

Markétou ju opäť rozveselí, zrazu sa má s  

kým hrať, smiať a rozprávať sa. Markéta tiež 

rieši svoje  problémy - kamaráti ju nechápu, 

mamička má len  taktak peniaze na ňu, aby sa 

uživili. Svoje priateľstvo držia obe dievčatá v 

tajnosti až do chvíle, kedy Amélia zachráni 

Markétu pred utopením. Potom sa Amélii 

úplne zmení život… 

Film 

Rachel Carlson je úspešná spisovateľka. 

Má päťročného syna, ktorý nešťastnou 

náhodou spadne do jazierka pri dome a 

utopí sa. Rachel po strate syna nevie 

nájsť inšpiráciu na knihu a ide na ostrov, 

kde sa nachádza aj opustený maják. 

Nikto však nevie, že na tom majáku straší 

duch, ktorý ju skoro pripraví o rozum, ale 

nakoniec sa ukáže, že celý čas ju chránil 

jej mŕtvy syn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Krajčíová, Alexandra Sedliačková, 6. roč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začiatku tohto školského roku sme sa učili o praveku, konkrétne o dobe kamennej. Na začiatku 

mezolitu v 2. dobe kamennej ľudia zistili, že si môžu založiť aj umelé svetlo - oheň. Zo začiatku si ho 

dokázali získať pomocou blesku, neskôr sami tým, že treli kameň o kameň. Pred mezolitom 

v paleolite 1. dobe kamennej sa ľudia spoliehali len na slnko. V noci sa báli ísť von, lebo verili, že tma 

prináša smrť. Dnes len stačí zapnúť vypínač a máme svetlo aj v noci vďaka Tomasovi Edisonovi a jeho 

vynálezu - elektrickej žiarovke. Dnes sa aj vyrábajú aj takzvané LED žiarovky, ktoré spotrebujú menej 

elektrickej energie. Kika zisťovala, aké svietidlá sa používajú dnes a aké sa používali v minulosti. 

          Matúš Melicherík, 6. roč.  

 

      
Žiarovka je druh elektrického 

svetelného zdroja, v ktorom sa 

svetlo vytvára žeravením tuhého 

telesa prechodom elektrického 

prúdu.  

 

1. Sklenená banka 
2. Náplň: zriedený inertný plyn 
3. Volfrámové vlákno 
4. Prívodný drôt 
5. Prívodný drôt 
6. Nosný drôt 
7. Sklenená nosná konštrukcia 
8. Spoj prívodu a závitu 
9. Závit do objímky 
10. Izolácia 
11. Spodný kontakt do objímky 
 

 

Petrolejová lampa je jednoduché osvetľovacie 

teleso, ktoré osvetľuje plameňom horiaceho 

petroleja. Petrolejka sa skladá z nádrže na 

petrolej, knôtu a skleneného cylindra. 

 

 Chanukija je deväťramenný svietnik, ktorý sa zapaľuje počas 

osemdňového Sviatku svetiel Chanuka. V židovských domácnostiach sa 

zapaľujú sviečky na osemramennom svietniku (chanukija), každý deň o 

jednu sviečku viac. Deviate, stredné rameno slúži ako pomocník pri 

zapaľovaní (šámes). Menora je sedemramenný svietnik, spolu 

s Dávidovou hviezdou je jedným zo symbolov judaizmu. 

 

Fakľa tiež slúžila na osvetlenie. Skladá sa 

z rukoväte a z časti napustenej smolou alebo 

obliatej horľavou látkou, ktorá sa zapáli. 

Kika Vršanská, 5. roč. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_sveteln%C3%BD_zdroj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_sveteln%C3%BD_zdroj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Knot&usg=ALkJrhih4hIbpbH1GWZuxmvAioyltpi2eQ
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chanukija
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0%C3%A1mes&action=edit&redlink=1


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavná pyrotechnika  sú  pyrotechnické výrobky, naplnené rôzny-

mi chemickými zlúčeninami a zmesami, pričom po ich zapálení vybuchujú resp. vytvára-

jú zvukové alebo svetelné efekty. Pyrotechnika sa delí na: vojenskú, civilizovanú, zábav-

nú pyrotechniku, pracovnú - trhanie skál a podobne, inžinierske práce. Ďalšie delenie je 

podľa veku: od 15, od 18 alebo od 21 rokov. Na Silvestra môžete použiť pod dozorom 

dospelých túto pyrotechniku: petardy, motýle, prskavky, bzučiaky, ohňostroje, fontán-

ky, praskajúce cibuľky, delobuchy, rakety, kompakty, fontány a rímske sviece. Zvukové 

efekty vytvárajú petardy alebo takzvané delobuchy, svetelné prskavky, svetlice a po-

dobne. Zábavno-pyrotechnické výrobky obsahujú okysličujúce látky (dusična-

ny, chlorečnany) a horľaviny (uhlie, síra alebo práškové kovy -horčík, hliník, železo, ale 

tiež napr. cukor, plasty alebo živice). Motýľ z pohľadu pyrotechnika je petarda 

v podobe motýľa. Bzučiak z pohľadu pyrotechnika je petarda v podobe osy alebo včely. 

Cibuľky z pohľadu pyrotechnika sú maličké bomby, ktoré keď zahodíte tak vybuchnú.  

Prajem vám veselého a bezpečného Silvestra! 

 

 

 

   

  

Tuto vidíte svetlicu, ktorú najprv zapáľte a rýchlo zahoďte 

do snehu. Nezahadzujte do ľudí ani pod strom a do domov 

alebo do bytoviek. 

Tuto vidíte búchaciu guličku. Búchacie guličky vydá-

vajú práskavý búchajúci zvuk po náraze na tvrdú plo-

chu. Niekedy sa nazývajú aj cibuľky. Nehádžte ju pri 

vystrašených ľuďoch. 

Tuto vidíte prskavku, ktorú vždy za-

páľte na tej tmavšej strane. Po zapá-

lení ju vždy dávajte preč od hlavy 

a od tela a samozrejme ju držte na 

bledšej strane.   

 

Text: Matúš Melicherík  6. roč. 
Ilustrácie: Martinko Melicherík  1.B 



Spýtali sme sa mladších žiakov aj 

starších, čo je podľa nich veľký tresk. 

Odpovede: 

 Veľká búrka a hromy (Kika Vršanská) 

 Keď sa buchnú dve hlavy (Vaneska 

Mazúrová a Sisa Chamajová)  

 Bitka dvoch ľudí (Janka Polmanová) 

 Búrka, hromy a blesky (Olinka 

Imrišková) 

 Keď deti idú do školy a trieskajú 

dverami (Pani upratovačka) 

 Veľmi hlasný zvuk (Lenka Bošková) 

  Pád knihy na zem (Jakubko Dobroň) 

 Silné tresnutie dvermi (Vaneska 

Uhliariková).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi sa všetci pýtate, čo je veľký tresk. Tu je odpoveď z encyklopédie: Na počiatku bola Explózia, nie 

však taká, akú poznáme zo skúseností tu na Zemi. Šírila sa z konkrétneho epicentra, postupne 

zachvacovala viac a viac priestoru okolo seba. Nastala súčasne a naraz všade, takže od začiatku 

prenikla všetok priestor každou jednou čiastkou hmoty, ktoré sa od seba prudko vzďaľovali. V 

najkratšej možnej chvíli, akú si len vieme predstaviť (<0,0001 sek.) dosiahla teplota milióny °C, takže 

žiadne komponenty bežnej hmoty nemohli zostať pohromade. Zaujímavé je, že v tej chvíli tam boli aj 

fotóny - Vesmír bol naplnený svetlom. A celý proces tvorenia vesmíru sa začal: Tvorili sa prvé 

galaxie. Po niekoľkých tisícoch svetelných rokov začali vznikať prvé hviezdy a supernovy (mŕtve 

hviezdy ktoré na konci vybuchujú). O niekoľko milión svetelných rokov začali vznikať prvé planéty. 

O niekoľko milión svetelných rokov vznikla jediná planéta na, ktorej bol život, čiže naša Zem.        

 

Matúš Melicherík, 6. roč. 

Takto nejako mohol vyzerať 
veľký tresk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROJMETROVÉ ZÁPALKY 

Vedeli ste, že kedysi dávno zapaľovali pouličné 

lampy zápalkami dlhými až tri metre? Človek, 

ktorý dostával za to plat, chodil a zapaľoval 

pouličné lampy na chrbte nosil veľkú zápalkovú 

krabičku...  

 

FATAMORGÁNY 

Fatamorgány vznikajú, keď sa svetelné lúče 

ohýbajú pri prechode cez vrstvu hustého 

studeného vzduchu pri zemi. Z diaľky vidí 

pozorovateľ prevrátený obraz stromov, zvierat 

a oblohy, ktorý sa zdanlivo vznáša priamo nad 

zemou.  

 

DÚHA 

Dúha vzniká, keď prší a zároveň svieti slnko. 

Predpokladom pre vznik dúhy je prítomnosť 

vodných kvapiek v atmosfére a slnka, ktorého 

svetlo môže cez kvapky prechádzať.  

 

POLÁRNA ŽIARA 

Polárna žiara je svetelný úkaz na oblohe. 

Vzniká vtedy, keď elektricky nabité častice 

slnečného vetra, hlavne elektróny ale aj 

protóny, alfa-častice a niektoré ťažké ióny 

dopadajú na vrchnú vrstvu atmosféry. Elektrón 

"vyskočí" na vyššiu energetickú hladinu. Po 

krátkom čase sa elektrón vráti na pôvodnú 

hladinu a je vylúčené svetlo (fotón). Všeobecne 

sa tomu hovorí fluorescencia. Aj výbuchy 

atómových bômb vo vysokých vrstvách 

atmosféry (400 km) vyvolávajú podobnú 

reakciu 

 

 Marek Hrabovský, 4. roč. 

 Zdroj: Encyklopédia, obrázky: internet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. malá svieca 2. padá to zo živého stromčeka 
3. vzniká to medzi dvomi ľuďmi 4. láskavosť 

5. nadšenie 6. spievanie 7. ľudový zvyk 
 8. pocit, cit 9. veselosť 

      

 

 

 

K L A D I V O S R 

 R O E Š K O P T O 

 O P V P O N R R B 

V A E Á L A Ú O O 

I T L K Č Č T M T 

N A B L M Á J C N 

O E A I O L V E Í 

R E R  N T O Ľ M K 

E V H E Y K V E T 

Z O M C K I S N S 

U K O S A P E T K 

T R A K T O R Y L 

K O S A Č K A R O 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
                           
                           
                           
                           
 

              1. rastlina 2. nástroj na písanie 3. malý pes 4. malí ľudia 

5.noviny 6.citoslovcia kozy 7. zem 8. prehrešenie 
 9. noha psa 10. potomok druhej generácie 11. les 
 12. člen rodiny 13. mláďa kravy 

     

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

                  

                  

                  

                  

        
  

      

    
 

  
  

      

    
 

  
  

  
  

   
  

  
  

  

KLADIVO, ROBOTNÍK, 
SKLO, KVET, 
KROVINOREZ, KOSA, 
TRAKTOR, LOPATA, 
CEMENTY, HRABLE, 
KOV, KOSAČKA, LEP, 
KOLÁČ, PRÚT, KOVÁČ, 
KLINEC, MOTYKA, 
STROM, VON 
 
Čo ti vyšlo? 
....................................
.................................... 

SVETLO A TMA V CUDZÍCH JAZYKOCH Vieš k slovám priradiť jazyk? 

 BEAM, BELEUCHTUNG, CLAIR, ALUMBRADO, FÉNY, CHIARO, ОГОНЬ 

 BLACK, DUNKEL, CALÍGINE, NOIR, SÖTÉT, МРАК, BUIO 
 

 
 

Zostavili: Viki Capandová, Lenka Bošková, Sebko Jurík 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zime máme na sebe skôr bundy a vetrovky, ale viem že niektorí si dajú záležať aj na tom.  

Teraz letí dlhšia čiapka, šatka, rukavičky, čižmičky a podobne. Ale aj keď sa pekne oblečieme,  

nemôžeme zabúdať ani na to, aby nám nebola zimka. :D 

Furry                                                                                                                                                                                               

Chlpaté časy sa blížia! Kožušina však nie je len na chladné dni. Ako dekoratívny prvok obohacuje 

módnu scénu a nevynecháva ani topánky a kabelky. Krátko alebo dlhosrsté, pravé alebo 

nepravé, ovčie, kozie alebo králičie, hlavne, že bude teplučko, mäkko a útulne s puncom 

atraktívnosti.    (zdroj: internet)                          

 

 

 

 

 

V zime sa veľmi zabavíme skoro 

tak ako v lete, :D ale máme na 

sebe viac oblečenia. Nemôžu 

nám chýbať rukavičky, čiapka, 

šálik a jasne, že bundička. Chlapci 

skôr nosia farby ako sú 

MODRÁ,ZELENÁ, ČIERNA, HNEDÁ 

a podobne. Keď sa guľujeme 

máme krásne  ČERVENÉ  líčka. 

Ako som už hovorila v príhovore, 

dlhšia čiapočka je veľmi populárna aj 

na našej škole. Mikinka s kapuckou 

a na kapucke ušká. Dievčatá majú 

ako vidím radšej farby RUŽOVÚ, 

ČERVENÚ, BIELU, FIALOVÚ, MODRÚ, 

ZELENÚ a niekedy aj ČIERNU.     

Viktória Capandová,  6.roč. 



Černeková Simona, Šeroňová 

Simona, Capandová Viktória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hodine biológie odpovedá Dežo.                                                     

Pani učiteľka sa ho pýta: Dežko, kam 

zaraďujeme ježka?        

Dežko odpovedá: Však medzi ihličnaté 

zvieratá. 

Chuck-Noris sa pýta chlapca: Chlapče koľko 

máš rokov?        Odpovedá: Mám 14.             

Chuck-Noris: V tvojom veku som mal 15. 

Rozprávajú sa dvaja susedia a jeden  hovorí: 

Nie, nebol som včera opitý.  Druhý na to:  

Nie, vôbec si nebol včera opitý, hádzal si 

mojich škrečkov o zem a kričal si:  Pikačú,  do 

boja!!!! 

Sudca na súde: 

Takže pani, ak dobre 

chápem, vy ste na obale  

namiesto podať s jedlom 

prečítali  podať s jedom, 

že? 

V škole na poslednej hodine:                                                                               

-Kto odpovie prvý  na moju  otázku, môže ísť 

domov.           

Janko vyhodí tašku cez okno.                                           

–Kto to bol?                                                                                   

-Ja. Dovi . 

V škole sa rozprávajú dvaja 

prváčikovia:  

-Ešte 56 rokov a ideme do 

dôchodku. 

Riaditeľ cirkusu prijme 

nového klauna.                                 

–Dokážete  napodobniť 

sliepku?                                 

-Smiešna otázka direktor, 

viem.                               

–Tak zneste vajíčko. 
No vidíte, pán Novák mali ste 

strach, že po operácii zostanete 

na vozíčku. 

A tak sa bál, že 
nezaspí... 

PATOLÓGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

A I S O 

je to 

dom s nohami 

loď s rukami 

škola s ušami 

bicykel s ústami 

strom s očami 

ale hlavne 

sú to štyri písmená 

ktoré už vedia 

prváci 

 

Martin Melicherík,  1.B 
   pomáhal Matúš Melicherík, 6. roč. 

 

 


