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Časopis žiakov ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove, 

dvojmesačník, máj – jún 2014 



 

 

 

 

 

Milí čitatelia, 

tak už je tu ten vysnívaný 

koniec školského roka, na ktorý 

sme všetci tak trpezlivo čakali. 

Aby sme vám spríjemnili 

posledné dni v tomto školskom 

roku a aj prichádzajúce  letné 

prázdniny, určite si prečítajte 

posledné tohtoročné novinky, 

čítanie na pokračovanie 

a básne, zaujímavosti, ktoré 

sme zistili na našich školských 

výletoch a dvojstránku o našich 

deviatakoch a ich správach, 

ktoré odovzdávajú pani 

učiteľkám a nižším ročníkom. 

Ja sa s vami lúčim a prajem 

krásne prázdniny a veľa ďalších 

zážitkov v nasledujúcom 

školskom roku. 

 

 

Aneta Vršanská 

šéfredaktorka 

 

 

 

 

Novinky...............................................................3 

3 otázky.............................................4 

Hmyz sveta v Dolnom Hričove....................5 

Výlety............................................6-7 

Čítanie na pokračovanie..................................8 

Poézia..................................................9 

Deviataci- tablo.........................10-11 

Vyskočiť z kože..............................................12-13 

Ideálne prázdniny..............................14-15 

Hry..................................................16-17 

Móda.....................................18 

Vtipkoviny.......................................................19 

 

 

 

Redakčná rada: 

Šéfredaktorka: Aneta Vršanská, 9. roč. 

Predseda redakčnej rady: Silvia Kilianová, 9. roč. 

Redaktori: Silvia Krajíčková (9. roč.), Andrea Dobroňová (8. roč.), Alžbeta Bieliková, Mária 

Cabajová, Patrícia Chobotová, Matúš Melicherík, Samuel Uhlárik, Marek Zachar, Oľga 

Imríšková, Saška Sedliačková  (5. roč.), František Bielik (7. roč.) 
 

 

Pedagogický dozor: Mgr. Jana Kršková 



3 
 

 

 2.6. sme my deviataci s p. učiteľkami organizovali deň detí. Pečiatky boli všade! V ponuke programov 

boli rôzne súťaže. Pre športovcov sme pripravili bouling, beh s loptičkou v lyžičke, skákanie vo vreci, 

florbal, basketbal a futbal. Pre múdre hlavičky sme mali v ponuke taktiež otázky, stavanie pyramídy 

z kociek a pantomímu, pre silákov tu bolo pretláčanie a zhadzovanie plechoviek. Taktiež ste sa mohli 

zabaviť na  tombole, z ktorej ste si mohli odniesť rozkošné plyšové zvieratká a mnoho ďalších 

zábavných hračiek. 

 13. jún bol pre nás deviatakov super deň. Absolvovali sme výlet, na ktorom sme opekali chutné 

špekačky (ďakujeme Coop Jednote a i. obchodom za dodanie), šantili s valcami sena a klebetili o sto 

šesť. Večer sme sa zase zúčastnili noci v škole. Okrem diskotéky a dvojhodinového čakania na 

dvadsaťosem pízz sme stihli pozrieť aj horor, vďaka ktorému polovica účastníkov zájazdu nemohla 

zaspať. Ďakujeme za trpezlivosť pani učiteľkám Kočnerovej, Štaffenovej a Cigánikovej, ktoré s nami  

absolvovali tento nezabudnuteľný zážitok. 

 Leto je (skoro) v plnom prúde a na našej škole sa s týmto príjemným ročným obdobím začala aj 

výletová sezóna. Piataci boli pozrieť krásny Trenčín, šiestaci a siedmaci boli v Banskej Štiavnici 

a v Kremnici a naši milovaní ôsmáčikovia a deviatačikovia mali veľmi skromný výlet (ako sme už 

spomínali bola to opekačka a noc v škole).  

 Čo sa deje?! Na dievčenskom záchode chýba toaletný papier! Je to len žart zamestnancov školy alebo 

dochádzajú stromy?! Preto touto cestou prosíme o dodanie toaletného  papiera.  

 Amor znova útočí svojimi šípmi, ale ešte nezasiahol presne do stredu srdca! V blízkej budúcnosti je 

možné, že sa Amor trafí presne do stredu sŕdc  M.D. a N.H. (Táto informácia je nepotvrdená a je 

doručená z anonymného zdroja.  Prosíme o nevybavovanie osobných účtov medzi autorkami tohto 

článku a osobami s uvedenými iniciálkami. V príde, ak je táto informácia nepravdivá, kontaktujte 

redakciu a v budúcom čísle – čo je na budúci školský rok - ju vyvrátime.)    

 Ako každý školský rok, tak aj tento, u nás na škole nesmie chýbať koncoročná akadémia. Predstavia sa 

na nej žiaci tejto školy so svojimi tanečnými a aj divadelnými predstaveniami, spevom a inými číslami. 

Rodičia, starí rodičia a kamaráti sa na nás prichádzajú pozrieť a môžeme povedať aj za nich, že sa im 

tento kultúrny zážitok bez pochýb bude páčiť. Však čo je krajšie, ako vidieť svoje deti, vnúčatá alebo 

kamarátov zažiariť v krásnych umeleckých číslach a uvedomiť si, že sú z roka na rok šikovnejší? 

 A poslednú novinku máme venovanú pre deviatakov. Keďže je tento školský rok ich posledný, rozlúčia 

sa na koncoročnom večierku, ktorý sa bude konať 25. júna v stredu, tu, na našej škole. Pozývame pána 

riaditeľa i celý učiteľský zbor, aby sa na nás prišli pozrieť a zjesť niekoľko tých dobrých maškŕt, čo 

prinesieme.  Ďalej im chceme poďakovať za veľkú trpezlivosť a čas, ktorý s nami strávili. A ako 

posledné by sme chceli budúcim deviatakom zaželať šťastné ukončenie deviateho ročníka a pevné 

nervy. Dúfame, že sa dostanete na školy, ktoré si vyberiete!  

 

Silvia Kilianová a Aneta Vršanská, 9. roč.  
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V tomto školskom roku sme vám v každom čísle 
priniesli rozhovor s niektorými členmi nášho 
pedagogického zboru. V poslednom čísle sme položili 
tri otázky jednej pani učiteľke a jednej žiačke. Spýtali 
sme sa: 

1. Čo bolo pre vás v tomto školskom roku 
najlepšie? 

2. Čo bolo pre vás v tomto školskom roku 
najhoršie? 

3. Ako strávite tohtoročné letné prázdniny? 

Odpovedá pani učiteľka Cigániková: 
1. Nemôžem sa veľmi rozrečniť, lebo mám vraj iba pár riadkov, ale musím vám 

povedať, že zážitkov z tohto školského roka mám neúrekom! Spomeniem iba 
lyžiarksy výcvik, na ktorý mám krásne spomienky,  potom mesiac jún – čas 
výletov. Zažila som s vami veľa zábavy. No a nakoniec ma veľmi tešil aj 
vydarený zber pet fliaš, o ktorom ste si už v Pramienku mohli prečítať. 

2. Najhoršie veci  v našej super škole nie sú. Ale jedna „mrzutosť“ by sa predsa 
našla. Bola to dôležitá delegácia – pani inšpektorky, ktoré kontrolovali všetko, 
čo im prišlo pod ruku. Triasli sa aj kľučky na dverách, ale nakoniec všetko dobre 
dopadlo 

3. Ako strávim prázdniny? Bez hluku a kriku našich žiakov. Keďže učím geografiu 
a rada cestujem, budem spoznávať Slovensko. O cudzej destinácii ešte neviem, 
možno si vyberieme nejaký last mninute. Kde to bude, o tom vám poviem 
v septembri, ak sa ma spýtate. Prajem vám všetkým pekné prázdniny, aby ste 
načerpali veľa energie do nového školského roka. 

Odpovedá Aneta Vršanská, deviatačka, šéfredaktorka Pramienka. 

1. Okrem krásnych zážitkov so spolužiakmi to bolo vysvedčenie a úspešné prijatie 

na školu. Samozrejme nemôžem zabudnúť na výlet do Prahy, kvôli ktorému 

som sa uliala jeden deň z vyučovania.  

2. Najhoršou vecou bol stres a nervozita pred monitorom a prijímačkami, 

nekonečné učenie sa a to, že tento rok je posledný na škole a že už nebudem 

tak často vídať mojich  milovaných spolužiakov (a, samozrejme, aj pani 

učiteľky).  

3. Na začiatku júla sa chystám na rodinnú dovolenku a zvyšok prázdnin budem 

písať príbehy alebo čítať knihy a navštevovať plaváreň s kamoškami, s ktorými 

sme spolu zažili už veľa srandy.  
 

Silvia Kilianová, 9. roč. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V pondelok 26.5. prišiel do školy Hmyzmajster. Žiaci chodili po skupinkách do zasadačky. Hmyzmajster nás 

privítal. Naučil nás veľa vecí o hmyze a  veľa sme sa dozvedeli. Niektorým veciam sme nemohli uveriť, 

napríklad, že  motýľ Danaus Plexus môže preletieť až 3000 km z Kanady do Mexika. Zistili sme, že ku 

každému z nás sa hodí niektorý druh hmyzu alebo motýľa.    

K Rišovi sa hodí pavúk Vtáčkar, 

lebo Rišo je najväčší chlapec 

v piatej triede a Vtáčkar je 

najväčší pavúk na svete. 

K Martinovi sa hodí motýľ Meňavka, 

lebo má modré sfarbenie a Martin 

mal v ten deň oblečené modré 

tričko. 

Ja som sa odfotil so spomínaným motýľom Danaus Plexus. Čo máme 

spoločné? Aj ja rád „lietam“, hlavne po školských chodbách. Už som 

na to neraz doplatil, keď ma prichytila pani učiteľka a dala mi 

poznámku. 

Samko Uhlárik, 5. roč. 

O pánovi Hmyzmajstrovi. 
 
Pán Hmyzmajster toho o sebe veľa nepovedal, radšej rozpráva o svojich chrobákoch 
motýľoch. Ale predsa sme sa dozvedeli, že sa volá Igor Badura a má 72 rokov a žije vo 
Varíne. Nebojí sa žiadneho chrobáka ani pavúka, pretože by ich nemohol mať vo svojej 
zbierke. Vlastní aj jedovatého chrobáka, ale ani toho sa nebojí, lebo je jednak mŕtvy 
a jednak pod sklom, takže sa odtiaľ nemôže dostať, ani keby veľmi chcel. Pán 
Hmyzmajster zbiera hmyz od svojich pätnástich rokov. Jeho najobľúbenejším chrobákom 
je roháč, lebo je najväčší. 
Pán Hmyzmajster, prajeme vám ešte veľa pekných chrobákov vo vašom živote 
       Simonka Šeroňová, Simonka Černeková, 5. roč. 
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______________________________________VÝLETY______________________________________ 

 

 

Začal sa rozprávkový príbeh, v ktorom sme 

pomohli Martinovi a Katke k veľkému šťastiu. 

Na záver sme sa všetci odfotili s hercami. 

Potom sme išli von a zase sme mali chvíľu 

rozchod. A po rozchode sme išli na loď. No keď 

sme tam prišli, tak sme sa dozvedeli ,že ujo, 

ktorý nás mal odviesť , neprišiel. Potom prišiel 

ujo, ktorý síce nemal vyhliadkovú loď, ale zato 

mal výborný čln. Ukázal nám, ako si správne 

dať ochrannú vestu a ako držať pádlo. No 

a nasledovala super jazda po Váhu, v ktorom 

vraj žijú až dvojmetroví sumci. Tento výlet bol 

horúci, ale aj osviežujúci a zažili sme kopu 

srandy.   

Betka Bieliková, 5. roč. 

Išli sme na výlet do Trenčína vlakom. A dokonca niektorí išli po prvý 

raz. A mali sme 18 zastávok: Horný Hričov, Dolný Hričov, Bytča, 

Predmier, Plevník - Drienové...a ďalej si nepamätám. Na stanici 

v Púchove sme dlho meškali, ale ubehlo to ako voda. Hrali sme tam 

karty, niektorí ešte spali a najlepšie bolo, keď sa pani učiteľky 

nedívali , vtedy sme si otvorili okno a vystrkovali sme hlavy. Bolo 

nám totiž veľmi horúco, ale našťastie sme mali veľa vody a jedla, 

tak sme sa mohli osviežiť. 

  

Keď sme vystúpili z vlaku, tak sme mali 15 min. času na rozchod 

v meste. Po rozchode sme sa stretli tam kde aj sme sa rozišli a išli 

sme dlhou, hrubou a strmou cestou do kopca. A keď už sme tam 

došli, tak sme chvíľu počkali na ostatných pri bráne. Mysleli sme si, 

že už nepôjdeme do kopca. Ale išli sme. No napokon sme prišli 

k hradu a  tam sme si v chládku odpočinuli. Potom prišla teta, 

ktorá otvorila prvé dvere a prišiel jeden muž menom Martin a ten 

nám porozprával o tom,  ako žil, že bol na vojne a že sa chce 

oženiť. Potom odišiel a my sme stretli slúžku, ktorá sa volala Katka. 
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Boli sme na exkurzii so šiestakmi. Cestovali sme 

do Banskej Štiavnice. V Banskej Štiavnici sme sa 

zastavili v štôlni Bartolomej. Pred tým, ako sme 

tam išli, pozreli sme si krátku ukážku 

o baníctve. Keď sme dopozerali, sprievodca nás 

zaviedol do šatní, kde boli plášte a prilby. Boli 

sme vo dvojiciach. Každá dvojica dostala veľkú 

baterku. Všetci sme boli vybavení a vydali sme 

sa na menšiu túru. Išli sme po schodoch dole ku 

štôlni. Keď sme tam zišli, odfotili sme sa a išli 

sme dovnútra. Viedol nás sprievodca a my sme 

išli za sebou po jednom a za nami bola kolegyňa 

sprievodcu prezývaná Zberač mŕtvol. Volá sa 

tak preto, lebo keby niekto odpadol alebo mu 

bolo zle, ona by si s ním poradila. Boli sme 50m 

pod zemou. Bolo to tam mokré a veľmi 

zaujímavé. Po celý rok je tam len 8 stupňov. 

Keď sme vyšli von, vrátili sme sa späť a vrátili 

výstroj. Po Banskej Štiavnici sme cestovali do 

Kremnice. V Kremnici sme išli do mincovne. 

Tiež sme si pozreli na začiatku krátku ukážku 

o razení mincí. Neskôr sme sa rozdelili do troch 

skupín a prehliadka sa mohla začať. Najprv sme sa išli pozrieť do raziarne, ktorá ešte stále funguje a posielajú 

sa odtiaľ mince do sveta. Potom sme sa boli pozrieť na staré stroje, kde sa dávno vyrábali mince a nakoniec 

sme si mohli vyraziť mince aj my. 

Tento výlet bol nielen zaujímavý a poučný, 

ale aj zábavný. Zažili sme aj vtipné chvíle, 

napríklad keď náš nemenovaný spolužiak 

M. Š. spadol do barokovej fontány 

v Kremnici. Chcel si totiž namočiť ponožky, 

lebo mu bolo teplo. Sadol si na okraj tej 

fontány a zrazu ho nebolo. Zachránila ho 

pani učiteľka Kočnerová, ktorá ho 

z fontány vytiahla. Od pása dole mokrý M. 

Š. sa vysušil až počas spiatočnej cesty 

v horúcom neklimatizovanom autobuse.    

 

 

František Bielik, Simona Chamajová – 7. ročník 
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_______________________________________________________ČÍTANIE NA POKRAČOVANIE_________ 

Dav sa pohol bližšie smerom k drevenému pódiu. Predierala som sa ním, hoci som nevedela, kam. Ženy 

v stredovekých šatách. Jedny krásne vyzdobené stužkami, krajkami a šperkami, iné v šatách s fádnymi farbami, 

celé zaprášené od prachu ciest. Dav sa rozostúpil a jeho stredom kráčali dvaja strážcovia. Na reťazi za sebou 

ťahali ženu. Čierne vlasy jej vo vlnách skleslo viseli a zahaľovali jej tvár. Bola veľmi unavená, ledva stála na 

nohách.  Čierne šaty boli celé roztrhané, sotva ju zahaľovali. Na miestach, kde kusy šiat chýbali, bolo vidno 

krvavé rany, ktoré hnisali. Kým sa dostali k pódiu, žena trikrát spadla. Zakaždým, keď nevládala vstať, ju vojak 

silno udrel. Stála som len kúsok pod pódiom. Stačilo sa nahnúť a dotkla by som sa jej. Žena zodvihla hlavu 

a pozrela priamo na mňa. V mŕtvych čiernych očiach preskočila iskra života. „Isabela!“ jej výkrik mi bodal dušu. 

Pery mala krvavé. Pod okom monokel, celý temný ako škvrna od čučoriedok. Telo vychudnuté, šaty na nej 

ledva viseli. Napriek tomu som ju spoznala. „Mama......mama!“ môj hlas mi prišiel cudzí. Zozadu ma niekto 

zovrel za plece. Obzrela som sa. Bol to muž z obrazu. Ten s rovnakým tetovaním. „Naposledy máš možnosť 

pozrieť svojej matke do očí, skôr, ako ju pošleme do pekiel!“ Jeho odporný hlas mi prenikal dušou. „Vráť mi 

dieťa, netvor!“ kričala zúfalo. Vyzerala ako bezbranné dieťa priviazané k pahrebe dreva, ku ktorej sa blížil muž 

s horiacou fakľou. Začala jačať. Odvrátila som zrak. Muž ma bezcitne chytil za vlasy a prinútil ma hľadieť na 

popravu. „Pozeraj sa, Isabel, pozeraj sa, aký je boh mocný!“ Jeho hlas vo mne bublal. Niečo vo mne narazilo do 

stien mojej kože. Krv sa mi varila. Pocítila som obrovskú silu, ktorá sa vzpierala a snažila sa dostať von z mojej 

krvi. A ničiť, zabíjať a drviť každý odpor. Potlačila som ju. Znova som sklonila hlavu. Plamene olizovali žene 

nohy a tá zúfalo kričala. „Povedal som dívaj sa!“ Zaucho, ktoré mi uštedril,  ma zhodilo z nôh. Krik. Krv. Strach. 

Bolesť . Sila. Miešalo sa to vo mne. Všetko sa točilo. Roztiahla som ruky a zhromaždila moc v dlaniach. „Už 

dosť!“ Blesk udrel do davu. Zvrtla som sa a pozrela na toho muža. Namierila som naňho ukazovák. „Pozriem si 

to až do konca.“ Muž začal horieť.  Mama! napadlo mi vzápätí. Vybehla som na pódium neskoro. Oheň 

doháral. Len popol a kôpka kostí. Čupla som si a vzala popol do dlaní. Potrela som si ním tvár. „Budú prosiť 

o milosť, matka, to prisahám!“ vrčala som ako divý pes. Vstala som. Všade bolo hrobové ticho, len plač sa 

vznášal v povetrí. „Smrť nech zahalí toto mesto a nikto, ani boh, ktorého sa tak dovolávate, vás nezachráni!“ 

zvolala som. Blesky začali udierať z neba. Zem sa dvíhala. Čierne tiene krúžili medzi ľuďmi a sem tam si 

nejakého uchmatli. Rev ľudí sa ozýval celým mestom. „Preklínam vás, aby ste ani po smrti nenašli pokoj. Aby 

vaše duše nerozdrvil čas, na večné veky budete mrznúť v zemi!“ Môj hlas sa niesol vetrom pomedzi krik ľudí. 

Zem sa otvorila a ľudia padali do jej útrob. Plamene šľahali až po nebo, ktoré ronilo krvavé slzy. Vtom zaznel 

výstrel. A tma.  

Roztvorila som oči. Zaprela som sa nohami a zoskočila som z postele rovno na zem. Šľahla som po vypínači 

a rozsvietila som v izbe. Bol to sen. Len sen... šepkala som si v duchu.  Rukami som sa zapierala o stenu, aby 

som sa nezrútila. Vošla som do kúpeľne. Umyla som si tvár studenou vodou. Srdce mi bilo a  bolo mi zle. 

Pozrela som do zrkadla. Rukami som sa odsotila a vrazila som do steny. Pomaly, akoby zrkadlo hrýzlo, som sa 

ho dotkla. To som nebola ja. No...vlastne bola. Čierne vlasy, nos a ústa boli moje. Ale oči nie. Tie neboli ľudské. 

Boli celé čierne. Žiadne zreničky, žiadne bielko, celé čierne,  akoby tam ani neboli. Zo zrkadla sa vynorila ruka 

a dotkla sa mi čela dvoma vystretými prstami. „Už čoskoro povstaneme z popola a nastolíme našu vládu, 

sestra, len čakaj, my si ťa nájdeme tak ako Isabelu.“ Obraz sa usmial. „Mňa.....“ ledva som šepkala. „Tvoja sila 

sa ukáže, dieťa moje, tak ako nenávisť planie v tvojom srdci, preto ťa označujem potomok Isabelin.“ Ani hlas 

nie je ľudský. Do čela mi udrela silná bolesť, až som sa neudržala na nohách a zrútila som sa. Do kúpeľne 

vbehol otec. „Čo sa deje!“ hlas sa mu triasol. Pozrela som do zrkadla, obraz bol normálny, ale ja som vyzerala 

strašne. Bola som bledá, pod očami som mala kruhy a bolo mi hrozne zle. „Asi mám horúčku, oci.“                   

                                             Andrea Dobroňová, 8. roč. 
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Zmenené  
Môj systém sa rúca  

Teplota je nestabilná  

Pred očami sa to skrúca 

 

Padám dolu 

Toto musí byť apokalypsa  

ľudstvo už nemá vlastnú vôľu  

 

vzdávam sa, vzdávam sa 

toto je moje nadchádzajúce kráľovstvo  

skladám sa, skladám sa 

 

prepáč mami, odchádzam 

tieto dni svieti slnko a ja sa učím klamať 

len  počkaj, ja idem tam odkiaľ pochádzam     

 

tiene na stenách ma volajú sestrou  

ani neviem kedy som naposledy spala  

toči sa to a točí ktorou ísť cestou  

 

som len pocestná so svojím démonom  

chcem ťa ochrániť ale s tou bolesťou sa nemám kam 

skryť 

ktorý ma vedie za slovom  

 

krvácam  z rán na rukách  

ale skôr ako zomriem zvrhnem ťa   

schovám si tvár v mukách   

  Inšpirácia 
   Jedno krídlo polámané druhé samo nevládze 

Príval všetko zoberie ak je rieka bez hrádze 

Možno skvelá možno nie  

Raz ťa príval zoberie 

Stiahne ťa až na dno jamy  

Zastaví ťa pred dverami  

Sama budeš v čiernej tme 

Sama si si na vine  

   V čiernej jame sama trčať prajem ti to strašne moc 

Polámaná  zničená bez hlasu kričať o pomoc 

Chcem ťa vidieť na dne skazy 

Kde sú jedovaté plazy  

Chcem tie dvere podpáliť  

Navždy ťa tým zastaviť  

Čakala som dlho moc 

Celý deň a celú noc 

Teraz prišiel môj čas 

Svojim túžbam dávam hlas 

Blond vlasy a modré oči čo tak mlčíš nádhera 

Vždycky vo všetkom bola prvá teraz smutne pozerá  

Nezastavím príval slov  

Neoklameš ma svojou hrou  

Na mňa toto neskúšaj radšej rýchlo prac sa preč 

To ma mrzí že som sedliačka a neovládam tvoju reč 

 Zaplietla si sa s nesprávnou beštiou  

Toto už nie je len hlúpou hrou 

  

 

 

 

 
Imagine Dragons je americká hudobná 

skupina založená v roku 2008. Skupinu tvorí: 

Dan Reynolds- spevák, bubeník  

Ben McKee a Wayne Sermon- gitaristi  

Dan Platzman- bubeník 

     

Pri písaní básne „Zmenené“ som sa inšpirovala 

textami skupiny Imagine Dragons, ktorú počúvam už 

dosť dlho. Páči sa mi hlavne ich zobrazenie ľudí 

a často aj pocitov. Napríklad v skladbách „Demons 

a Nothing left to say“,  ktoré patria k mojim 

obľúbeným.   

 

                        Andrea Dobroňová, 8. roč. 



 Aj keď trocha hádok kvôli blbostiam bolo, 
táto trieda bola a vždy aj bude naj! Spolužia-
ci/čky mi budú tiež chýbať a hlavne tá sran-
da v triede, vždy sme sa zasmiali. 
V septembri ma čaká veľká zmena. Noví 
učitelia, spolužiaci a najviac to, že školu od 
domu nebudem mať len 2 metre. :D Bude mi 
smutno za touto triedou. Ale spomienky 
ostanú. Zničené dvere, žalúzie, skrine... pla-
néta opíc! Janka Ferancová 
Super mi tu bolo a tiež tu bolo stále veľa 
zábavy. Ale občas tu aj nuda zavítala. Mal 
som chvíľky, keď sa mi vôbec nechcelo púš-
ťať do učenia. Ale p. učiteľky ma povzbudzo-
vali v učení a za to im ďakujem. Za to, že 
som to mohol dotiahnuť tam, kde som teraz. 
Žiaci, prajem vám veľa dobrých známok 
a tiež šťastné ukončenie základnej školy. 
Dávid Šerík 

Čaute mladšia generácia! Na škole bolo 
fajn a zapamätajte si: pri p. uč. Krškovej 
je vždy 1. možnosť tá najlepšia. Učte sa, 
aby ste boli múdri alebo aby ste nepre-
padli. Tak ja idem na strednú. Majte sa! 
Erik Sládek 
Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli 
s mojimi problémami, ale aj tým, ktorí 
mi tak veľmi nepomohli. Bude mi chý-
bať moja lavica, stolička, knihy, ale aj 
moja trieda. Budú mi chýbať aj niektorí 
učitelia, ktorí mi tiež pomohli s učením. 
Keď si spomeniem na zemiakový šalát, 
budem stále myslieť na našu školu. 
Simon Uhliarik 

Radšej blázon 

v teniskách ako 

pipka 

v lodičkách.  

Radka Malíková 

Múdrosť ma 9 

rokov naháňala, 

ale ja som bola 

rýchlejšia!  

Nika Dobroňová  Je ťažké byť hlupákom, 
lebo konkurencia je veľká!  
Roman Butko 
Skúsiť treba všetko, 
žijeme len raz. 
V dospelosti na blbosti 
nebude už čas. 
 Veronika Ďuriková 
Jedného dňa pripláva mo-
ja loď, no pri mojom šťastí 
budem práve na letisku.  
Monika Masná 

Každé božie stredy od 
školy až po dnes, ba-
nány, pomaranče, 
citróny jedli sme po-
medzi stres, skúšania 
a písomiek ako liek. 
Ďakujeme za vedo-
mosti naliate do na-
šich hláv.   Silvia Kra-
jíčková, Silvia Kiliano-
vá, Aneta Vršanská, 
Tomáš Chochúl 

Milí žiaci, učte sa tak dob-
re ako my! Chceli by sme 
sa poďakovať p. učiteľkám 
a spolužiakom, že to tu 
s nami vydržali. Lúčia sa 
s vami dve bláznivé du-
še... Nika a Kika. PS: Ale 
nezabúdajte, že šibalstvá 
a bláznovstvá patria 
k základke.  Nika Mihál-
ková a Kika Krkošková 

Utekajte z tejto školy! Ale nie, vydržte to tam, ujde to 
rýchlo, ani sa nenazdáte a budete preč. Držte sa a Jaro 
Januš VIDRŠ a nevymeškávaj! Poslúchajte a pani učiteľ-
ky držte sa!  Riško Sládeček 
Chcem poďakovať všetkým spolužiakom a spolužiačkám 
a popriať im všetko najlepšie do života. Tí mladší, dú-
fam, že si školu tiež užijete. Braňo Mičech 
Chcem poďakovať kamarátom, ktorí z nudného bežné-
ho dňa spravili zábavný a rodičom, ktorí mali pochope-
nie pre moje známky. Tak sa tu majte. Majo Hoferica 
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Text: Zuza Ferenczová 

Scéna, kostýmy a réžia: Anton Šulík  

Dramaturgia: Zuzana Palenčíková 

Hudba: PHONE/ Matúš Luhový 

 

Osoby a obsadenie:  

Dievča: Ivana Kubáčková 

Chlapec: Michal Režný 

Kika: Barbora Švidraňová 

Ika: Erika Havasiová 

DJ, ktosi, lekár: Michal Vidan 

 

Našich deviatakov, ktorí boli na tomto divadelnom predstavení, sme sa pýtali dve otázky: 

 

1. Čo by si si obliekol/a, keby si vedel/a, že dnes zomrieš? 

 

Jednoznačne moje milované rozťahané tričko, ktoré nosím na spanie s nápisom : „This is war“ (preklad: Toto je 

vojna). No a čo? Proste sa mi páči. A k tričku určite nejaké legíny. A to fakt neviem, že aké, lebo ich mám dosť. 

Ale veď by to bolo jedno. To tričko je čierne a k čiernej ide akákoľvek farba. Problém vyriešený! 

 

Keby som vedela, že dnes zomriem, obliekla by som si jednoduché šaty, nie moc krátke, ani moc dlhé. Určite 

biele s ružou, ktorú mi dala babka. 

 

Kebyže dnes zomriem, tak si oblečiem čierny oblek. 

 

Ja by som chcel zomrieť v rybárskom oblečení a s poriadnym kaprom v taške. 

 

Obrovskú mikinu, úzke nohavice, kvalitné spodné prádlo, tielko. 

 

Obliekol by som si nesmrteľný oblek, v ktorom nezomriem a vyzeral by ako oblek Jamesa Bonda. 

  

2. Myslíte si, že po tomto živote niečo je? Ako si predstavuješ život po smrti? 

 

Myslím, že áno. Určite je niečo ako nebo a peklo. No nemyslím si, že v nebi sú anjeli sediaci na obláčikoch 

a čerti s rohami a vidlami. Posmrtný život si predstavujem tak, že keď človek zomrie, všetko okolo neho pohltí 

tma a on sa stane svetlom. Malým neškodným svetielkom blúdiacim v tme s inými malými svetielkami, či už 

dobrými alebo zlými. Svetlá by si totiž nemohli ublížiť, tak načo by boli v nebi a v pekle, keď môže existovať 

miesto, kde budú všetky spolu? 

Divadelné predstavenie Vyskočiť z kože je o dievčati, ktoré 

trápi veľa problémov. Jedným z nich je aj to, že v nej rastie 

dieťa. Taktiež ju trápi mnoho otázok týkajúcich sa smrti. 

Keďže jej nikto nedokáže uspokojivo odpovedať, odhodlá sa 

zažiť okraj smrti na vlastnej koži. Pokúsi sa nazrieť za hranicu 

života a presvedčiť sa, či je niečo POTOM. 
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Myslím si, že áno. Predstavujem si ho ako chodbu s nekonečnými dverami. V jedných dverách by bola nejaká 

moja spomienka a keby som tam vošiel, tak sa tam vrátim v tom istom čase a mieste. 

Áno, verím, že existuje posmrtný život, ale nemyslím tým nebo a peklo alebo podobné veci. (Sorry, na to fakt 

neverím.) Podobne ako všetci OTAKU (ľudia, ktorí sa zaujímajú o Japonsko a ich kultúru) verím, že po smrti sa 

všetci stretneme v „spoločenstve duší“ (miesto, kde duše ľudí trávia svoj posmrtný život). 

Ja si myslím, že je, lebo verím v Boha. Predstavujem si život po smrti taký, aby mi nebola zima, aby som mal 

krídla a vedel lietať po oblakoch a aby som mal čo jesť, pretože som momentálne hladný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Spracovali: Aneta Vršanská a Silvia Kilianová   9. tr. 

„Rozhodnutia sú 

rozhodnutia, lebo 

sú rozhodnutia.“ 
„Hvizd delfína je ako 
ľudský odtlačok prsta. 
Delfíny si vždy pomáhajú. 
Človek je sám, aj keď žije 
spolu. Delfín nie je sám, 
aj keď je sám.“ 
 

„Matka je 

tetovačka, 

máš ju do 

konca 

života.“ 
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Každý žiak má rád prázdniny. No kto by ich nemal rád? Každý vie, že prázdniny trvajú 2 

mesiace po skončení školského roka. A teraz sa vás pýtam: Kde by ste išli cez prázdniny? 

S kým by ste tam chceli ísť? A ako by ste chceli prežiť vaše prázdniny? Ja by som chcela 

ísť na dovolenku do Bulharska s mojou rodinou a ak by so mnou chceli ísť aj moje 

kamarátky, tak ich zoberiem so sebou. Ale cesta tam trvá 2 dni a 1 noc, pokiaľ by ste šli 

autobusom. Ja už som autobusom šla a nebola to veľmi veľká zábava. A čo by som chcela 

robiť? Prežívať pekné dni v Bulharsku na pláži pri mori. Ja už som tam bola a je tam 

nádherne. A chcela by som tam ísť znova, lebo viete, aké sú tam lacné veci? No proste 

úžas. Nemusíte tam ani nič brať, pretože si tam môžete kúpiť čokoľvek. A keď tam 

prídete, tak uvidíte hotel na hoteli a obchod na obchode a pri tých hoteloch sú aj bazény. 

No len pri niektorých. A každý hotel má aj svoje meno. My sme boli na COMPASe. A bolo 

to tam skvelé. No okrem balkónu. Pretože ten hotel bol hranatý a my sme mali práve ten 

balkón v rohu. A bolo to tam maličké. Ale aspoň sa tam zmestili stoličky a stôl. Ale 

najlepšie na tom COMPASe bolo to, že pod hotelom bol bar. A my sme sa tam každé ráno 

chodili naraňajkovať. Pretože sme si to zaplatili. Ale môj sen, čo by som chcela prežiť, je: 

byť bez rodičov, ale byť s naj kamarátkou, šli by sme do Bulharska alebo by sme sa 

dohodli, mať sluhu, ktorý by sa o nás staral, slúžku, ktorá by nám nosila veci, komornú na 

upratovanie a veľa veľa peňazí. To by bolo, čo? By sme si robili, čo by sme si len zaželali. 

Ha - to je želanie. Aj vy by ste toto chceli? No ja teda hej. 

 
                                                                                    Betka Bieliková, 5. ročník 
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Moje ideálne slnečné prázdniny by som chcela prežiť s kamarátkami pri bazéne, jesť pri tom rôzne druhy 
zmrzlín a ohadzovať sa balónmi s vodou. Počas škaredých daždivých dní by som chcela pozerať filmy, pri 
varení so sestrou viesť nekonečné rozhovory a konečne sa naučiť hrať aspoň jednu kartovú hru. Nakoniec by 
som chcela zaspávať v tichu, nie pri počúvaní hlučného chrápania mojej babky. Silvia Kilianová, 9. roč. 
 
Ja by som chcela ísť do Chorvátska na šesť týždňov. Celý čas by som plávala v mori, opaľovala sa na pláži, 
občas by som išla na internet a večer by sme šli s rodinou do reštaurácie. Oľga Imrišková, 5. roč. 
 
Ja by som strašne chcela ísť do Talianska, lebo tam som ešte nebola. Chcela by som tam ísť s maminou.  
Dívala by som sa tam na telku, prebehala celé Taliansko, išla by som na zmrzlinu a na taliansku pizzu.  
Mária Cabajová, 5. roč. 
 
Keby mi mohol niekto splniť sen o mojich ideálnych prázdninách, určite by som ich trávila s rodinou alebo 
s najlepšími kamarátmi pri mori, s dobrou knihou a veľkou porciou zmrzliny na každý deň. Potom by som zašla 
na koncerty mojej obľúbenej skupiny. Keďže ľadový hokej sa cez leto nehrá, chodila by som sa pozerať na 
futbalové zápasy našich hokejistov. Zakončila by som to pár dňami v Anglicku alebo Francúzku a od človeka, 
ktorý by mi toto všetko splnil, by som žiadala ďalších desať mesiacov prázdnin. Aneta Vršanská, 9. roč. 
 
Ja by som chcel byť prvý mesiac v Chorvátsku a druhý mesiac na Havaji. Zobral by som so sebou rodičov, brata 
a najlepších kamarátov. Deň by som trávil na pláži. Išiel by som spať o pol noci. Hral by som volejbal, futbal, 
opaľoval by som sa a absolvoval by som kurzy chorvátštiny a havajčiny. A ešte by som so sebou zobral pani 
učiteľku Krškovú, aby som nezabudol pravopis. Matúš Melicherík, 5. roč. 
 
Ja by som chcel ísť s rodinou na dovolenku do Egypta k moru. Mama tam má kamarátku, ktorá vedie 
potápačský kurz. Spravili by sme si pekný týždeň. Chcel by som tam hrať s otcom a s bratmi futbal alebo 
basketbal. Potom by som sa chcel s bratmi večer dívať na telku. A chcel by som sa naučiť potápať ako 
naozajstný potápač. Samuel Uhlárik, 5. roč. 
 
Ja by som chcela ísť na letné prázdniny do Bulharska. S maminou, tetou, sestrou, krstnými rodičmi, 
bratrancami a sesternicou. Ako prvé by som šla na prechádzku aby som to tam spoznala. Chcela by som si tam 
nájsť nových kamarátov. A druhý mesiac by som chcela ísť na prázdniny ku starkej. Môj nevlastný dedko ma 
vždy zobudí a povie mi: ,, Vstávaj, raňajky sú na stole .,, A potom ideme spolu do obchodu nakúpiť. A keď od 
nich odchádzam, vždy mi je smutno. Preto chcem ísť na mesiac do Bulharska a druhý mesiac chcem byť 
u starých rodičov a užiť si to s nimi. Saška Sedliačková, 5. roč. 
 

Kniha na prázdniny pre deti by nemala byť dlhá ani moc krátka. Knihe pre deti by nemali chýbať hlavne 
obrázky. Dieťa si tak ľahšie predstaví alebo vysvetlí to, čomu nerozumie. Ja by som odporučil nejakú knihu od 
Thomasa Conrada Brezinu. Ako napríklad Klub záhad, Tigrí tím, Brána času alebo Dračie srdce. V týchto 
knihách sa nachádzajú aj vtipné poznámky hlavných postáv a taktiež aj vtipne vyzerajúce postavy.  

Dračie srdce: Zrada vlčieho rytiera 
Vlčí kráľ zavolá Leona na pomoc. Vlčiemu kráľovi niekto uniesol syna. Leon so svojím 
drakom Jupiterom začne pátrať po kráľovom synovi, no kráľov najstarší syn Zoltán je 
mrzutý a Leonovi sa to nepozdáva. Kráľovmu najmladšiemu synovi sa dračí rytier páči, 
ale Leon sa snaží vyriešiť problém, a tak najmladšieho syna kráľa nevrlo odmietne. 
Zoltán to využil a svojho najmladšieho brata uniesol a ukryl ho v hrade a zhodil to na 
Leona. Leon čelí obvineniu z jeho únosu. O chvíľu ho však nájde a zistí, že ho uniesol 
Zoltán, kráľ sa to dozvie a Zoltána uväzní. Kráľovstvo však čelí ničivej búrke, ktorá sa 
z väzenia dostala von. Leon našiel strateného syna kráľa a hneď nato aj búrku uväzní 
v kamennej jaskyni pod hradom. Leon sa šťastný vracia do svojho sveta. Vlčí kráľ je 
opäť šťastný a s ním aj celé jeho kráľovstvo. 

                  František Bielik, 7. roč. 
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Dnes sa deti moc von nechodia hrať, ale radšej sedia doma pri telke, počítači, tablete, 
mobile.... Dievky v minulosti hrávali rôzne skákané, škôlky, aj v mestskom prostredí deti 
hrávali kolektívne hry - žmurkanú, nahánky(naháňačku), slepú babu, schovávačku, cha-
lani sa hrali na zbojníkov a podobne. Mnohé tieto hry sa hrali aj naši starí rodičia. Medzi 
našimi siedmakmi sme zisťovali, aké hry sa hrajú, keď nemajú k dispozícii počítač. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pravda a odvaha 
Všetci, čo chcú hrať, si posadajú do kruhu. Ten čo začne, si vyberie 
niekoho, komu položí otázku: ,,Pravda alebo odvaha?"  Ak si vybe-
rie ,,Pravda", dotyčný mu položí otázku, ktorú by chcel vedieť. Vy-
bratý hráč musí pravdivo odpovedať. Ak si vyberie ,,Odvahu" do-
tyčný musí zadať niečo, čo musí vykonať vlastným telom. Takto sa 
striedajú medzi sebou, pokým ich to neprestane baviť. 

Stopzem 
Jeden ma zaviazané oči a hľadá 
hráčov a háda, kto to je. Ráta do 
napr. 10 a potom povie stopzem 
a ostatní hráči sa musia postaviť 
na niečo železné, napr. zábradlie  
.... Hráč, ktorý zostane na zemi 
práve vtedy, keď sa povie stop-
zem, ide na miesto toho, čo má 
zaviazané oči. 
  

Búchaná pod dekou 
Všetci hráči okrem jedného sa zakryjú dekou. 
Zvyšný si ľahne na deku. Jeden zo zakrytých 
capne toho na deke a ten, ktorý je na tej deke, 
musí uhádnuť, kto ho capol. Ak uhádne, tak 
ten, ktorý ho capol, pôjde namiesto toho, kto 
ho uhádol. Ale ak neuhádne, tak znova bude 
na tej deke len s tou podmienkou, že sa ostatní 
poprehadzujú. A hrajú to dovtedy, kým ich 
rodičia nezavolajú alebo dovtedy, kým ich to 
neprestane baviť. 
  

 Lesná  schovávačka 
Táto hra sa hrá s počtom 4 hráčov. 1.hráč hľadá ostat-
ných v lese. Hľadajúci chodí po zvolenej trase. Keď nie-
koho uvidí, tak povie jeho meno a kde je. Koho nájde, 
vypadol. Ak hľadajúci nikoho nenájde a hráči dobehnú 
do cieľa, tak hľadajúci prehral. Ktorého hľadajúci  nájde 
ako 1., tak hľadá on. A to je koniec. 

Hra bez techniky  
Na hru, ktorú budem opisovať potrebuješ : patyk alebo paličku a ľudí. Hra sa hrá lepšie v partii, keď je 
viac ľudí. Hra sa hrá  tak, že jeden si zoberie patyk a postaví sa oproti patyku. Hlavu dá na patyk 
a začne sa točiť do strany. Otočí sa asi desaťkrát okolo patyka. Keď sa dotočí, tak sa postaví a musí sa 
dostať na nejaké určené miesto. Keď človek spadne, pokladá sa to za chybu. Keď dôjde do cieľa 
a nespadne, tak má bod. Kto bude mať najviac bodov tak vyhráva. 
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             Triafaná  
Na nejaké miesto sa v jednej línií postaví ľubovoľný počet fliaš 
alebo plechoviek. Kolektív si sám určí vzdialenosť z ktorej bude 
triafať fľaše a plechovky. Hádže  sa  kameňmi lebo majú väčšiu 
váhu´. Hra sa môže pozmeniť aj tak že sklenené fľaše sú za tri 
body ,plechovky za dva body a plastové fľaše za jeden bod. 
Alebo kto zhodí všetky ciele za najrýchlejší čas. Alebo musia 
zhodiť fľaše s určitým počtom kameňov.  
                  

Kubo velí 
Kubo velí je hra, pri ktorej si deti 
medzi sebou vyberú ,,Kuba". Ten 
bude dávať príkazy, ktoré musia 
deti zopakovať. Ak nepovie ,,Kubo 
velí zdvihni ruku" ale povie ,, 
zdvihni ruku". tak hráč, ktorý 
zdvihne ruku, vypadáva. 
 

Oko-boko 
Hráči si rozdelia čísla. Prvý hráč vyhodí loptu, pričom zakričí číslo. Hráč 
s daným číslom musí loptu chytiť. Ak sa mu to podarí, vyhadzuje loptu. Ak nie, 
ostatní hráči utekajú, kým ten, čo loptu nechytil, nezakričí STOP. Hráči sa za-
stavia a ten, čo mal loptu, urobí tri kroky k najbližšiemu hráčovi. Spýta sa ho: 
Guma alebo drevo? Ak si hráč vyberie gumu, môže sa otáčať do strán, ale ne-
môže hýbať nohami. Ak si vyberie drevo, musí len stáť. Ten, čo drží loptu, tria-
fa toho, ku ktorému pristúpil. Ak trafený loptu nechytí, má VAJCO. Hráčovi, 
ktorý má tri „vajcá“ vyberajú ostatní hráči prezývku. Ak trafený loptu chytí, 
vajco má ten, čo hádzal. 

Autori: Siedmaci, 
 upravil: M. Melicherík, F. Bielik 
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Dobrý strih šiat a vhodne použité 

doplnky. Chválim čipku, ktorá je 

teraz aktuálny módny doplnok.  

Po náročnom fotení si aj profesionáli potrebujú 

oddýchnuť. Pozor na úpal, ktorý môže byť dôsledkom 

dlhodobého vyvaľovania sa na slnku! 

Chalanom v prvom rade ďakujem za to, že sa ich aspoň zopár 

zmohlo a dali si košele, o ktoré sme ich tak prosili!   

Krásny úsmev je 

najlepší módny 

doplnok 

dnešných žien. 

Zlaté doplnky sú 

aj toto leto in!  

Text: Silvia Krajíčková 
Foto: p. uč. Kočnerová Za čo by som sa ako 

autorka tejto strany 

na úvod chcela 

poďakovať sú farby, 

ktoré boli použité na 

šatách a košeliach 

mojich spolužiakov 

a ostatných 

spolubývajúcich 

našej drahej školy.  

Fialová a modrá pre bláznov dobrá!  Chválim topánky, 

opasok, náhrdelník, šaty, vlasy.....skrátka všetko!   

Kombinácia fialovej a čiernej; modrej a bielej je vhodná 

práve na fotenie!  
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-Obžalovaný, prečo ste 

dali susedovi facku? 

-Ja som mu žiadnu 

nedal. A ak to 

neodvolá, tak mu 

strelím aj druhú. 

Syn kričí: 
- Mami, mami, zabil som päť 
múch. Tri samičky a dvoch 
samčekov. 
- Ako vieš, ktoré boli samičky 
a ktoré samčekovia? 
- Tri sedeli na zrkadle a dve na 
pohári od piva. 

Na vojne príde veliteľ pred svojich 

vojakov a pýta sa ich: 

-Vie tu niekto hrať na heligón? 

Prihlásili sa štyria. A veliteľ na to: 

-Výborne, nafúkate člny. Mamička oznamuje synčekovi: 
-Jožinko, budúci rok už budeš v 
druhej triede a to už budeš mocť 
utierať riad... 
-Tak to radšej prepadnem ... 
 

Na strednej škole prváci píšu písomku. 
Učiteľ zbadá, že jeden žiak má ťahák. 
Žiak ho rýchlo  inštinktívne schová. 
Príde k nemu učiteľ. Žiak tvrdí, že ťahák 
nemá. Učiteľ ho začne prehliadať. Po 
dôkladnej prehliadke, učiteľ nakoniec 
vybuchne: 
- Kde máš ten ťahák!? 
Žiak na to: 
- To by som aj ja rád vedel. 

Ide James Bond po púšti 
a stretne ťavu. Vraví jej: 
- Ja som Bond. James Bond. 
A ťava na to: 
- Ja som bloud. Vel bloud. 

Vtipy vybrali: Silvia, Olinka a Saška 



 

 

 

 

 

 

Prázdniny sa nám už blížia, 

kamaráti sa nám zblížia. 

Leto, slnko, voda teplá, 

Marienka sa s Jankom stretla. 

V jazere si zaplávajú, 

a keď prší, karty hrajú. 

Dnes nám teda slnko svieti, 

buďme spolu kamaráti. 

Budeme sa hrať aj smiať, 

budeme sa dopĺňať. 

A keď bude večer pršať, 

 budeme si čajík miešať. 

Keď sa skončí letný čas, 

stretneme sa v škole zas. 

 

Betka Bieliková 5.roč. 

 


