
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahojte, všetci!  

 

Vianočné prípravy  sú už v plnom prúde, niektorí už majú vypálené všetky adventné sviece, zháňanie dar-

čekov a iné namáhavé vianočné prípravy nás poriadne unavili. My vám tieto rušné dni spríjemníme naším 

časopisom Hričo. V tomto čísle sme pre vás pripravili rôzne návody, nápady, príbehy a rôzne iné zážitky 

našich žiakov. Ja aj všetci naši redaktori vám prajeme veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017.  

                                                                        Matúš Melicherík                

 

 

              Matúš Melicherík 

HRIČO – časopis žiakov ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove, Školská 248, 013 41 Dolný Hričov.  Dvoj-
mesačník. Ročník I./ číslo 2. Šéfredaktor: Matúš Melicherík (8. roč.), predsedníčka redakčnej rady: Vanessa 
Uhliariková (6. roč.), redaktori: Samuel Uhlárik (8. ročník), Timea Uhliariková (6. roč.), Klaudia Kevešová 
a Alexandra Holešová (5. ročník), Jakub Dobroň a Monika Ševčíková (4. ročník). Toto číslo vyšlo 22. decem-
bra 2016. 
Spolupracovali: Karolína Decká, Viki Imríšková (4. roč.), Nina Sedliačková (5. roč.), Ráchel Haluzová, Jakub 
Hvorečný, Natália Krajčíová (6. roč.), Kristína Vršanská, Veronika Krajčovičová (7. ročník), Marek Zachar, 
Simona Sládková, Simona Černeková, Simona Šeroňová, Rebeka Haluzová a Ema Hostačná (8. ročník), Natá-
lia Kilianová (9. ročník).   
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našich ankiet:-)  

Vyzvedanie 
Na tejto strane sme nevyzvedali 
od žiadnych dospelých ľudí, ale 
od jedného z našich žiakov. Čo 

robí, ako sa mu darí a ešte oveľa 
viac. 

Na vlastné oči 
Tu sa dočítate, čo by niektorí naši 
žiaci chceli zanechať svojim po-

tomkom. Niektoré veci vás možno 
aj prekvapia. Tak dosť rečí 

a pusťme sa do čítania. 

Čítame a tvoríme 
O baladách, rozprávkach a iných 
žánroch, s ktorými sa pohrávali  

naši šiestaci na hodinách literatúry. 
Trochu poučné čítanie. 

Šport 
Tuto sa dočítate, na aký šport 

chodia niektorí naši žiaci. Možno 
je načase pre tých, ktorý sa 
športu nevenujú, aby začali. 

Ako trávime voľný čas 
Chceli by ste si urobiť voľno počas vyu-

čovanie, a to všetko s čistým svedo-
mím? Trom ôsmakom sa to podarilo. 
Ak ste zvedaví ako, čítajte na str. 8. 

Čakanie na Vianoce 
Táto strana v sebe obsahuje: kto bol sv. 
Mikuláš a čo si o ňom myslia deti, ďalej 

sa tu dozviete, ako sa pečú vianočné 
perníky a dostanete  rôzne typy na dar-

čeky pre vás, pre otcov, pre dievčatá 
a aj pre kohokoľvek. 

Vianočné trhy 
Presne na tejto strane sa dozviete, čo 
naži žiaci vytvorili a predali na vianoč-

ných trhoch počas vianočnej akadémie. 
Na tomto vianočnom trhu sme zozbierali 

dosť veľa peňazí na dobré účely. 

Toto sa mi páči 
Na tejto stránke sa dočítate, čo sa páči 
našim redaktorom. Niektorým sa páčia 

zvieratá, druhým zase hudobné nástroje 
a iným zase rôzne filmy.  
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Ako dlho už hráš vodné pólo?  

Vyše jeden a pol roka. K tomuto športu som sa 

dostal vtedy, keď som videl zápas extraligy mu-

žov a veľmi sa mi to páčilo. 

Už si pri hre niekomu ublížil ? 

Áno, ublížil som. Je to tvrdý šport. 

Čo na tento tvoj šport hovoria rodičia ? 

Stále ma v tom podporujú, finančne aj psychicky.    

Vysvetli nám, aké sú pravidla tohto športu. 

To by som hovoril dlho. V základnej zostave je 

nás sedem, hráme s loptou wp4 (veľkosť), tá musí 

byť obrovská. Triafame do súperovej brány. 

Ako často trénuješ? 

Tréningy sú štyrikrát do týždňa a cez víkend cho-

díme hrať zápasy. 

Koľko krajín si vďaka vodnému pólu navštívil? 

Navštívil som veľa krajín vďaka turnajom. Bol 

som trikrát v Chorvátsku, jedenkrát v Bosne 

a Hercegovine a v Maďarsku. Nespomínam si na 

všetky. Bolo ich veľa. 

Už si sa niekedy pri hre topil? 

Keď ma hráč sfauloval tak hej. Inak sa netopím.  

Aký je tvoj najkrajší zážitok zo zápasov? 

Najkrajší zážitok? Fú, bolo toho veľa. Už viem! 

Keď sme vyhrali nad Prešovom. Vtedy som dal tri 

góly z celého ihriska. 

Máte na hranie nejaký špeciálny oblek?  

Nijaký oblek nemáme, ale máme vodnopólové 

plavky. My nemôžeme mať vo vode dresy, preto 

máme na hlavách čiapky a ja mám na tej svojej 

číslo štyri. Voda býva studená.  

Hrajú vodné pólo aj baby? 

Vodné pólo môžu hrať aj baby. Na majstrovskom 

pohári sme hrali proti nim. 

 

 

Je pre túto hru dôležitá váha? 

Jedine pre brankára. On musí byť vysoký 

a nesmie byť tučný. Čiže áno. 

Ako oddychuješ po ťažkom tréningu? 

Najem sa, ležím na gauči a pozerám televízor. 

Na akom poste hráš? 

Hrám naľavo vzadu. Keď bude situácia výhodná 

pre nás, tak naplávam, vyšľapnem a dám gól. 

Dá sa vo vodnom póle faulovať? 

Áno dá. Len ho potopíš. 

Bol si už niekedy vylúčený zo zápasu? 

Áno, dvakrát. 

Bol si už v televízore, alebo v novinách? 

V televízore raz a v novinách trikrát. 

Čo by si chcel vo vodnom póle dosiahnuť? 

Už som dosiahol - chcel som sa dostať do repre-

zentácie, kde už som asi tak pol roka. 

Ako stíhaš školu? 

Škola je v pohode.  

Máš nejaký vzor? 

Nášho kapitána Dávida, lebo je najlepší brankár 

z mladších žiakov na Slovensku. 

Koľko gólov si už dal? 

Nerátam to. Ale nad stovku určite áno. 
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VYZVEDANIE 

Náš spolužiak Jakub Hvorečný je úspešný športo-
vec. Venuje sa vodnému pólu, čo je 
menej známy šport. Keďže sa 
mu v poslednom období dosť 
darí, chceli sme sa dozvedieť 
viac – o Kubovi, aj o vodnom 
póle. Otázky sme kládli my, šiestaci, 
ktorí s Kubom derieme lavice v jednej triede. 

Vyzvedali Jakubovi spolužiaci. 

Ilu
strácia: V

an
essa U
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liariko
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ARCHÍV V BYTČI 

Keď sme boli v archíve, dozvedeli sme sa, čo  vlastne to slovo znamená.  To slovo archív znamená, že sú tam 

zachované staré zápisy. O ten archív sa stará človek, ktorý sa volá archivár. Keď sme sa z archívu vrátili, 

rozmýšľali sme, čo by sme chceli po sebe zanechať pre našich potomkov. Tu sú naše piatacké vzácnosti: 

 

Nina Sedliačková:  Mojim potomkom by som  chcela 

zanechať všetky moje heslá od hier/účtov, moje diplomy, 

zopár kníh.   Pre mňa majú najväčšiu cenu heslá 

a diplomy, keďže chcem, aby pokračovali v hraní tých 

hier, keďže milujem hranie hier. Potom diplomy , keďže 

v mojej zbierke ich už je 23. Budú stále len pribúdať, v to 

dúfam. A takisto i môj luk Artis. Obľúbila som si veľmi 

lukostreľbu. A preto nechcem, aby bol nejako poškodený. 

Vyrobil mi ho môj otec, a tak si ho viac cením, ako keby 

mi ho kúpil. Alebo dokonca i šípy. Mám drevené 

i karbónové. Karbónové vydržia dlhšie, takže asi by som 

ich radšej zanechala. 

     

      

Matúš Šurman: Mojim potomkom by som 

chcel zanechať knihu Denník odvážneho 

bojka, lebo je vtipná a zábavná, potom 

fotku zo 4. a 3. ročníka, aby videli, ako 

som vyzeral v mladosti. Zanechal by som 

aj moje brankárske rukavice, aby si 

pamätali, že som kedysi chytal za Horný 

Hričov a podpis a venovanie od Petra 

Sagana, lebo je to veľká spomienka na 

slávneho cyklistu. 

     

      

Nikolas Turek: Mojim potomkom by som chcel zanechať moje medaily a diplomy za plávanie, lebo sú pre mňa 

vzácne, a nožíky, ktoré zbieram od svojich dvoch rokov. Mám ich okolo 50. Sú tam napríklad nože na krájanie 

mäsa, lesnícke nože, mačety a dýky. Niektoré som si kúpil a niektoré mám po dedovi. 

              

Sebastián Randík: Chcem aby sa zachovala  moja zbierka Airsoftiek, a to: Sniperka, lebo strieľa na dosť veľkú 

diaľku, Devinka, lebo je to dosť účinná zbraň na blízko, samopal, lebo strieľa ako rotačník a dostrelí cca na 20 

m. Zanechal by som to svojim potomkom preto, lebo je to pre mňa vzácne a nech sa naučia strieľať, keby 

nedaj bože vypukla vojna. 

             

Simona Polková:  Mojim potomkom  by som chcela zanechať svoje náušnice z bieleho zlata a vnútri je kameň 

polár, kvôli tomu, že som ich dostala na prijímanie a sú nádherné. 

           

NA VLASTNÉ OČI 
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Aneta Kutnárová:  Mojim potomkom by som chcela zanechať fotografiu, na ktorej mám dva roky a som tam 

s významnou osobnosťou. Chcela by som zanechať aj obal  z čokolády Italy, lebo ju mám veľmi rada a je 

strašne drahá. 

 

Aďo Lasička: Ja  by  som  zanechal starú  rozprávku Ja, zloduch, lebo sa mi páči. A ešte starú fotku, na ktorej 

som malý, lebo je to smiešne. A ešte vysvedčenie, na ktorom mám samé dvojky a aj náš starý dom, lebo ja ho 

už nebudem potrebovať. 

 

Dávid Sládek: Mojim potomkom by som chcel zanechať knihu Prdiprášok doktora proktora od Jo Nesba, lebo 

sa mi páčila a bola zaujímavá, ale myslím si, že o 300 rokov sa to už deťom nebude až tak páčiť. Zanechal by 

som aj moje slúchatká HyperX Cloud II Headset. Sú veľmi dobré a dobre sa mi s nimi hrá, ale myslím, že o 300 

rokov nebudú mať cenu, lebo technika sa posunie o trochu vyššie. Ďalej heslá od mojich hier, ktoré sú dobré 

a zaujímavé, ale o 300 rokov nebudú mať cenu. A nakoniec môj počítač, je dosť dobrý, unesie aj ťažké hry, ale 

myslím si, že o 300 rokov bude slabý.  

  

Sebastián Fusko:  Mojim potomkom by snom chcel zanechať 

medaily  a diplomy, aby vedeli, aký som bol športovec a moju 

elektráreň z kartónu, ktorú som sám vyrobil, aby sa s ňou mohli 

zahrať.  

 

Richard Vít: Mojim  potomkom  by  som  chcel zanechať film  

Harry Potter,  všetky časti, lebo sú to veľmi  dobré časti a tiež 

knihu Dračie  Srdce. Zanechal by som aj hodinky, ktoré mi dal 

otec, lebo som ich mal veľmi rád.   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Štátny archív v Bytči sídli v renesančnom 

zámku od roku 1955. Úlohou archívu je 

ochrana archívnych dokumentov 

z regiónu Orava, Liptov, Turiec a Horné 

Považie. Vyhotovujú tu tiež genealogické 

výpisy pre našich aj zahraničných 

žiadateľov. Sú to výpisy, ktoré sa robia 

z matričných kníh. Matriky môžu byť: 

matrika narodených, zomrelých 

a sobášených. Môžete si tu teda 

pomocou týchto kníh vytvoriť vlastný 

rodokmeň. Nachádza sa tu aj bádateľňa, 

v ktorej si môžete sami študovať rôzne 

staré dokumenty.  
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Toto je ikona Ježiša Krista. Pani sprievodkyňa nám o nej dlho rozprávala. 

Zapamätal som si, že pochádza z 18. storočia, z Ruska. Všimnite si jeho 

vlasy. Na svojej pravej strane má dva pramene vlasov. Tie znázorňujú 

jeho Božskú a ľudskú prirodzenosť. Na ľavej strane má tri pramene, tie 

znamenajú tri Božské osoby. Jeho brada je tiež rozdelená, symbolizuje 

Starý a Nový zákon. To biele, čo je v pozadí, je šatka, do ktorej bola od-

tlačená Ježišova tvár – podľa tradície je to šatka ženy, ktorá podala ten-

to ručník Ježišovi na krížovej ceste. Volala sa Veronika. Takáto ikona, na 

ktorej je Ježišova tvár, sa nazýva Mandylion. 

Tu vľavo vidíte ikonu svätého 
apoštola a evanjelistu Matúša. 
Boli tam aj ikony iných apošto-
lov aj prorokov, ja som si odfo-
til Matúša, lebo je to môj pat-
rón. 

Vľavo vidíte priestor, v ktorom 

sú lavičky s kožušinami a malé 

pódium na divadelné predsta-

venie. Na našej ceste popod 

Žilinu sme zbadali aj „Ducha 

žilinských katakomb.“ Našťastie 

sme ho pre vás stihli odfotiť. 

Hádam nevadí, že fotka je tro-

chu rozmazaná. 

Vpravo je ikona Panny Márie, 
ktorá drží vo svojom náručí 
svojho a Božieho syna Ježiša 
Krista. Táto Ikona má striebor-
né orámovanie a svätožiary sú 
pozlátené.  

IKONY 

V Žiline je už pol roka výstava originálnych ikon. Nájdete ich na Štefánikovej ulici č. 33. Aj my sme sa tam 

vybrali pozrieť. Dozvedeli sme sa, že ikony sú duchovné kresťanské obrazy, ktoré sa nemaľujú, ale píšu. 

Zobrazujú rôznych svätých a scény z biblie. Najstaršia ikona pochádza zo 16. storočia. Niektoré sme pre 

vás odfotili, ale najlepšie urobíte, ak sa na ne pôjdete sami pozrieť. 

KATAKOMBY 

Po prehliadke ikon sme sa vybrali na Mariánske námestie. Tu sa nachádza Kostol Obrátenie sv. Pavla (Siro-

tár). Pod ním sa nachádzajú podzemné priestory – katakomby. Počas II. sv. vojny sa v nich ukrývali židov-

ské deti. Dnes sa tam občas hrá aj divadlo. 

6                                           Matúš Melicherík 



 

 

V stredu 30. novembra sme po tretej hodine odišli zo školy. Siedmaci a ôsmaci spolu s pani učiteľkou Ďubeko-
vou a s pánom učiteľom Klieštikom sme išli na autobusovú zastávku.   Nastúpili sme na autobus,  ktorý chvíľu 
meškal , ale potom sme sa spokojne viezli do Žiliny. Vystúpili sme na Bernolákovej ulici a vybrali sme so do 
knižnice. V knižnici nás milo privítali. Vyšli sme na tretie poschodie a usadili sme sa v miestnosti, kde bolo plát-
no. V miestnosti už bola zapnutá prezentácia. Hneď sme si všimli, o čom prezentácia bude. Pani, ktorá sa nám 
predstavila, po anglicky povedala, že sa dnes budeme rozprávať o Royal family (kráľovskej rodine). Dozvedeli 
sme sa veľa vecí o Alžbete II., Wiliamovi a Kate. Mňa najviac zaujalo to, že Alžbeta už kraľuje od roku 1952. 
Premiéra sa nám veľmi páčila. Bolo to zaujímavé  a pouč-
né. Tiež sme sa dozvedeli viac o kráľovnej Diane, ktorá 
zomrela v roku 1997, keď ju prenasledovali francúzski pa-
parazzi. Vypočuli sme si tiež romantický príbeh Wiliama 
a Kate. Royal family sídli v Buckinghamskom paláci. V palá-
ci v Londýne je 775 izieb. Z nich až 52 sú kráľovské a hos-
ťovské apartmány, 19 je štátnych izieb, 188 je pre obslu-
hujúci personál, 92 pre kancelárie a tiež je tam 72 kúpeľní. 
Palác sa rozkladá na území 20 hektárov, na 17 z nich sa 
rozkladá záhrada. Palác má vlastnú poštu, bazén a tiež 
kino. Dúfame, že ste sa dozvedeli veľa zaujímavostí, a tiež 
máte radi našich úžasných angličtinárov za to, že 
z nudného učenia spravili niečo zaujímavejšie. 
 

ČO MÁTE NOVÉ?   

Odvtedy, ako sme sa my ôsmaci presťahovali dolu k šatniam, ubehli už dva mesiaca. U nás v novej triede sa 

objavil náš staronový spolu žiak Samuel Uhlárik a takmer všetci sme sa tešili, že sa k nám vrátil. V triede cez 

prestávky je už veselšie, lebo Samo máva častokrát aj cez hodiny vtipné hlášky. Spýtal som sa ho, čo má 

nové a ako bolo v škole na Hájiku. Toto je jeho odpoveď: 

Vrátil som sa z Hájickej školy. Bol som tam takmer rok. V Hričove pribudlo za ten čas strašne veľa nových 

vecí. Nové tváre, nové multifunkčné pomôcky. Na Hájiku tiež majú takéto pomôcky, takže som s nimi už 

pracoval. Keď som tam prišiel, uvidel som dve veľké budovy spojené do jednej. Na Hájiku je doposiaľ 31 

tried. Dva dni som blúdil po škole. V Hričove máme otvorené šatne, na Hájiku sú zase skrinky. Každý mal 

svoju. Na Hájiku je okolo 400 - 450 detí. V Hričove je nás oveľa menej. Som rád, že som zase späť:-)  

 

  

Najlepší kamaráti 

naveky. 

Najlepší kamoši  

robia šarapaty. 

Spoločné učenie. (To sa len tak tvári-

me, v skutočnosti sa dívame na horor.) 

Simona Sládková, Rebeka Haluzová, Ema Hostačná, Matúš Melicherík, Samuel Uhlárik 
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Nebudete tomu veriť, ale voľný čas sa vám môže vyskytnúť aj v bežné školské dopoludnie, keď by ste mali 

sedieť vo svojich laviciach a učiť sa. My sme sa tak 16. novembra s pani učiteľkou Cigánikovou vybrali na 

kúpalisko Afrodita.  

Ráno bolo celkom pokojné. Išli sme autobusom do Žiliny o 7:30. Prišli sme do Žilina a 15 minút sme čakali na 

vlak do Rajeckej Anče. Cestou vlakom sme sa pozerali po okolitej prírode.  

Pri príchode do Rajeckých Teplíc sme pol hodinu hľadali kúpele, až sme ich napokon našli. Pani za pokladňou 

bola veľmi milá a zhovorčivá a dobre sme sa s ňou porozprávali.  

Nasledovalo prezliekanie v kabínkach a potom sme už konečne išli do bazénov. Vydržalo nám to chvíľu, lebo 

nás strašne ťahal saunový svet. Prišli sme do sauny a naša pani učiteľka Cigániková nás vyoblievala studenou 

vodou a následne na nás pustila horúcu paru. Prešli sme všetky sauny a išli sme znova do bazénov. 

V saunovom svete sme sa veľmi zrelaxovali. Mohli sme si vybrať z Bylinkovej, Mentolovej, Fínskej , Arabskej , 

Soľnej sauny. Najviac sa nám páčila Mentolová sauna.  Vo Fínskej saune sme neboli, lebo sme v nej museli byť 

nahí. Síce pani učiteľka Cigániková chcela, ale po čase si to rozmyslela. Pred saunou sme si prečítali, že 

pomáha proti nespavosti, posilňuje imunitu, pomáha ako prevencia pred infarktom a hlavne čistí dýchacie 

cesty. Keď sme si to prečítali, hneď sme cítili, že naše telo je celé zregenerované a zrelaxované.  

Ani sme sa nenazdali a čas bol preč. Potom sme išli na obed do reštaurácie a dali sme  si kuracie soté. Išli sme 

na vlak a mysleli sme si, že  máme čas, no mysleli sme zle. Rozprávali sme si vtipy a zrazu začala pískať Anča. 

Rozbehli sme sa a len tak sme to stihli. Pricestovali sme do Žiliny a pani učiteľka nás pustila domov.  

Som veľmi rád, že sme sa nemuseli učiť, ale byť na kúpalisku a dúfam, že si to ešte niekedy zopakujeme. A na 

záver pre tých, ktorí si stále lámu hlavu nad tým, čo nám to napadlo ísť v novembri počas vyučovania do 

Afrodity, tu je vysvetlenie: Do Afrodity sme sa dostali vďaka geografickej súťaži „Po cestách necestách 

Žilinského kraja“. V nej sme sa umiestnili na prvom mieste a prvá cena bol výlet do Afrodity. Ak aj vy by ste 

chceli zažiť takýto výlet, stačí sa zúčastňovať na súťažiach a aj napriek neúspechom nevzdávať sa a možno sa 

raz zadarí.  

                                    

      Marek Zachar, Simona Sládková, ilustrácia: Vanessa Uhliariová 

                        

   AKO TRÁVIME VOĽNÝ ČAS 
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Ja, hudobník 
 

Povedal som:  „Ďakujem.“ 

„Ale teraz  pššš , lebo ideme vedľa“ povedala Atránia. 

„ Kde vedľa ?“ Bol som zvedavý. 

„Uvidíš.“ Vtiahla ma do skrine a zrazu sme vošli do rajskej záhrady. 

Mala tam dve veľké kreslá a jeden stôl. 

Posadili sme sa a začala sa ma vypytovať: 

„Odkial si a aké máš meno?“ 

„Volám sa Ohard Dravers a som z lode 42 pravý uhol.“ 

„Vedela som, že si to ty“ 

„Ako si to mohla vedieť?“ 

„Viem to a to ti musí stačiť.“ povedala a hneď pokračovala: 

„Toto je moja rajská záhrada a som rada, že si tu, práve dnes mám narodeniny.“ 

„ Je to tu krásne!“ 

„Ďakujem, ale teraz musíme prejsť cez les.“ 

Tak sme sa pobrali cez nádherný les. Videli sme tam dubáky a huby od výmyslu sveta. 

Pokračovanie nabudúce. 
 

Jakub Dobroň 

Lesné dni 

Chcete počuť  príbeh? Začínal sa rovnako, ako všetky ostatné, ale bol celkom iný. No tak počúvajte. Keď sa 

hviezdy začali strácať z oblohy a krajinku začalo pomaly zalievať slnečné svetlo,  v lese sa narodilo jelenie 

mláďa. Jeho meno bolo Yume. Malo krásne modré oči. Najprv sa opatrne skúšalo postaviť, lenže ako rýchlo sa 

postavilo, tak i spadlo. Po chvíli už stálo na trasúcich sa nôžkach.  Keď už malo väčšiu kontrolu nad nohami, 

začalo cicať materské mlieko. Keď sa najedlo, tak jej matka zamierila na lúku.  Ako sa blížila viac a viac ku 

okraju lesa, tým viac slnečné svetlo presvitalo konármi a listami. Ako naše malé Yume vyšlo na lúku, jeho 

pozornosť upútali motýle. Každý jeden z nich bol jedinečný.  Najviac ho zaujal pestrý motýľ, ktorý ako keby mal 

na svojich krídlach všetky farby dúhy. Yume ho začalo naháňať  a pri tom sa nevedomky vzdialilo od svoje 

matky.  Keď začulo hlasné volanie svojej matky, spozornelo. O chvíľu už začalo cupkať ku svojej mame, aby sa 

stihli vrátiť späť pred súmrakom. Keď dorazili na miesto, kde si mohli odpočinúť, jeho matka rýchlo zaspala, 

ale Yume  bolo ešte hore, pričom počúvalo tiché zvuky cikád. Medzitým sa za pastvinou a potokom narodilo 

ešte jedno mláďa. Tentokrát nie jeleň, ale žriebä. Jej meno bolo Lily, bola to krásna biela fjordka.  Veľmi 

rýchlo sa postavila a začala cicať materské mlieko. Bola polnoc, okolo bolo počuť zurčiaci potôčik. Jej matka 

a Lily sa išli napojiť, a rýchlo sa vrátili na miesto jej narodenia. Zaspali. Na svitaní sa Yumino a Lilino stádo 

muselo odobrať  do vyšších polôh. Tam sa nachádzalo len pár stálych prameňov. Obidve stáda neboli od seba 

veľmi ďaleko. Okolie bolo omnoho chladnejšie, než na aké bolo Yume  zvyknuté. Naopak pre Lily to bolo bežné. 

Keď  Yume začalo  pobehovať okolo, omylom vrazilo do akéhosi  bieleho fjorda. Horlivo sa začalo 

ospravedlňovať. „Pre-prepáč,ja s-som nechcel d-d-do teba vraziť!“   Prvých pár sekúnd boli vystrašené 

a zároveň prekvapené. Lily potom povedala: „To nevadí, aj tak by som isto spadla  na zem. Ako sa voláš? Moje 

meno je Lily.“ S prekvapením a úľavou Yume odpovedalo: „Y-Yume.“ Zrazu  sa ozval hlasný  výstrel z pušky. 

Okamžite sa obidve stáda dali na rýchly útek. Len vystrašené Yume a Lily ostali chvíľu v šoku. Ich stádo bolo 

dávno preč. „Yume! Poďme  rýchlo smerom  za stádami! Ten výstrel som počula z údolia! Bežme!“ 

Pokračovanie nabudúce. 

V prvom čísle Hriča ste sa zoznámili s hudobníkom – huslistom, ktorý sa ocitol na lodi neznámej záhadnej 

Atránie a vstúpili ste do lesnej krajinky.  Dnes prinášame pokračovanie oboch príbehov.  

Nina Sedliačková 
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Išli hudci horou 

Jedného dňa išli hudci cez horu, v ktorej našli javorové drevo. Chceli ho zoťať a vziať. Trikrát do javora zaťali 

a zrazu počuli neznámy hlas. Bolo to zakliate dievča z mesta – dcéra richtára.  

Hudci sa zakliateho dievčaťa spýtali:  

„Čo sa ti stalo, dievčatko?“  

Dievčina odpovedala: 

„Zakliala ma matka, keď som prišla neskoro domov.“ 

Anička – tak sa dievča volalo – poslalo hudcov ku svojej matke, aby jej zahrali smutnú pieseň na husliach, kto-

ré vyrobili z javora, do ktorého bola zakliata.  

Keď matka hudcov počula, ako spievajú o jej Aničke, vyháňala ich preč. Bola smutná z toho, že už nemá svoju 

dcéru.  

Hudci odišli späť do hory a pričarovali ju čarovnými husličkami. Anička sa išla ospravedlniť svojej matke. Keď 

klopala na dvere, matka jej neotvárala, pretože si myslela, že sú to opäť hudci.  

Anička zakričala: 

„Mama, to som ja, tvoja Anička!“ 

Keď richtárka počula Aničkin hlas, bežala hneď otvoriť dvere. Anička poprosila mamu o odpustenie za to, že 

prišla neskoro a mama ju prijala späť. Vyobjímali sa a hudci im zaspievali peknú pieseň.  

Nakoniec všetko dobre dopadlo a matka s dcérou začali nový život. Navarili si slávnostný obed a nakoniec za-

zvonil zvonec a rozprávky je koniec. 

            Natália Krajčíová 

 

ČÍTAME A TVORÍME 

Na hodinách literatúry sme čítali balady. Balady môžu byť buď piesne alebo básne. Môžu byť umelé, ale aj 

ľudové. Umelé balady majú svojich autorov. Vznikali v 19. storočí. Balady sa niekedy môžu podobať aj na 

rozprávky. Lenže balady majú smutný dej a tragický koniec a v rozprávkach víťazí dobro nad zlom. Týmto sa 

balady líšia od rozprávok. My sme napríklad čítali ľudovú baladu Išli hudci horou. Je to príbeh matky, ktorá 

zakliala svoju dcéru a už nikdy nenašla pokoj. My sme z tejto balady vytvorili rozprávku.  

Najsmutnejšia balada, ktorú 

sme čítali, bola Zuzanka Hraš-

kovie. Zuzanka je polosirota, 

ktorú jej macocha stále bije. 

Nikto jej nepomôže, ani vlastný 

otec. Balada sa končí Zuzanki-

nou nešťastnou smrťou – keď si 

chce umyť nohy v potoku, aby 

ju macocha opäť nezbila, po-

šmykne sa a utopí. Z tejto bala-

dy sme robili televíznu repor-

táž. Nahrávali sme krátke videá, 

ktoré sme si potom púšťali 

v triede a hodnotili sme svoje 

výkony. Niektorí o osude Zu-

zanky napísali novinový článok. 

Nešťasný pád 

 

Deväťročná Zuzanka H. tragicky zahynula pri páde do potoka. 

Nešťastná udalosť sa stala 1. novembra 2016. Pravdepodobne 

sa pošmykla na klzkom kameni pri potoku v obci Dolný Hri-

čov. Záchranári sa ju pokúšali oživiť, ale neúspešne. Policajti 

stále vyšetrujú túto hroznú tragédiu. Zatiaľ sa nevie, či Zuzan-

ka utekala pred svojou nevlastnou matkou. Zuzankin brat tvr-

dí, že matka Zuzanku často bila. To isté nám povedala aj Zuz-

kina teta. Zuzka k nej často prichádzala s plačom požalovať 

sa, že ju macocha bije. Zuzankina nevlastná matka je teda po-

dozrivá z týrania dieťaťa. Polícia ju už predvolala na výsluch. 

Zuzanka nemala šťastný život. Dúfajme, že aspoň po smrti sa 

dočká spravodlivosti a ten, kto je zodpovedný za jej odchod 

z tohto sveta, bude potrestaný. 

                  Vanesa Mazúrová 
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ZAPOJTE SA DO LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ 

 

Prvá súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť, má názov Práva detí očami detí. Súťaž vyhlásila Rada pre práva 

dieťaťa Slovenskej republiky pod záštitou prezidenta SR. Tu sú súťažné témy: 

1. Keby som bol prezidentom sveta  

Ak by si mal moc zmeniť svet, čo všetko by si zmenil, aby deťom bolo dobre? 

2. Kto mlčí, keď sa deje zlo, stáva sa spolupáchateľom zla  

Príbehy o šikanovaní a o tom, prečo často mlčíme, keď vidíme robiť zlo, ale aj príbehy o tom, ako sa okolo 

nás deje zlo a ľudia zostávajú ľahostajní. 

3. Mama, otec – a čo deti?  

Stáva sa, že rodičia sa rozídu, a pritom sa detí nikto nepýta na ich názor. Aký je tvoj názor na rozchody 

rodičov? Vytvor príbeh podľa svojej predstavy a popíš v ňom ako vnímaš rozchod rodičov a ako by si to 

riešil/riešila ty, ak by si mal/mala takú moc.  

Súťaží sa v troch kategóriách: 

Kategória A: I. stupeň ZŠ (7 – 10 rokov) 

Kategória B: II. stupeň ZŠ (11 – 15 rokov) 

Kategória C: stredné školy 

Uzávierka súťaže je 31. januára 2017. Ak sa zapojíte, práce odovzdávajte svojim pani učiteľkám triednym (I. 

stupeň) alebo slovenčinárkam (II. stupeň). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhú súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva SR pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti. Heslom tejto akcie 

je Myslenie je pohyb. Do súťaže sa môžete zapojiť každý mesiac, ak prečítate knihu s danou témou a napíšete 

o nej svoj čitateľský zážitok. Témy sú: 

December – kniha, ktorá je autobiografiou významného športovca 

Január – kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem 

Február – kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok 

Marec –kniha, v ktorej sa píše o významných vedeckých objavoch, prípadne objaviteľských cestách 

Apríl – kniha, ktorá ma rozosmiala 

Máj – kniha, ktorú by som odporučil kamarátovi/ kamarátke 

Ak sa do mesačnej súťaže zapojíte aspoň trikrát a zároveň sa aktívne venujete nejakému športu (ráta sa aj 

turistika), postupujete do hlavnej súťaže. 

Ako vidíte, súťaž je prepojená so športom, a preto sa ju rozhodli podporiť aj naši dvaja významní športovci – 

zlatý olympionik Matej Tóth a hokejový reprezentant Richard Lintner. 

Prajeme vám teda veľa tvorivej sily a chuti do čítania:-)  

Z Dohovoru o právach dieťaťa 

1. Deti majú právo byť so svojou rodinou alebo s ľuďmi, ktorí sa o ne najlepšie postarajú. 

2. Deti majú právo na dostatok jedla a pitnej vody. 

3. Deti majú právo na zdravotnú starostlivosť. 

4. Hendikepované deti majú právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelanie. 

5. Deti majú právo hrať sa. 

6. Deti majú právo na bezplatné vzdelanie. 

7. Deti majú právo byť v bezpečí a aby sa im neubližovalo, alebo ich nezanedbávali. 

8. Deti nesmú byť využívané ako lacná pracovná sila alebo ako vojaci. 

9. Deťom musí byť dovolené hovoriť ich vlastným jazykom a vyznávať ich vlastné náboženstvo. 

10. Deti majú právo vyjadriť svoje názory a stretávať sa, aby svoje názory mohli vyjadriť. 
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       Natália Kilianová, 9. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Vianoce sa všetci tešíme, hlavne deti. Dlhý advent nám vždy spestrí Mikuláš. Tento rok sme robili 

Mikuláša my – Mikuláš bol Samo, čerti boli Sima a Matúš a anjeli sme boli ja, Marianna, Mišo a Paťo. Najprv 

sme išli do škôlky. Malé deti sa báli a niektoré aj plakali. Potom sme išli do jedálne a na prvý stupeň. 

Niektorí žiaci nám aj zaspievali a zatancovali. Potom sme išli na druhý stupeň. Malé deti sa tešili viac ako tie 

väčšie. Ale všetci nás očakávali a keby sme ich obišli, boli by určite nešťastní. 

Ho, ho, hoo!!! 
Pekný deň vám prajem. Prichádzam k vám 

z ďalekej krajiny. U nás v nebi je teraz 
veľký ruch, anjeli robia deťom účty zo 

zásluh. Ja som svätý Mikuláš 
a prichádzam, aby som vám vyčaril úsmev 

na tvári, nech sa vaše srdce rozžiari 
a k tomu vás malou sladkosťou obdarím. 

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu 
po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly postavené na jeho 
počesť. Narodil sa pravdepodobne v Patare (Lýcia v Malej Ázii – dnešné 
Turecko) okolo roku 280. V meste Myra sa stal biskupom. Bol 
mimoriadne zbožný, na jeho príhovor sa diali aj zázraky. Hovorí sa, že 
v stredu a v piatok jedol iba raz, aj to až večer. Jeho rodičia boli bohatí 
a keď zomreli, všetok majetok zanechali Mikulášovi. On sa však 
rozhodol všetko rozdať chudobným. Najznámejší príbeh z jeho života 
hovorí o chudobnom občanovi Patary, ktorý prišiel o všetky svoje 
peniaze. Mal tri dcéry, ktoré sa nemohli vydať, lebo nemali na veno. 
Hrozilo im, že si budú musieť na živobytie zarábať nečestným 
spôsobom. Keď sa to biskup Mikuláš dozvedel, potajomky im v noci do 
okna priniesol tri mešce. Tak zachránil dievčatá pred skazou. 
Za čias prenasledovania kresťanov bol aj Mikuláš uväznený a mučený. 
Po prepustení z väzenia pokračoval vo svojej práci. Zomrel 
v pokročilom veku v Myre. 
                   www.zivotopisysvatych.sk 

ČAKANIE NA VIANOCE 

Často nám hovoria, že Mikuláš a Ježiško nosia darčeky len dobrým deťom. Ale nakoniec sú obdarovaní 

všetci. Ako je to s nami? Zaslúžime si darčeky? 

R.H.: Od Mikuláša som dostala cukríky. Podľa mňa si to nezaslúžim, lebo často odvrávam mame 

a nepomáham jej. Aj na Vianoce určite niečo pekné dostanem, hoci si to nezaslúžim. Ale som rada. Oni 

nám tie darčeky dávajú možno aj preto, aby sme si uvedomili, že by sme mali byť lepšie. Ale hlavne preto, 

že nás majú radi. 

D.Š.: Ja som dostala darček aj keď som bola zlá a svedomie mi hovorilo, že si to nezaslúžim. Ale mama mi 

povedala: „Dala som ti darček, lebo som vedela, že sa polepšíš.“ 
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ETIÓPIA sa nachádza vo východnej Afrike. 

Má približne 82 miliónov obyvateľov. 

Hlavným mestom je Addis Abeba. Je tam 

zavedený autoritársky režim. Etiópia patrí 

medzi najchudobnejšie krajiny sveta a je 

závislá od zahraničnej pomoci. Zbierka 

z Dobrej noviny pomôže vzdelávať sa 

etiópskym deťom, ktoré sú nielen 

chudobné, ale aj postihnuté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrá novina je koledovanie po domoch cez vianočné 

obdobie. Každý rok sa zídu deti na fare. Niekto sa prezlečie 

za anjela. Väčšinou sa ide koledovať na Štefana. Potom sa 

deti rozdelia na dve skupinky a idú po dedine koledovať. 

Zakoledujú, zarecitujú a keď im ľudia dajú nejaké peniaze, 

tak ich pošlú deťom do Afriky. Niektorí väčší aj chodia do 

Afriky a pomáhajú sa im tam učiť. Ale zároveň tam tiež 

ohlasujú dobrú novinu. Tento rok sa koleduje pre deti 

v Etiópii. 

     Ráchel Haluzová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V.U.: Neviem, či je správne, že každý rok dostávam darčeky, lebo si ich nezaslúžim. Je mi to potom cez 

Vianoce ľúto, ako som sa správala, no moja mama mi aj tak dá darček a ja som potom taká šťastná. Poviem 

si, že už budem poslúchať, ale aj tak to zasa poruším. Ale aj ja dávam rodičom darčeky, oni si to zaslúžia. 

S.B.: Podľa mňa si zaslúžim darčeky. Nerobil som často zle, iba som niekedy mamu nahneval. Ale som aj 

pomáhal bratovi, aj mame a otcovi. Myslím si, že keď niektoré deti neposlúchajú, netreba im hneď dávať 

facky. Ale keď si to dieťa neuvedomí, tak aj dve. 

Š. C.: Ja si tento rok nezaslúžim darčeky, lebo neposlúcham rodičov, nepomáham im, iba vtedy, keď chcem 

niečo. Namiesto darčekov chcem, aby sme boli všetci spolu.  

N.K.: Bolo to týždeň pred Vianocami. Neposlúchala som rodičov a tak mi povedali, že nedostanem novú 

školskú tašku. A keď som ju potom našla pod stromčekom, rozplakala som sa, pretože mi to bolo ľúto. 

T.U.: Minulé Vianoce som neposlúchala, no aj tak som pod stromčekom mala darčeky. Cítim sa z toho 

hrozne. Zaslúžim si to? Nie! No aj tak sú na mňa rodičia dobrí a nechajú mi darček pod stromčekom. 
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Po vysielacej sv. omši, ktorú ste mohli sledovať aj 

v Slovenskej televízii, sa všetci koledníci stretli 

v pastoračnom centre. Tu sme odfotení 

s dobrovoľníkom, ktorý nám porozprával 

o Afrike, pre ktorú sa každý rok koleduje. 

Koledníci, ktorú sa chcú zúčastniť na 

Dobrej novine, sa v tretiu adventnú 

nedeľu stretávajú s pánom biskupom na 

vysielacej svätej omši. Tento rok sa toto 

stretnutie konalo v Kostole Dobrého 

Pastiera na Solinkách.  

 



Tip na vianočný darček pre otca 

Každý poznáme Vianoce, zháňame darčeky, kupujeme, ale aj vyrábame. Ja chcem 
hlavne písať o vyrábaní darčekov pre našich  otcov. Výborným darčekom je nejaký 
výrobok z dreva, napríklad drevená lyžica. Ale potešia aj namaľované  vianočné gule, 
pohľadnice alebo stromček šťastia, ktorý som aj ja sám vyrobil. 
Návod: 
Potrebujeme jeden okrúhly kamienok, drôt - najlepšie medený, korálky a ceruzku na 
kmeň. Ak máme kamienok očistený a pripravený, tak najskôr začneme omotávať okolo 
neho medený drôt. Keď to budeme mať, tak začneme s kmeňom. Ceruzku si dáme 
rovno do stredu a okolo ceruzky si začneme drôt  omotávať smerom nahor v hustom 
smere. 
                   Samuel Uhlárik 

  

Tip na darček pre dievčatá 
 

Sestre môžete kúpiť napríklad sprchový gél. Alebo ak má napríklad 6 rokov,  tak jej dajte bábiku.  Alebo keď je 
to mama, dajte  jej šálku s vianočným motívom. Umelkyni dajte štetce alebo pastelky, keď je to tínedžerka,  
dajte jej mejkap, keď je to tvoja kamarátka, daj jej náramok kamarátstva alebo knižku alebo pastelky a 
zápisník, alebo vyrobte  prianie na počítači alebo ručne, alebo ruže, alebo keď je to učiteľka, dajte jej 
bonboniéru alebo album triedy, a keď je to spolužiačka, dajte jej  náramok. 
                                                       Vanessa Uhliariková 

 

Tip na darček pre kohokoľvek 

 

Niektorí z vás určite nevedia, čo je to virtuálna realita. Virtuálna realita je vlastne priestor, ktorý vidíte, ale 

pritom sa v ňom nenachádzate. Vlastne je to realita, ktorá pritom nie je realita. Do virtuálnej reality sa 

dostanete cez špeciálne okuliare, ktoré môžu byť na mobilný telefón, počítač alebo prípadne na nejakú hernú 

konzolu. Podľa mňa je jednoduchšie zohnať si tieto špeciálne okuliare na mobilný telefón. Ja osobne mám 

tieto okuliare na mobil. Existujú rôzne značky týchto okuliarov, ktoré sú na mobily napríklad: VR- Master, 3D-

VR-Viewer alebo VR- Samsung. Na týchto okuliaroch sa môžete hrať, učiť sa, ba dokonca aj relaxovať a tvoriť. 

 

 

 

 

  

Mne osobne sa tieto okuliare veľmi páčia. Odporúčam ako 

vianočný darček pre deti staršie aj mladšie, dokonca to 

odporúčam aj pre dospelých. Pre mladších odporúčam 

menšiu horskú dráhu a pre dospelých aj staršie deti, ktoré 

sa neboja hororov, by som odporúčal napríklad VR verziu 

hry Slenderman. Dokonca aj na Youtube sa dajú nájsť 

rôzne videá, ktoré majú v názve číslicu 360.  

 

                                             Matúš Melicherík 

Na tejto fotke môžete vidieť našu 
redaktorku, ktorá skúšala tieto okuliare 
úplne po prvýkrát vo svojom živote 
a tvrdí, že by tieto okuliare chcela mať 
doma, a že sa jej to veľmi páčilo. 
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IKEBANY 

Poznáte už ikebany? 

Ikebana je slovo z japončiny a znamená oživené kvety 

alebo cesta kvetov. 

My sme si vyrobili vianočné ikebany. 

ČO POTREBUJETE : 

Čečinu, ihličie z tujky, sviečku, vianočné ozdoby, lepiacu 

pištoľ, škoricu, vysušené kúsky pomaranča, piaflór. 

Zoberte si piaflór a  začnite doň pichať ihličie. Potom do 

stredu zapichnite sviečku. Zoberte ozdoby a umiestnite 

ich po celom venci ako chcete aj škoricu a vysušené kúsky 

pomaranča. A potom ozdoby prilepte lepiacou pištoľou. 

A máte ikebanu! 

Najkrajšiu ikebanu vyrobila pani učiteľka Holičová. 

(Vlastne boli všetky krásne.) 

     Jakub Dobroň 

 

    

MEDOVNÍKY 
Keďže sa pomaly schyľuje k Vianociam, tak sme si aj my v škole spravili radosť a povedali sme si, že si 
spoločne upečieme medovníčky. Bola streda a dievčatá z 8. ročníka mali hodinu, na ktorej sa učia variť. No 
len vtedy sme nevarili, ale piekli. Začali sme tým, že sme si rozdelili úlohy. Potom sme konečne začali 
pracovať.  
POSTUP: Najskôr sme si rozvaľkali perníkové cesto, ktoré sme už spravili doma, lebo v škole by sme to 
nestihli. No a potom sme začali vykrajovať. Keď sme všetko povykrajovali, tak sme to dali na plech, ktorý 
sme vystlali papierom na pečenie. Vykrojené tvary sme potreli rozšľahaným vajíčkom. Tejto práce sa ujala 
Sima. Keď sme medovníky potreli, vložili sme plech do rúry.  Piekli sme ich 10 minút pri teplote 175°C. 
Hotové medovníčky sme opatrne vybrali a poukladali na tanier. 
             Sima Černeková a Sima Šeroňová 
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VIANOČNÉ TRHY – HRIČOV 

Tohtoročné Vianočné trhy v našej škole boli 

krásne a bohaté. Na našom stole ste mohli 

nájsť sušené ovocie, svietniky, vence aj 

zvončeky. Na druhej polovici boli rôznofarebné 

vence, masteničky aj perníky. Pri iných stoloch 

boli aj pekné náušnice, kahančeky a našli sa aj 

koláčiky, ktoré ste si mohli zobrať zadarmo. 

Naša trieda mala zisk takmer 100€, ktoré 

venujeme na liečenie našej kamarátke Majke. 

 

          Ráchel Haluzová 
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VIANOCE V KRAKOVE 

V sobotu presne týždeň pred Štedrým dňom sme sa vybrali do Krakova na Vianočné trhy. Najskôr sme sa však 

zastavili v soľnej bani vo Vieličke. Boli sme tam asi tri hodiny. Mali sme na sebe reproduktory a slúchadlá, aby 

sme dobre počuli. Boli sme v hĺbke 122 metrov. Dole sme išli po schodoch a hore nás vyviezli výťahom. Videli 

sme tam veľa pekných pamiatok. Nebola tam až taká zima ako vonku. Keď sme vychádzali z autobusu, videli 

sme takého uja v kraťasoch, tričku a v mikulášskej čiapke. Mali sme z neho zážitok. Z bane sme sa presunuli do 

Krakova na vianočné trhy. Bolo tam krásne veľké námestie, na ktorom boli stánky s vecami, s vínom a jedlo. 

Dali sa tu kúpiť všelijaké vianočné ozdoby. Na jednom múriku bol anjel. Bol oranžovo – čierny, mal krídla 

a v škatuľke mal lístočky, ktoré dával deťom. Neďaleko sa konala demonštrácia, na ktorej sa kričalo, ale aj tak 

bol trhy krásne. Minulý rok sme boli vo Viedni a tešíme sa, kam sa poberieme zase o rok. 

                            Veronika Krajčovičová 

 

Báseň pre ítečkárov 

Nevypínaj mobil dnes, 

chcem ti poslať esemes. 

Letí darček v éteri, 

k tebe si to namieri. 

Nechoďte stavať  

snehuliakov, 

čítajte časopis od vašich  

spolužiakov. 
 

Viki Imríšková 

Ilu
strácia: M

o
n

ika Ševčíko
vá 
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ŠPORT 

FUTSALOVÝ TURNAJ 

V pondelok 12.12. 2016 sme s deviatakmi a ôsmakmi boli 

na futsalovom turnaji. Bolo to na základnej škole na 

Javorku. Bolo tam päť tímov. Prvý zápas sme vyhrali 5:1. 

Druhý zápas sme prehrali 3:1. Cez prvý zápas sa nám hralo 

lepšie a cez druhý zápas to bolo zase s nervami horšie. 

Keď sme dohrali, mali sme hodinový rozchod v meste. Po 

tom všetkom sme sa konečne vrátili domov.  

 

Alexander Medzihorský, Samuel Mruk    

PLÁVANIE 

Volám sa Nikolas Turek a venujem sa plávaniu. Plávam už od siedmich rokov 

v Nereus Žilina. Pred dvomi rokmi som sa dostal do klubu, v ktorom sa chodí na 

preteky po celom Slovensku aj do zahraničia. Zatiaľ je môj najväčší úspech 

z majstrovstiev Slovenska, kde som v štafete 4X50 m voľným spôsobom skončil 

na druhom mieste. Môj druhý najväčší úspech bol z majstrovstiev zo 

stredoslovenskej oblasti. Mám 3 bronzové a 2 strieborné medaily. Celkovo päť 

medailí.  Môj najobľúbenejší štýl je 50 m voľným spôsobom, na ktorom mám čas 

34,59. Môj druhý najobľúbenejší štýl je 100 m voľným spôsobom s časom 

1,18,76. Mám aj svoj rekord v klubových rekordoch na 400 m voľným spôsobom, 

na ktorom mám čas 5,42,81. Dokopy mám 45 ocenení z plávania. 

Nikolas Turek  

KUNGFU 

Ja sa stále venujem kungfu. To už o mne viete, lebo som už o tom viackrát písal. 

Ale čo  mám nové? Môj Sifu (učiteľ) je niekoľkonásobný majster v KUNGFU a volá 

sa Ján Hrankay. V našej škole sa toho veľa zmenilo. Napríklad sa naša telocvičňa 

presunula do bývalej telocvične, kde trénovali kickboxeri. Ďalej sa zmenilo aj to, 

že môj Sifu po štyroch rokoch pozval svojho majstra, ktorý nás mal naučiť za dva 

dni dve zostavy. Fu-hog, Fu-hogčak a Tigrie nože. Tigrie nože som teraz 

prednedávnom dokončil, Fu-hog som ešte nedokončil a Fu-hogčak som už úplne 

zabudol. Sústredenia mávame 4-krát do roka. V lete letné sústredenie, v zime 

zimné sústredenie, na jar jarné sústredenie a na jeseň jesenné sústredenie. Na 

letnom aj na jarnom sústredení hráme futbal a od 22:00 do 3:00 na vonku 

schovávačky, dokonca s dospelými. Na tento šport môžu chodiť muži, ženy, deti 

a dokonca aj dôchodcovia. Hlavné tréningy bývavajú v pondelok a vo štvrtok. 

Potom bývavajú tréningy každý deň, okrem soboty. V tomto športe som získal 

bohužiaľ iba jedno ocenenie z majstrovstiev Slovenska. Bol to bronz. Tento šport 

v roku 2012 viedol čínsky veľmajster, ktorý sa dožil 102 rokov. Bol síce na vozíku, 

ale stisk v ruke mal ako silný dospelý človek. 

Matúš Melicherík  
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Páčia sa mi kone. Keď som mala 5 rokov, videla som koňa  
u mojej sesternice. Bolo to v Závade. Bol čierno-biely, bol 
veľký a aj som si ho pohladkala. Ale nejazdila som na 
ňom. lebo som sa bála. Ale bol veľmi pekný. Moja sestra 
Dominika už na ňom jazdila. Chcela som aj ja, ale nemoh-
la som. Potom, keď som mala 9 rokov, tak som videla 
poníka. Bol celý čierny. Bolo to na minulé prázdniny. Na 
slávnosti Pastorále som jazdila na veľkom koni. Bol hne-
dý. Bolo to pred rokom. Veľmi sa mi to páčilo. 
Doma mám knižku o koňoch a v nej som si prečítala, že 
keď kone hryzkajú, znamená to, že niekoho majú rady.  
Vtláčanie chvosta medzi stehná znamená strach alebo 
znepokojenie. Jeho zdvihnutím alebo zahnutím vyjadruje 
kôň dobrú náladu. Keď kýve chvostom, tak je nervózny. 
Hlas žrebcov je silnejší ako hlas kobýl. Erdžaním môže 
kôň vyjadriť strach, hnev aj závisť. 

         

   

 

 

 

 

 

 

Páči sa mi Gintama. Je to japonský animovaný komiks. Príbeh sa odohráva v období Edo, kedy Zem kolonizova-
li mimozemšťania. Jeho hlavnými hrdinami sú lenivý samuraj Sakata Gintoki a jeho priatelia Šinpači a Kagura, 
ktorí pracujú na voľnej nohe a sú ochotní prijať akúkoľvek prácu, aby si dokázali zarobiť na mesačný nájom. 
Japonské animované komiksy 
nie sú u nás veľmi známe. Ale 
v Japonsku sa šíria už od skon-
čenia II. sv. vojny, keď Japonci 
potrebovali niečo na odreago-
vanie od hroznej povojnovej 
situácie. Manga sa vyznačuje 
tým, že postavy v nej majú veľ-
ké oči, malé ústa, špicatý nos 
a bradu. Niektoré postavy môžu 
mať aj zvieracie znaky, nazývajú 
sa kemonomimi. Originálne 
mangy sú čierno-biele, ale titul-
ka je vždy farebná.  
  
Vanessa Uhliariková 

TOTO SA MI PÁČI 

Mne sa páčia husle.  Neviem prečo, ale viem, že som po nich 
túžil od malička. Prvýkrát som držal husle na moje deviate na-
rodeniny.  Teraz  už viem zahrať veľa  pesničiek, napríklad Išlo 
dievča po vodu  alebo  Tichú noc.  Ale najviac sa mi páči kapela 
Stirling. Jedno dievča tam hrá krásne na husliach. 
UPOZORŇUJEM VÁS !!!! 
Na husliach nie je ľahké  hrať. 
A nikdy nechytajte na sláčiku konský chvost. (Myslím to, čím  sa 
hrá.) 
 
                               Jakub Dobroň 
 
     

  

Monika Ševčíková 
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ANEKDOTA O SPISOVATEĽOVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hašek (1883 – 1923) bol český spisovateľ, ktorý sa preslávil románom Osudy 
dobrého vojáka Švejka za světové války. Toto dielo bolo preložené do 58 jazykov a bolo 
aj sfilmované. Je to satirický román, v ktorom sa autor vysmieva starým poriadkom 
v Rakúsko-Uhorsku a predovšetkým vojne. Jaroslav Hašek mal rád humor a z jeho 
života sa zachovalo veľa anekdot. My sme pre vás vybrali jednu, ktorá sa viaže 
k Vianociam.         

Raz na Štedrý večer sa Jaroslav Hašek túlal nočnou Prahou. Zrazu na jednom dome zbadal 
tabuľku s oznamom, že v ňom býva pôrodná asistentka. Pristavil sa a stlačil zvonček. 

No predsa do Betlehema. Vy neviete, 
že sa tam má dnes narodiť Ježiško? 

Hneď to bude. Povedzte mi 

adresu, kam mám ísť. 

                                  Kristína Vršanská 


