
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahojte, všetci!  

Druhý polrok je už v plnom prúde a všetci už poznáme svoje výsledky za prvý polrok. Začali sme „bojo-

vať“ o ďalšie dobré známky, aby koniec roka bol ešte lepší. My vám tieto rušné dni spríjemníme naším no-

vým vydaním časopisu Hričo. V tomto vydaní sa dozviete, aké úspechy dosiahli naši žiaci, čo za uplynulý čas 

vytvorili, čo zažili, čo sa udialo v našich triedach. Zároveň vám chcem poďakovať, že sa zapájate svojimi 

príspevkami do tvorby tohto časopisu a dúfam, že budete takíto aktívni aj pri tvorbe ďalších čísel.  Prajem 

vám úspešný tretí štvrťrok! 

                      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 3. Šéfredaktor: Matúš Melicherík (8. roč.), predsedníčka redakčnej rady: Vanessa 
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Vedeli ste, že aj u nás na škole 
máme budúcich šampiónov v 

boxe? Ja som  teda nevedel, že 
nie som  jediný, čo chodí na 

bojový šport. 

Už ste asi zabudli na Vianoce, veď 
za chvíľu je tu Veľká noc, ale nie-
ktorí sa určite ešte tešíte z via-

nočných darčekov... napríklad náš 
šéfredaktor:-) 

 

Autorka tohto článku sa nám zdô-
verila s tým, akú knihu naposledy 
čítala a táto práca bola poslaná do 
literárnej súťaže. Každý mesiac sa 

môžete zapojiť aj vy. 

 

Ďalšie pokračovanie príbehu o 
malom huslistovi, ktorý pokračuje 
vo svojej ceste. No v tomto dieli sa 

k nemu a jeho kamarátom pridá 
niekto ďalší. Ale kto? 

 

Možno niektorí trávite voľný čas prázd-
nin doma a nič nezažívate. Ale nájdu sa 
aj takí, ktorí predsa len niečo zažili. My 
sme pre vás vybrali zopár spomienok 

na voľné zimné dni. 

 

Všetci sa niečoho bojíme. Určite aj ty, 
dokonca aj ty a možno aj ty. Celkom 

veselý príbeh o strachu z pavúkov, ale 
aj o láske k pavúkom napísal Šimon 

Blaho. 

 

Ja by som teda nikdy nepovedal, že 
sa sopka zrodila z pekelnej brány. Ja 
som si skôr myslel, že sopky vznikli 

stuhnutím lávy. Očividne som sa mý-
lil. No nič. 

Určite mnohí z vás počuli o hernej 
sérii s názvom  Assassin's Creed. Ale 

už skončila. Ja by som ešte chcel 
ďalší diel. Vraj sa bude odohrávať 

v Uhorsku. 
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Saška, ako ti napadlo venovať sa práve boxu? 

Čo na to tvoja rodina? 

Začala som boxovať v roku 2015. Je to môj 

obľúbený šport. Môj otec a starý otec sú tiež 

boxeri.  

Mám doma 18 párov rukavíc a 3 vrecia. Cho-

dím do Boxerne v Bratislave. Bratislavská Bo-

xerňa bola založená v roku 2009. Je tam plno 

vybavenia: sú tam dva ringy, 18 vriec, ktoré 

vážia okolo 180 kg. Moja trénerka ma vo všet-

kom podporuje a hovorí, že som skrytý talent. 

Moja mama a babka ma do mojej prvej me-

daily nepodporovali a vraveli, že nie som typ 

na box. Mama chcela, aby  som bola lekárka 

a také podobné pracovné pozície. Najradšej 

mám, keď vyhrám zápas.  

Dávid, povedz nám niečo o sebe a o športe, ktorému sa venuješ. 

Mám jedenásť rokov a venujem sa thajskému boxu. Nie je to obyčajný box, pri thajskom boxe môžeš kopať, 

môžeš používať lakte a kolená. Je teda aj trochu nebezpečný, ale úrazu sa nebojím. Na tréningy chodia chalani 

aj baby. Medzi dôležité pravidlá thajského boxu patrí to, že nemôžeš udierať, kde chceš a nemôžeš sa biť na 

zemi.  

Saška, aký úspech si už v boxe dosiahla? 

Vyhrala som už viac súťaží, napríklad som vyhrala súťaž v rýchlosti boxovania. 

A čo ťa na boxe najviac baví?  

Adrenalín. Mám rada adrenalínové športy.  

                                                                                                            

Porovnaj box s chlapcami a s dievčatami. S kým            

radšej boxuješ? 

Keď boxujú chalani s dievčatami, tak si dávajú cha-

lani pozor, nedávajú také silné údery, a tak máte 

šancu ich poraziť. Raz som jednému siedmakovi 

vybila zub – stoličku. Bolo to nechtiac, zobral to 

športovo. 

Aj ty si už mala nejaké zranenie? 

Mala som už viackrát zošívanú peru  a aj poranené 

ucho. Ale aj tak ma box baví. 

Ilu
strácia: V

.  U
h

liariko
vá 

VYZVEDANIE 

Vedeli ste, že máme na škole boxerku? Veru tak. Saška Holešová sa venuje boxu a ide jej to veľmi dobre. 
Hoci je len piatačka, má za sebou už prvé úspechy. Box je veľmi starý šport a patrí  medzi najťažšie. Ak si 
myslíte, že pre dievčatá nie je vhodný, tak Saška vás možno presvedčí o opaku. Medzi našimi piatakmi sa 
skrýva ešte jeden boxer. Je to Dávid Hrazdira, ktorý sa venuje thajskému boxu. Položili sme im zopár otázok.  
 

Ďakujeme za rozhovor  

a prajeme veľa úspechov 
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Keď sa po Vianociach niekoho spýtate, čo má nové, je pravdepodobné, že sa rozhovorí o svojich vianočných 

darčekoch. Tak to bolo v prípade nášho šéfredaktora. Ale novinku majú aj naši piataci. Zoznámili sa s pani 

fotografkou, ktorá im prišla porozprávať o fotení priamo na hodinu výtvarnej výchovy. 

 

Launchpad 
 

Mám nový Launchpad. Predtým som nemal žiadny. Je to najlepší darček, aký som dostal na Vianoce. Bol som 

veľmi rád, ba priamo až  nadšený, že som dostal práve túto vec. Ale čo to vlastne Launchpad je a ako funguje?  

Launchpad je vlastne hudobný nástroj, ktorý vydáva rôzne zvukové a svetelné efekty. Záleží teda na aktuálne 

zvolenej pesničke, ktorú ste si stiahli z Internetu. Launchpad funguje tak, že si musíte stiahnuť špeciálny 

program, ktorý sa nazýva Ableton Lite 9 a k tomu nejakú pesničku, ktorú ste si stiahli z internetu, teda na 

stránke YouTube. O Launchpade som sa dozvedel vtedy, keď k nám domov prišiel môj bratranec Samo. O 

niekoľko dní neskôr som si stiahol ďalšie a ďalšie pesničky. Tie som sa 

samozrejme naučil bez problémov. Za mesiac a pol som sa naučil celkovo päť 

pesničiek: Radioctive, Don't let me down, Mako - Beam, Virus a Alan walker 

Faded. Samotný Launchpad je drahý, len mini verzia stojí okolo 100 eur. Ale pre 

moderných milovníkov hudby je to bola dobrá investícia. Na to, aby ste samotný 

Launchpad spustili, budete potrebovať program, ktorý dostanete pri kúpe 

Launchpadu, potom budete potrebovať špeciálny kábel, pesničku stiahnutú z 

internetu a samozrejme Launchpad. Spustiť sa dá cez počítač aj cez Ipad. Ale 

istejšie je to cez počítač.                                                                                                    Matúš Melicherík 

 

Prekvapenie na výtvarnej 
 

Do našej triedy cez výtvarnú výchovu prišla pani fotografka Dominika Bedejová. Povedala nám, že už fotí 7 
rokov.   Ukázala nám prezentáciu o fotení. Dozvedeli sme sa, že fotenie znamená písanie svetlom. Povedala 
nám, že fotografi boli v minulosti maliari a umelci. Naučila som sa, že:  

 Najstaršia fotografia bola vyrobená v roku 1826 a jej výroba trvala 8 hodín. 

 Prvá fotografia ľudí vznikla v roku 1838. 

 Prvá selfie vznikla v roku 1839. 

 Prvá farebná fotografia  z roku 1861 bola fotografia stuhy - medaily.  

 Prvá digitálna  fotografia  pochádza z roku 1975. 
Navzájom sme sa aj v triede fotili a tu sú ukážky našej práce: 
 

      
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ČO MÁTE NOVÉ?   

                                         Klaudia Kevešová 
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Prvý deň bol pre všetkých ťažký. U nás skoro nikto nevedel lyžovať, okrem pani učiteliek a pána riaditeľa. Keď 
sme si nasadili lyžiarky, tak sme pocítili bolesť. Lyžiarky tak tlačili, že som to nevydržal a tešil som sa, keď už 
pôjdeme na izbu. Druhý deň už skoro každý vedel lyžovať, no až na mňa a ďalšie dve  osoby. Bál som sa 
a podceňoval dobré rady - nepočúval som pani učiteľky, nevedel som, čo som mal robiť. V ten deň už sme mali 
ísť svahom a práve toho som sa bál. Išli sme iba po krajnom svahu - bol menší a ľahší na zjazdenie. No čo sa 
nestalo? Ja som mal ísť ako posledný a stále som padal. A spolužiaci stále na mňa čakali, až to pani učiteľka so 
mnou vzdala. Bol som tam dve hodiny, tak mi povedala, aby som si vyzul lyžiarky. Išiel som teda pešo 
s lyžiarkami po prepadávajúcom sa snehu. Tretí deň som sa nevyhol. Už len ja a jedna osoba sme sa ako 
poslední naučili lyžovať. Mojím najväčším nepriateľom bolo točenie do strán. Naučil som sa točiť do pravej 
strany, ale prišiel problém. Ľavá strana mi nedovolila točiť do ľavej strany. Skoro každý mal na začiatku 
problémy točiť do nejakej strany, všakže? Aj pokročilý mal problémy na svahu. Ale dôležité bolo, že každý 
vedel lyžovať. Štvrtý deň som bol kompletný lyžiar. Naučil som sa bočiť do každej strany.  Ako posledný som 
išiel na najväčší vlek. Zistil som, že na to treba kondičku. To bol vtip. Piaty deň bol najdôležitejší deň 
lyžiarskeho výcviku. Vyhodnotenie lyžiarov.  Mohol som byť aspoň tretí, no na tomto dni mi až tak nezáležalo. 
Už ma boleli nohy, lebo som zase nebol zvyknutý na bolesť v lyžiarkach. Mali sme dva pokusy, tak som ten 
druhý využil. Chcel som byť aspoň tretí, tak som išiel rýchlejšie.  Ale to nebol dobrý nápad. Obišiel som cieľ 
a musel som vyšliapať s lyžami ku cieľu a dôjsť do cieľa. Delilo ma niekoľko stotín od dobrých miest. No 
ale tento lyžiarsky si užili dúfam všetci, lebo ja áno.  

 
 
 

 

 

  

 

 

A ako hodnotia LV niektorí moji spolužiaci? 
Peťo Vaško: Mne sa lyžiarsky páčil, bola tam zábava, 
výborná jedáleň – až na to jedlo, nádherné ubytovanie 
– až na ten 20 palcový televízor, krásny svah – až na ten 
sneh. Najlepšie boli večerné programy a Tónove hlášky. 
Šimon Blaho: Ja si myslím, že lyžiarsky bol zaujímavý, lebo som mal veľa zážitkov, ako napríklad diskotéka, 
spoločné sánkovanie, izba baví izbu. Ale úplne najviac sa mi páčilo, keď som si dal čierne oblečenie a masku 
a nechtiac som nastrašil pani učiteľku Sládekovú, ktorá skoro dostala infarkt. Na lyžovaní sa mi najviac páčila 
tá rýchlosť, keď sme išli dolu svahom.  
Kika Vršanská: Ja si myslím, že lyžiarsky mi trocha pomohol profesionálnejšie jazdiť. Prvý deň som bola v prvej 
skupine, lebo som už trocha lyžovať vedela. Posledný deň sme už rýchlo prefrčali svah. Páčila sa mi tiež chata, 
v ktorej sme bývali, aj keď zo začiatku sme sa hádali so školou, ktorá bývala nad nami. Určite sme to všetci 
zvládli, hlavne na svahu, lebo skoro vždy, keď niekto spadol a obidve lyže boli úplne mimo, sme si pomáhali 
sami. Posledný deň nás už boleli nohy, preto sme ja, Sabi a Anet oddychovali hore na konci vleku a nazývali 
sme to „piknik“. 
                                        Sebastián Jurík 

Je nás veľa, takže na tejto fotke nie som. Ale máte 
tu polovicu mojich spolužiakov. Teraz sa pýtate, 
prečo máme tie rozlišováky. Aby sme sa nestratili. 
Rozlišovali sme sa podľa farieb: 
Pokročilý|Začiatočník. Žltá je pokročilý a oranžová 
začiatočník. Pozitívne je, že sme boli takí 
pestrofarební.   
 
 

Tu mám spolužiačku, ktorá ide dolu svahom. Asi neuhádnete, kto to 
je, však? To je moja spolužiačka Veronika Krajčovičová. Aspoň vidíte, 
aký svah tam bol. V posledný deň bol zamrznutý, nedalo sa lyžovať, 
ale inak bol OK.  
 

LYŽIARSKY VÝCVIK 
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Ja často chodím do Auparku, kde sa môžem korčuľovať. Často sa tam skamarátim s mnohými dievčatami. Tie 
chcú, aby sme si dali preteky v korčuľovaní. Väčšinou prídeme do cieľa narovnako. Hráme sa aj na 
krasokorčuľovanie. Snažíme sa tancovať na korčuliach. Do Auparku chodievam veľmi často, pretože moja 
mamina si potrebuje kadečo  vybaviť. A ja, aby som sa nenudila, zoberiem si korčule a začnem sa tam 
korčuľovať. 
                                                                                                                                         Klaudia Kevešová   
 
Ahoj, my sa rady korčuľujeme na Žilinskom štadióne.  Je to tam veľmi veľké, pekné a dobré. Nemáme rady, 
keď spadneme. Pri korčuľovaní by ste  mali mať rukavice, aby vám nebola zima. A ešte Vám poradíme - rýchlo 
sa pri páde zodvihnite, aby vám niekto neprešiel po prstoch. Zoberte si aj šuštiaky, pád menej bolí a ostanete 
suchí. Nezabudnite aj na prilbu. Chráni hlavu pri páde. Dovidenia pri korčuľovaní! 
                                                                                                                                 Terézia a Katarína Trajčíkové 
 

Na nový rok som bol u našich známych, s ktorými sme boli na 
vojenskom cvičisku púšťať si drona. V prvý deň nášho pobytu 
u nich si stihol nášho drona púšťať môj brat. Vtedy som sa 
k nemu ani nedostal. Na ďalší deň, teda na Silvestra, sme zase 
išli na vojenské cvičisko. Tentokrát išli s nami aj mama so 
svojou kamarátkou. Už som sa k dronovi dostal aj ja. Vtedy môj 
oco zistil, že s tým dronom viem lepšie lietať, ako môj brat. 
Večer, presne o 12:00 sa naši priatelia rozhodli, že usporiadajú 
diskotéku a stalo sa tak. Presne o 22:00 sa začala diskotéka. Ja 
som samozrejme bol kameraman. Ako vždy sme presne o pol 
noci odpaľovali petardy a ohňostroje, popíjali šampanské 
a užívali sme si prvý deň v roku. Ja som bol presne o 01:30 
unavený, a teda som odišiel dovnútra. Tam som si zapol 
počítač a hral si na Launchpade a potom som sa zahral hru Star 
Wars Battlefront. Tak som strávil silvestrovskú noc. 

 

                                                 Matúš Melicherík 

            

 

Cez vianočné prázdniny sme išli na Zbyšov. Ja a zopár ďalších ľudí sme išli popredu . Vietor nám fúkal do očí 

bola  tam veľká zima. Dlho nám trvalo, kým sme prišli do cieľa. Keď sme tam boli, moja mama ma vyfotila. 

Čakala som na moju kamarátku Aďu a potom sme sa sánkovali. Dali sme si čaj a išli sme  sa kotúľať dolu 

kopcom. Bolo to zábavné. Keď sme boli na ceste, uvideli  sme potok. Tak sme doň vliezli. Samozrejme bol 

zamrznutý, nechceli sme plávať:-) Ale potom sme si uvedomili, že nemôžeme vyliezť hore a k tomu ľad nebol 

tvrdý, ale krehký. Našťastie nás včas vytiahol jeden známy. Pritom sám spadol, takže sme mu zase pomáhali 

my. Domov sme prišli premrznutí, ale rýchlo sme sa zohriali.  

 

 Vanessa Uhliariková 

 

Cez zimné prázdniny môžete lyžovať.  Je veľa miest, kde môžete ísť.  Ja som išiel s rodinou na Gavurky  v 

Terchovej.  Bolo tam krásne.  Keď som sa niekoľkokrát spustil, tak sa mi stala smiešna nehoda.  Lyžoval som 

a vtedy som spadol dozadu.  Keď som spadol, nedalo sa mi zabrzdiť, a tak som letel až  som  skončil pri vleku.  

A to som ešte netušil, aké ťažké bude vytrepať sa na vlek. Nakoniec sa mi to podarilo.  

      

            Jakub Dobroň 

VOĽNÝ ČAS V ZIME 
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V januári sme boli na predstavení ochotníckeho divadla v Dolnom Hričove. Keď sme prišli do 

kultúrneho domu, privítala nás pani Oľga Cigániková. Povedala nám o predstavení, ktoré budeme vidieť, že 

hra sa volá Kubo a rozdala nám cukríky.  

Predstavenie sa začína v exteriéri, kde Anička sedí na lavičke. Zrazu k nej príde klebetnica Dora 

a Štefan. Presviedčajú ju, aby si zobrala za muža Kuba. Je to syn starostu a starostovej ženy. Ona ale miluje 

Paľa, preto sa nechce vydať za Kuba, ktorý je mentálne postihnutý a všetkým smiešny. Jej mama však veľmi 

chce, aby sa zaňho vydala, lebo jeho rodičia sú bohatí. Do dediny prídu husári. Štefan nahovorí Kuba, aby išiel 

za husármi a povedal im, že sa ich nebojí. Hlúpy Kubo ich poslúchne, ide za husármi, ale splaší kapitánovho 

koňa a ten spadne. Kapitán ide za Aničkinou mamou, s ktorou sa pozná. Anička ho presvedčí, aby Kuba zobral 

so sebou a ona sa tak môže vydať za Paľa. 

Veľmi sa mi páčilo, ako herci zahrali jednotlivé postavy. Bola som veľmi hrdá na to, že ľudia z našej 

obce majú talent a dokážu nacvičiť také pekné predstavenie. Príbeh sa mi tiež páčil, bolo tam veľa smiešnych 

situácií. Pre Aničku bola dôležitejšia jej láska ako majetok Kubových rodičov. Smutný bol osud hlavného 

hrdinu Kuba. 

                                                    Simona Sládková 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

   

KULTÚRA 

Ochotnícke divadlo alebo amatérske divadlo je divadlo hrané amatérskymi hercami (ochotníkmi) zo záľuby, 
nie ako povolanie (sk.wikipedia.org).  V hričovskom ochotníckom divadle hrajú aj dve naše spolužiačky. 
Jednej z nich sme sa spýtali, ako sa do tohto divadla dostala a čo jej dáva práca v ochotníckom divadle. 
Rebeka Haluzová 

Moja cesta k divadlu bola jednoduchá a zároveň sa podobá viacerým našim hercom. Od malička som 

milovala a obdivovala všetkých hercov. Ako si vedeli zapamätať tie neuveriteľne dlhé texty. Ako sa v každej 

svojej úlohe „prevtelili“ do svojej roly. Veľmi som sa im chcela podobať. Čím som bola staršia, tým viac som 

si uvedomovala, že budem potrebovať nejaké skúsenosti. Ešte v piatom ročníku som chodila na hodiny 

herectva. Keď sme sa presťahovali, začala som rozmýšľať o školách pre hercov a keď sa naskytla príležitosť 

ísť sa pozrieť na Ženský zákon v podaní ochotníckeho divadla Dolný Hričov, neváhala som. Po vystúpení som 

išla rovno za pani Oľgou Cigánikovou, či by nepotrebovala ďalších hercov. Celá rada mi hneď o týždeň dala 

text ďalšej hry – Kubo. Divadlo mi vlastne aspoň spolovice plní môj sen. Som za to veľmi vďačná všetkým 

spoluhercom. Dalo mi to skúsenosti a tiež nových priateľov, s ktorými sme sa na každej jednej skúške 

nasmiali a zabavili. Máme veľa spoločných zážitkov a bude ich určite oveľa viac. Za toto všetko vďačím 

nášmu divadlu. 

 

 

V známej televíznej inscenácii 
stvárnil Kuba herec Jozef Króner. 
obrázok: google  
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – Štefan Brežný, I. miesto v okresnom kole 
Keď som prišiel na Matematickú olympiádu, všetci ostatní deviataci boli už v sále. Na 
začiatku nám dali pokyny k úlohám. Nebol som nervózny, keď mi doniesli papier 
s úlohami. Povedal som si: Čo budem vedieť, napíšem, a čo nebudem vedieť na sto 
percent, aspoň tipnem. Na prvé tri príklady som po dlhšom čase prišiel, ale skutočným 
problémom bol posledný príklad. Nevedel so, ako ho mám vypočítať, tak som na papier 
napísal len svoj čistý tip. Keď som odovzdával papier s odpoveďami, všimol som si, že 
v sále žiaden ďalší deviatak už nie je. Takže som bol ten, ktorému to najdlhšie trvalo. 
Neskôr pri odchode našu skupinu z Dolného Hričova zastavila jedna pani, ktorá 
kontrolovala riešenia. Povedala mi, že z prvej úlohy mám plný počet bodov. Z toho som 
mal dobrý pocit. Veril som, že sa dobre umiestnim. O pár dní som sa dozvedel, že som získal prvé miesto bez 
straty bodu. Bol som naozaj prekvapený, vôbec som nečakal takýto výsledok. 
        
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – Silvia Randíková, Marek Zachar, úspešní riešitelia okresného kola 
14.2. som sa s Marekom Zacharom zúčastnila na Dejepisnej olympiáde. 
Táto súťaž sa konala na ZŠ Hollého. Keď sme prišli, zapísali sme sa a čakali 
sme, kým nás rozdelia do tried. V našej kategórii bolo približne 46 detí. 
Keď nás rozdelili, povedali nám pokyny. Plný počet bodov bol 100. Mohli 
sme dostať 50 bodov z učiva o panovníkoch Uhorska a o Jánošíkovi, 40 
bodov z učiva, ktoré sa učíme teraz v 8. ročníku a 10 bodov za znalosti 
o Žilinskom kraji. Na vypracovanie úloh sme mali asi hodinu. V porovnaní 
s minulým rokom sa mi zdala ľahšia, ale menej zaujímavá. Ja som skončila 
11. s počtom bodov 74 a Marek 9. s počtom bodov 77.  
             
ŠALIANSKY MAŤKO – Ráchel Haluzová, 3.  miesto v okresnom kole 
Tento rok som vyhrala školské kolo v Šalianskom Maťkovi. Onedlho som išla na okresné 
kolo. Konalo sa v centre voľného času v Žiline. Prišli sme na chodbu, zapísali sme sa 
a pani mi dala číslo. Mala som číslo 38. Vošla som do triedy, kde sa konala recitačná 
súťaž a v tom momente na mňa prišla tréma. Stále som sa triasla ako osika. O malú 
chvíľu som našla kamarátkou, s ktorou som sa dlho nevidela, poznali sme sa zo škôlky. 
Tréma trochu ustúpila a prišli porotkyne a začala sa súťaž. Každý mal peknú povesť 
a každý niečím vynikol aj s drobnými chybami.  Bolo to zaujímavé a dievča, ktoré vyhralo 
prvé miesto, malo veľmi peknú ukážku. Aj som si myslela, že práve ona vyhrá. Podľa mňa 
sa každý mohol započúvať a unášať sa, akoby sme sa ocitli v rozprávke. V mojej kategórii 
bolo 15 dievčat a 2 chalani. 
         
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – Nina Sedliačková, úpešná riešiteľka okresného kola 
Olympiáda bola celkovo ťažká. Prvá časť bola ,,story creating,“ alebo vytváranie 
príbehu. Dostali sme fotky. Prvá skupina (ja som tam bola) dostala nejakú ležiacu žabu 
a mali sme k tej fotke vytvoriť príbeh (bola to katastrofa). Druhá časť bola o tom, že 
ste mali ako keby poradiť rodičom, ako vytvoriť dobrú narodeninovú párty. Tretia časť 
(tá najťažšia) bol test. Prvá časť testu bolo ,,listen“ takže sme počúvali príbeh, kde bolo 
každé tretie slovo nahradená ,,tiny tiny“...... Našťastie sme ten príbeh počúvali 2-krát. 
Ledva som tomu rozumela. Mali sme doplniť údaje, ktoré sme počuli a potom prišla 
druhá časť testu. Gramatika! Keď som si to čítala, pochybovala som, že niečo aj 
napíšem. Nakoniec som sa sústredila a začala som rozmýšľať. Polovicu listu som mala 
vypracovanú, ale už sa testy začali zbierať. Srdce som mala až v hrdle. Potom sme 
čakali 30 minút a potom sme sa dozvedeli výsledky. Bola som jediná z 5. ročníka a nečakala som, že budem 
úspešná. Keď povedali moje meno, že som úspešná, bola som dosť prekvapená. Bavilo ma to a hocikedy by 
som si to zopakovala.    

TO SA NÁM PODARILO 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

Víťaz prózy III. kategórie Marek Zachar nám predniesol úryvok 

z knihy Moon z Alabamy. Hlavným hrdinom je desaťročný chlapec, 

vynaliezavý, múdry, ktorý žije v harmónii s prírodou. Jedného dňa 

prichádza o otca, ktorý zomiera na následky otravy krvi. Moonovi 

otec pred smrťou zanechal odkaz, v ktorom si prial, aby sa Moon 

dostal na Aljašku, kde žijú ľudia podobní ako on. Moon sa teda 

nelegálne pokúsi vstúpiť do Aljašky, ale chytia ho a vrátia do 

Alabamy. Dostane sa do detského domova. Moon sa nevie správať 

ako ostatné deti. Osvojí si ho  pani Sára s manželom, ktorí sa mu 

snažia dať všetko, čo v živote nemal. Postupne si zvyká na život 

s ľuďmi. No stále túži dostať sa na Aljašku. Či sa mu to splní sa 

dozviete, ak si knihu sami prečítate. 

Tento obsah je z referátu Marka Zachara. Ďakujeme. 

Ahojte, 

ako všetci viete, prebiehalo nám tu v stredu 
22.2. školské kolo HK. Každý, kto prišiel, počul 
určite jedinečné ukážky a odniesol si 
jedinečný poslucháčsky zážitok.  

Tento rok sa v štvrtej triede zišlo veľa 
skvelých recitátorov. 

Porota sa priznala, že vybrať najlepších, bolo 
veľmi zložité a namáhavé, no nakoniec sa 
zhodli a ukončili netrpezlivé čakanie všetkých 
recitátorov.  

Prvé miesta v kategórii poézia obsadili: 
Dorotka  Jurašíková (3. roč., I. kat.)                                                         
Ráchel  Haluzová  (6. roč., II. kat.)                                           
Rebeka  Haluzová (8. roč., III. kat.) 

A v kategórii próza prvé miesto získali:    
Maťko  Doboš (4. roč., I. kat.)                                                        
Nelka  Bezáková (5. roč., II. kat.)                                                                          
Marek  Zachar (8. roč., III. kat.) 
 
Nádherné a neopakovateľné ukážky však mali 
všetci a preto nikto nezostal smutný a všetci 
odchádzali s úsmevom na tvári. 
                                                    

Rebeka Haluzová 8.roč. 
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Zdraví vás duch Čárliho 

Čeplina osobne a s ním 

pestronohá chobotnička, 

ktorá si ulovila pároček. 

Sama neviem, ako 

pôjdem domov, 

zlomila sa mi metla. 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNEVAL 

Tohtoročný školský karneval sa uskutočnil 17.2. 2017. Zorganizovali  ho  pre nás naši deviataci. 

Atmosféra bola fantastická, bolo živo a veselo. Pán učiteľ vytancoval všetky pani učiteľky. Na 

karnevale som bol aj ja ako Baba Jaga. Masky boli výborné, najviac sa mi páčili pani učiteľky, 

ktoré boli prezlečené za praveké ženy. A vy, ktorí ste na karneval nemohli prísť, pre vás som 

vybral zopár masiek. 

Mám menšie problémy 

so zrakom. Neodviezla 

by si ma domov? 

Práve sme dopapkali 

mamuta, ale stále sme 

hladné! 

Ohnivá žena, bárbina v krabici, Pat a Mat, 

krásna Nastenka... ocenené masky:-)  

 

 

                             Šimon Blaho 10 



 
SÚBOJ V ŠKOLSKEJ KUCHYNKE 

  Máte radi súťaže vo varení? Prečo 

         by sme ich mali sledovať len v TV? Na     

         krúžku Ham    a     Mňam sme  si zasú-

ťažili aj my. Prvé miesto získali Sima Černeková 

a Viki Capandová so svojimi picovými slimákmi. Zís-

kali plný počet – 10 bodov. Mali všetko upratané aj 

chuťovo to bolo super, až na to cesto, ktoré bolo 

sladké. Ale porota to odpustila, pretože súťažiace 

na záver porozdávali štipľavé mentolky, aby sme sa 

všetci zbavili tej sladkej pachute. 

Členmi palacinkovej skupiny boli Tomáš  

Kratochvíl a Tondo Mitaš. Od poroty 

získali  osem bodov. Pri príprave boli  

dosť nervózni a dosť sa aj nakričali. Za to im 

porota strhla 1 bod. Ďalší bod stratili za to, že 

nemali upratané. Chuťovo boli ale tie palacinky 

super – nebíčko v papuľke:-) A za to si zaslú-

žili 2. miesto. 

              Na fotke vidíte kapitána zemiakových 

              placiek Marka Zachara a ďalšieho čle

       na tímu Dávida Sládka. Dostali iba se-

dem bodov, lebo v plackách boli vlasy a hrozne 

moc boli presolené. Marek dával pozor na svoj 

tím, ale vymklo sa mu to spod kontroly – hrozný 

neporiadok a dym z pripálených placiek. Skončili 

teda na 3. mieste. 

 

Zo školskej kuchynky Šimon Blaho a tímy H&M. 

1. 

2. 

3. 
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 Ja a Milla 
 

 Ako existujú športy s loptou, tak sú aj športy s koňmi. Aj so živým tvorom sa dá robiť veľa aktivít. 

Niektorí majú radi preteky, iní si chodia zajazdiť do prírody. Len tak, oddýchnuť si. Tí, ktorí sa chcú viac 

venovať tomuto športu, si môžu vybrať napríklad endurance (vytrvalostné jazdectvo), drezúru alebo 

ródeo. Potom sú aj jazdectvá v skupinách, parkúr, záprahy a ďalšie zaujímavé činnosti s koníkmi.  

 Ja som prvýkrát riadne koňa videla, keď som mala sedem rokov a prišla som na konský tábor do 

Hrinoviec. Doviedli nám ukázať nádherného anglického polokrvníka, ktorý sa volal Gaštan. Začala som 

kričať na sestru: „Veď to je obor!!!“ Pomaly som sa naučila zbližovať  sa s nimi. Najskôr podať koňovi 

pred nozdry ruku, aby ma očuchal. Založiť postroj, osedlať ho a nakoniec sa na naň vyšvihnúť. Je to 

neopísateľný pocit, keď zviera cíti vašu lásku a vy jeho. Naučila som sa ľúbiť tieto zvieratá a to máme 

s Millou, hrdinkou knihy, ktorú som tento mesiac čítala,  spoločné. Pohnúť  koňa do chodu a klusu je 

nádherné. Starala som sa o ne a bolo mi s nimi veľmi dobre. Bolo krásne, keď mi žrali z ruky a nevadilo mi 

kydať , podľa iných detí, smradľavý hnoj, nakoľko mi to každý kôň oplatil svojou láskou. Niekedy aj ja 

snívam, že budem mať svojho vlastného koňa. Najkrajšie bolo, keď sme s koňmi chodili do voľnej prírody. 

Z hrivy sme im zapletali krásne priberané vrkoče a niekedy sme im tam pridali aj farebné kvety. Veľmi 

rada som po našom jazdení pozerala na starších jazdcov, ako majú voľnú ruku pri jazde. Najviac sa mi 

páčilo, ako dokázali kone ovládať , ako leteli vo vetre tryskom či preskakovali barely, ako by to bolo to 

najjednoduchšie. V budúcnosti túžim byť taká dobrá ako oni.  

 Ale teraz niečo o mojej knižnej hrdinke. Volá sa Milla a je hlavnou hrdinkou knihy s takým istým 

názvom. Jej autorkou je spisovateľka Pia Hagmarová. Milla je dievča asi v mojich rokoch a obe máme 

veľmi rady kone. Má rodičov,  ktorí sa neustále hádajú a mladšieho brata Jožka, o ktorého sa často 

stará. Otec nemá prácu a mama nezarába veľa peňazí. Mila zo všetkého najviac túži po svojom vlastnom 

koňovi. Keďže rodičia nemajú veľa peňazí, tak Milla čaká len na zázrak. Po škole chodí do stajne starať 

sa o kone. Tam je jej najlepšie. Niekedy rozmýšľa nad tým, že keď bude veľká, bude chodiť na preteky a 

písať príbehy. Ja by som príbehy radšej čítala a jazdila by som si sama pre seba. Milla sa za svojho otca 

niekedy hanbí, lebo si dokáže vypiť a strápňuje ju. Otec ju 

napriek tomu veľmi ľúbi. Svoju lásku jej preukázal, keď v jeden 

neskorý večer doviedol na dvor vytúžený darček. Nechcel sa už 

dívať na Millu, aká je smutná. Za peniaze, ktoré vyhral, jej 

kúpil koňa. Milla sa veľmi potešila a odpustili si. V noci ho išla 

zaviesť do stajne. Cestou premýšľala, ako ho bude volať. 

A potom si povedala, že ho bude volať Zorro. Ja by som svojmu 

koňovi dala meno Tajga, Kométa alebo Blesk. Keď prišla do 

stajne, objavila sa kamarátka Marianne, ktorá má na starosti 

stajňu. Marianne pozvala Millu k sebe domov, kde sa o všetkom 

porozprávali. Milla u nej ostala aj spať. Ako pomaly zatvárala 

oči, rozmýšľala o tom, že naučí svojho malého brata Jožka 

jazdiť na Zorrovi.  

 Keby som mala svojho vlastného koňa aj ja, tiež by som 

naučila svoju malú sestru jazdiť na ňom. Určite by sme si užili 

veľa zábavy a prežili spolu krásne chvíle. Podobné, aké 

prežívame,  keď si spolu čítame knižky. 

 

Ráchel Haluzová 

Práca bola zaslaná do čitateľskej súťaže Myslenie je pohyb za mesiac február, v ktorom sa čítali knihy 

s témou: Šport, ktorý obľubujem. 

 

MYSLENIE JE POHYB 
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Dobrodružstvo s pavúkom 

Milí čitatelia, viem, že sa vám môžu zdať pavúky nepríjemné, chlpaté, škaredé  a tak podobne. 

Ale mýlite sa, sú priateľské, no len dovtedy, kým ich nevystrašíte alebo na ne nezaútočíte. Vtedy 

sa z niektorých pavúkov stáva neľútostný zabijak, napríklad Čierna vdova. Meria síce len 1,5 

centimetra, ale dokáže svojím jedom zabiť aj väčšie zviera ako je ona sama. Ak rozmýšľate nad 

jej menom, dostala ho preto, lebo po párení samčeka zabije a zožerie, a tak samica urobí sama 

zo seba vdovu. Ale pavúky sa dajú využiť aj v priemysle alebo v krajčírstve. V priemysle preto, 

lebo pavučina je 10-krát silnejšia ako oceľové lano a preto vedci začali vyrábať pavučinové laná. 

Sú síce vo fáze testovania, ale robia pokroky. Každý deň. Ak si vravíte, prečo v krajčírstve, je 

to preto, lebo existuje vzácny pavúk s menom Zlaté jablko, ktorý pradie zlaté vlákno pavučiny, 

z ktorých krajčíri šijú oblečenia. A ak si stále myslíte, že pavúky sú zlé zmení váš názor tento 

príbeh. 

Pamätám si to, ako by to bolo včera. Bol krásny školský deň, prebiehal bez akejkoľvek chyby. 

Práve nám pani učiteľka chcela dať diktát, keď zrazu vyliezol spopod radiátora pavúk a o chvíľu 

sa triedou (a možno aj celou školou) ozval tenký piskľavý výkrik: ,,Pavúúúúúúúk!“ Ten pavúk mal 

krásne chlpaté nožičky, nádherné ostré hryzadlá, červené oči, ktoré boli ako rozžeravené slnko. 

Bol taký tučnučký a chutnučký, vyzeral ako maličká buchtička. Vykračoval si ladným krokom po 

triede a strašil všetky deti navôkol, ale hlavne pani učiteľku, ktorá s krikom vybehla na chodbu. 

Nečakal som ani chvíľu a chytil som pavúka do zaváraninovej fľaše,  ktorú nosím stále so sebou, 

keby som náhodou natrafil na nového pavúka. Asi som zabudol povedať, že sú to moje obľúbené 

zvieratká. 

Vyšiel som na chodbu s víťazstvom na tvári, že zlá beštia je polapená. Tam som pani učiteľke 

ukázal, že pavúk je odchytený. Pani učiteľka mi s hnusom na tvári povedala, aby som vypustil 

pavúka von. 

Ja som si pomyslel: Nie! Von do tej zimy? Nemohol som ho tam pustiť, iste by tam umrzol alebo 

by ho zožral vták. Nechal som si ho, dal som si ho do tašky a vrátil som sa do triedy a vyučovanie 

prebiehalo ďalej. Pani učiteľka bola už 

pokojnejšia. Netušila, že pavúčik si pokojne 

hovie v teplúčku mojej školskej tašky. 

A dodnes si žije svoj pokojný pavúčí život. 

Občas si ho zoberiem aj do školy, hlavne 

keď sa nakopia písomky...               

                                                                                                                                 

     

     Šimon Blaho 

Práca bola zaslaná do literárnej súťaže Múdra príroda, ktorú vyhlásila Slovenská agentúra životného 

prostredia v Banskej Bystrici a Štátna ochrana prírody v  Banskej Bystrici.  

NEBOJ(Í)ME SA HÁVEDE 
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Báj (mýtus) je príbeh, ktorý vznikol v dávnej minulosti. Ľudia mali rôzne predstavy o vzniku sveta, človeka, 

zvierat, rastlín... Každý národ má svoju vlastnú mytológiu. Asi najznámejšie sú staré grécke báje a mýty. Aj 

my šiestaci sme sa pokúsili vytvoriť vlastné báje o vzniku rôznych prírodných javov. 

ČÍTAME A TVORÍME 

 Prečo sú na nebi hviezdy? 

 

V dávnych časoch, v dedinke Ilka žili víly. Mali čarovné schopnosti. Už odmalička skúšali, čo dokážu. 

Trvalo im veľmi dlho, kým sa naučili ovládať svoje schopnosti. Všetci sa tam mali veľmi dobre, žili v láske a 

svornosti. 

Tak plynuli roky – rýchlo aj pomaly. Deň s nocou sa striedal. Víly sa tešili na každé nové ráno. Jedna 

z nich – Sára – sa rozhodla, že sa v noci poprechádza a obzrie si svoju vysvietenú dedinku. Zastavila sa pri 

mori. ľahla si do piesku a zadívala sa na oblohu. O chvíľu zaspala. Zrazu sa na oblohe objavila obrovská 

ostrá žiara. Sára sa zľakla, tak utekala naspäť do dedinky. Nemohla nikoho nájsť, keď v predposlednom 

domčeku v dedinke začula, že sa niečo deje. Najskôr počula len tichý šepot, ale ako sa približovala, zvuk sa 

premieňal na veľké výkriky radosti. Keď vbehla dnu, všetci sa tam tešili, spievali a tancovali. Víla Sára sa 

nechápavo dívala okolo seba.  

„Čo sa to deje?“ spýtala sa Sára. 

„Práve sa narodila ďalšia malá víla.“ odpovedala jej jedna z víl.  

„A prečo sa na oblohe objavila tá veľká žiara?“ nechápala Sára. 

V tom do miestnosti vstúpila strašia víla a vysvetlila Sáre, že vždy, keď sa narodí nová víla, na oblohe 

zažiari svetlo, ktoré voláme hviezda. A možno každý jeden z nás má na oblohe svoju hviezdu. 

                                                            Ráchel Haluzová 

 

  Ako vznikli sopky? 

 

 Bol raz jeden škriatok Zifo. Pochádzal zo 

vznešeného rodu škriatkov. Mal výnimočnú 

schopnosť – dokázal sa premeniť na oceľ. Ale bol 

aj veľmi zvedavý. 

 Raz išiel Zifo na prechádzku, keď uvidel 

Fima. Fimo bol drak a strážca brány do pekla. 

Keď sa Fimo vzdialil od brány, Zifo neváhal, 

a vrhol sa k nej, lebo chcel vedieť, kam brána 

vedie. No Fimo ho prekvapil útokom zozadu. Zifo 

spadol na zem a strhol sa neľútostný boj. Zifo zo 

začiatku prehrával, no jeho dar mu pomohol 

a začal útočiť svojimi oceľovými rukami. Fimo 

utrpel zranenia, ale bojoval ďalej . Pri súboji 

obaja nechtiac otvoril bránu do pekla a tá ich 

vcucla dnu. 

 Skala, v ktorej bola brána, začala chrliť 

oheň a lávu. Zifo a Fimo zahynuli a od tých čias 

máme sopky.  

   Róbert Hybín 
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Prečo má zebra pásiky? 

 

Raz, v dávnych časoch, v africkej púšti, žil 

kmeň Zee a v ňom dievča Ra. Ra mala 

veľmi veľa hriechov, ktoré jej stále 

pribúdali. Hriechy zanechávala všade, 

kadiaľ prešla. Ubližovala, kradla, 

nadávala, bila. Jednoducho, katastrofa... 

Jedného dňa sa však Ra chystala k ozaj 

hroznému činu. Chcela usmrtiť Ba, ktorý 

bol bohom poslušnosti. Mal podobu orla. 

Ra natiahla luk a šíp už letel. Boh Ba však 

v poslednej chvíli otočil letiaci šíp, ktorý 

vzápätí zasiahol Ra a premenil ju na 

bieleho koňa. Ba vzlietol a povedal: „Za 

každý jeden hriech ti pribudne jeden 

čierny pásik!“ a stratil sa v oblakoch. Ra 

to nebrala vážne a hriechy sa z nej sypali 

ďalej. A pásiky pribúdali tak, ako Ra 

rástla. A keď už bola Ra celá pásikavá, 

tak stretla svoju lásku. Bol to čierny kôň Em, ktorý bol synom boha Ba. Odvtedy Ra už neurobila nič 

zlé, navždy jej však zostali čierne pásiky. 

                                                                    Bianka Bajanová 

 

Ako vznikli vodopády? 

 

Kedysi dávno žili v osade pod hradom dobrí ľudia. Kráľ však bol zlý a ľudia sa ho báli. Na 

nespravodlivosť sa už nemohol dívať ani mocný vládca vody, a tak sa rozhodol, že mu z celého jeho 

kráľovstva zoberie vodu. Ľudia trpeli núdzou. Prosili mocného vládcu, aby im ju vrátil, ale on sa 

nenechal prehovoriť. A tak sa jedného dňa krásna a múdra princezná Anna vybral za pánom vody. Ten 

jej povedal, že ľuďom vodu vráti, iba ak ostane navždy v podzemí na jednom mieste. Princezná 

súhlasila, a tak zo skaly vytryskol veľký vodopád. Ľudia ho nazvali Vodopád princeznej Anny. 

 

       Denisa Randová 

Prečo je more slané? 

 

V dávnych časoch, keď ešte všetka voda na zemi bola sladká a jasnomodrá ako nebo, bola krajina, 

ktorá sa nazývala Moresládkovo. Žili tam ľudia, ktorí sa pohybovali viac vo vode ako na súši. Medzi 

nimi žilo dievča, ktoré bolo najkrajšie zo všetkých. Netušila, že zlý vládca všetkých vôd ju chce získať 

len pre seba. Raz, keď plávala v mori, chytil ju a uväznil. Dievčina ho márne prosila, aby ju pustil, no 

on neprivolil. Chcel ju mať len pre seba. Neobmäkčili ho ani jej slzy. Plakala celé dni a noci a s ňou 

nielen ľudia z krajiny, ale aj živočíchy, ktoré vo vode žili. Voda zo sĺz začala byť slaná a to zničilo aj 

zlého vládcu. Dievčina sa tak vyslobodila, ale voda v moriach je odvtedy slaná. 

 

 Natália Krajčíová 
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Potom sme prešli k vodopádu. Bolo tam  krásne. 
Slnko svietilo rovno na nás. 
„ Ohard, poď  sem, niečo ti ukážem.“ 
„ Idem.“ 

Išli sme pod vodopád  a tam ma čakalo niečo 
neuveriteľné! 
„ Cssffk!“  
„ Čo to bolo?“ 
„ Vieš, to bolo čosi inteligentné.“ 
„Cssffk!“ 
„Zase som to počul. Je tu tma ako vo vreci , 
zasvietim baterkou.“ 
„Nie!“ 
„Csssssssfffffkkk!“ 
„ Ááááááááááááááááááá!“ 
„ Dobrý deň.“ 
„Uf, to je len had Atheris.“  usmiala sa moja 
sprievodkyňa. 
„Vidím, že vedieš nováčika.“ 
 

 
 
 

 

Ja, hudobník 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesná dni 

Bežali sme najrýchlejšie, ako sme vedeli, ale stádo dávno utieklo. Lily sa na mňa pozrela. Obidve sme rýchlo vstali a bežali sme. 

Po polhodine bežania cez hustý les do vyšších polôh sme si oddýchli. Lily prehovorila : „Ostaneme tu cez noc alebo pôjdeme 

hľadať stádo?“. Nevedela som, čo povedať, moje rozhodnutie mohlo byť naším osudom. „ Nóó... poďme nájsť iné miesto, ale 

musíme vyraziť dosť skoro. Dúfam, že nám stádo neušlo veľmi  ďaleko.“ Lily mi na to odpovedala rozhliadajúc sa po stopách: 

„Musíme nájsť obidve stáda. Tvoje a moje. Dosť sa bojím... ne-nežijú tu medvede alebo... vlky?“  „Neboj sa, vystriedame sa ... ale 

musíme nájsť niečo na zjedenie... a na pitie.“  V mysli som sa spýtala samej seba, či náhodou na takúto skoršiu jar vo vysokých 

polohách vôbec  je niekde tečúca voda...   Z premýšľania ma vytrhlo pukanie konárov. To Lily hľadala nejaký lepší úkryt. „Lily, 

ja sa idem popozerať po okolí, ak niečo nájdem, prídem, zatiaľ sa snaž niečo nájsť.“  Prudko som vstala a rýchlo som odišla preč. 

Po chvíli hľadania som začula jemné zurčanie očividne malého pramienka. Začala som ho hľadať.  Okolitá pôda bola dosť vlhká. 

Moja predná pravá noha sa doslova prepadla do malej diery. Zacítila som vodu. Vytiahla som nohu a snažila som sa zapamätať 

si miesto, kde som to našla. Napravo odo mňa bol útes, vyzeralo to, ako keby tam mal byť vodopád, okolo mňa bola vlhká pôda, 

10 metrov odo mňa boli stromy. Otočila som sa a bežala som k Lily. Keď som prišla na miesto, kde sme boli, nebola tam. Začula 

som pukanie konárikov. Bežala som k tomu zvuku. Bola to Lily, ktorá sa snažila odhrabať kopytami lístie a konáre z miesta, 

kde sme mali spať. Už bola polnoc. „Lily, poď, našla som prameň!“  zvolala som, aby si ma vôbec všimla, asi o niečom dôležitom 

premýšľala... „No to je veľmi super , Yume , ale ... ehm ... ešte musíme nájsť niečo na jedenie...“  „No to je tiež pravda, ale 

nezdržujme sa, musíme si švihnúť!“ Rýchlo som jej ukázala miesto, kde bola voda. Cestou tam sa jej tiež prepadla a zasekla 

noha, takže sme objavili väčší prameň. Keď sme sa napili a najedli, išli sme spať. Lily si išla ľahnúť,  ja som išla držať stráž. Po 

3 hodinách sme sa vystriedali. Asi tak po 2 hodinách ma Lily zobudila, vraj  niečo počula. Okamžite sa mi rozbúšilo srdce. 

Našťastie, po strese sa ukázalo, že to bol len malý zatúlaný diviak. Odignorovali sme ho, kto vedel, či jeho mama nebola na 

blízku... mali by sme problém. Keď som sa pozrela hore na oblohu, nič krajšie som nevidela. Bola to krásna obloha s tisíckami 

hviezd. Chvíľku sme sa spolu rozprávali, ale potom sme už museli ísť. Premoknutá vďaka rose som sa s energiou postavila 

a vyrazili sme spolu na veľké dobrodružstvo. 

Ako pokračuje príbeh nášho huslistu a čo je nové v lesnej krajine?  Ofrad sa dnes zoznámi s čudesným 

hadom Atherisom a v lesnej krajinke sa schyľuje k dobrodružstvu. 

„No hej.“ 
„Takže, ako každému, aj jemu  svoj príbeh 
rozpoviem.“ 
„Dobre.“ 
„ Takže, keď som bol malý, uniesol ma z hniezda 
bocian. Unášal ma dni a dni,  
ale potom, keď šiel na teplé ostrovy (cez jeseň) tak 
som mu spadol rovno do mora.  
A tam  ma zachránila Atránia.“ 
„ Dobrý príbeh.“ povedal som. 
„ Môžem ísť s vami?“ 
„Môžeš.“ 
Vyšli sme z jaskyne pod vodopádom a dostali sme sa 
ku kývajúcemu mostu. 
„ Ohard,  vidíš to lano?“ 
„Áno“ 
„Podaj mi ho“ 
Uviazala si ho okolo pásu. Pokračovanie nabudúce.  
 
    Jakub Dobroň  
  
       
     Jakub Dobroň 
 

                             Nina Sedliačková 
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ASSASSIN'S CREED 
Poznáte jednu z najúspešnejších herných sérií, ne ktorej základe ja aj položený film, ktorý 
vyšiel na konci roku 2016? Určite sa vám vybaví herná séria Assassin's creed. Skúsme sa niečo 
dozvedieť o tejto slávnej značke. 
 
Assassin's Creed je názov série historicky zameraných počítačových hier s obsahom fikcie, 
ktorej autorom je spoločnosť Ubisoft Montreal a dosiaľ vydávaná firmou Ubisoft. Žánrovo sa 
hry pohybujú v rozmedzí akčnej adventúry, sandbox hry s prvkami bojovej akcie. Prvý diel tejto 
série vyšiel v roku 2007 pod menom Assassin's creed. Keď vývojári uvideli, aké množstvo 
hráčov si túto hru stiahlo, tak sa rozhodli urobiť aj ďalší diel. A takto to pokračovali až dovtedy, 
dokým spoločnosť neuvidela jednu z posledných dielov s tejto legendárnej série, ktorý nesie 
titul Assassin's creed Syndicate, ktorého dej sa odohráva v Londýne počas priemyselnej 
revolúcie a zároveň na to, vydali k tomu aj bonusový príbeh, ktorého dej sa točí okolo postavy 
Jack the ripper (Džek rozparovač). Boli aj vydané na mobilné telefóny a nesú tituly Assassin's 
creed Identity a Pirates. V jednej z týchto mobilnej hre sa ujmete jednej zo 4 postáv podľa 
vášho výberu (Shadowblade, Trickster, Berserk alebo Thief). Každá postava má iné schopnosti 
a vlastný príbeh. Bohužiaľ, táto hra je platená a stojí okolo 4,99 eur. Táto séria je veľmi 
úspešná u kritikov, hráčov aj finančne, dosiaľ sa predalo cca 38 miliónov kusov (stav z 2007). V 
roku 2016 vyšiel film Assassin´s Creed na ktorý sa teší celý svet hráčov tejto slávnej značky. 
A len tak pre zaujímavosť, vývojári pochádzajú z Francúzka. 
 
Teraz niečo o postavách hry Assassin's creed Identity: 

1. Berserk sa špecializuje na boj. Je veľmi silný na boj zblízka a má k tomu prispôsobené aj 
svoje schopnosti. 

2. Thief sa špecializuje na pasce, ktorými potom nepriateľov doslova zabíja. 
3. Tricker sa špecializuje na maskovanie, ktorým sa premení na civilistu a jeho nepriatelia 

si ho ani nevšimnú a on ich môže bez problémov zlikvidovať. 
4. Shadowblade je v podstate to isté ako Tricker, ale Shadowblade má dymovú bombu, 

ktorú keď pod seba hodí, tak ho jeho nepriatelia nevidia a on sa môže niekam vypariť, 
alebo nejakého nepriateľa zabiť. 

 
Ja osobne som sa k hre Assassin's creed dostal cez hru 
Assassin' creed III, ktorej dej sa odohráva počas americkej 
revolúcie. Hra sa mi natoľko zapáčila, že ma to zaujímalo 
dokonca omnoho viac ako Star Wars. Začal som si hľadať 
knižky a na Vianoce som dostal svoju prvú Assassin's creed 
knihu. Volala sa Assassin's creed Podsvetie. Postupom času 
som začal počúvať aj pesničky s touto tematikou. A dosiahlo to 
až takej miery, že by som chcel ďalšiu Assassin's creed hru aj 
knihu. V mojej hre som skoro pri konci a teším sa na to, keď 
dostanem ďalšiu Assassin's creed hru, prípadne knihu.     

 
 Matúš Melicherík  

PC HRA 
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Pekné nechty 
 

Dievčatá, viete sa starať o svoje nechty? Poviem vám zopár rád, ako na to. 
Obhryzené nechty má skoro každý, preto máme pilníky. Ako sa pília nechty? 
Musíte opiľovať nie vrchnú plochu nechtov, kde sa maľuje, ale len konce 
nechtov. Keby ste si opílili nechty zvrchu, boli by hnusné, ale o to sa 
nestarajme. Ďalšia rada:  vedeli ste, že nechty potrebujú vodu? Áno, vodu. 
Musíte si zobrať dve malé misky , dajte do nich vodu, normálnu čistú 
a kvapku slnečnicového oleja. Na pol hodinku v nich budete mať prsty 
a budete ich mať krásne, lesklé a čisté. Idem sa spýtať odborníčky - pani 
učiteľky Holičovej. Má krásne nechty a preto sa jej opýtam, prečo má také pekné nechty.  
Pani učiteľka, všimli sme si, že máte nádherné nechty. Vy si ich robíte sama?  
Nie, ja si chodím dať urobiť nechty, lebo sa mi vždy páčilo, aké majú všelijaké farby a trblietky a tak ďalej. 
A kedy ste si ich dali urobiť prvýkrát? 
Doviedla ma tam moja dcéra (do salónu), lebo si aj ona chcela urobiť nechty a už je to asi päť rokov.  Každý 
mesiac mám inú farbu.  
Dajú  sa s takými nechtami robiť domáce práce? 
Najprv som si myslela, že nie, nemohla som umývať riady ani. Nedalo sa to,  tak  som poprosila môjho manžela 
a on umýval celý mesiac riady, prezliekal periny, umýval okná. Ale potom som zistila, že sa to dá, naučila som   
sa to.  Ale manžel mi doteraz pomáha.  
Ďakujem za rozhovor. 
Na záver rada odo mňa: Nezabudnite dievčatá, že nechty musia dýchať, tak si ich často nemaľujte, iba na 
zvláštne príležitosti. 
          Timea Uhliariková 

 
Urob si sám 
 
Každý máte asi doma nejakého kutila. Otca, mamu alebo seba. Raz som si písal domáce úlohy z matematiky.  

Keď som ich už spravil, tak som si odložil pero a ceruzku. Hodil som si ich do peračníka. Práve vtedy som nemal 

poriadne kružidlo ani uhlomer. Ale keď som si dal tú ceruzku do peračníka, tak som uvidel tú ceruzku ako leží 

na mojom starom zničenom kružidle a vtedy ma trklo. Čo keby som si ich urobil sám?  Rozmýšľal som, ako si ju 

tam mám pridržať. Brat mi vbehol do izby a  povedal mi: „Samo, kde mám dať tú lepiacu pásku?“. Povedal som 

mu: „Daj sem, potrebujem ju“. A tak som si prilepil ceruzku na kružidlo.  A to isté aj s uhlomerom. Zobral som 

si papier a obkreslil  jednu stranu a tú aj vystrihol. 

Len som si išiel na chvíľočku pospať, lebo som 

v noci dlho ponocoval, a môj mladší brat  mi kúsok 

z toho vystrihol a potom ešte riadne s lepiacou 

páskou oblepil. Zobudil som sa a našiel brata 

s nožnicami. Opýtal som sa ho: „Čo sa smeješ 

a prečo máš nožnice v rukách!?“ Adam na to: „Som 

ti skrášlil uhlomer“. Ja som sa na uhlomer pozrel - 

uhly vygumované a brat sa smial z celej duše! Ale 

čo už som mal spraviť - je to škôlkar. Chcel ma len 

ma prekvapiť. 

 

   Samuel Uhlárik 

MÔŽE SA TI ZÍSŤ 
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ANEKDOTA O SPISOVATEĽKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agatha Christie (1890 – 1976)  bola anglická spisovateľka detektívnych románov.  Patrí 
medzi klasikov detektívneho žánru.  Agatha Christie sa pôvodne chcela stať opernou 
speváčkou a istý čas študovala spev v Paríži.  Počas 1. svetovej vojny pracovala v 
nemocnici, kde získala isté poznatky o jedoch, ktoré využila pri písaní prvého 
detektívneho románu Záhada na zámku Styles. V ňom prvýkrát čitateľov zoznámila s 
postavou detektíva Hercula Poirota.      sk.wikipedia.org 

Agatha Christie raz poskytla interview redaktorovi anglickej televízie. 

To je predsa veľmi 

jednoduché. 

Portrétujem svojich 

priateľov takých, akí by 

boli nebyť zákonov. 

                                  Kristína Vršanská 

A odkiaľ beriete 

vzory pre svoje 

postavy 

zločincov? 

Keď umývam riady. Je to totiž natoľko 

otupujúca činnosť, že mi pri nej chodia 

na myseľ tie najvražednejšie nápady. 

Dnes v našej šou vítame slávnu autorku 

detektívok pani Agathu Christie... 

Kedy vám prichádzajú na um 

zápletky vašich detektívnych 

románov? 


