
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahojte, všetci! 
 

Veľká noc je už za nami a všetci chlapci ste si určite vyšibali nejakú tú odmenu. Dúfam, že aj vy baby ste si 

tieto dni užili a boli ste  dobre vyšibané aj pooblievané, aby ste boli krásne, možno aj múdre, čo by sa ku 

koncu školského roka určite hodilo. Nastal čas veľmi veľkého nárastu učiva a viacerí z toho začíname mať  

poriadny guláš. Aby nám z toľkého učenia nepreplo, treba si aj oddýchnuť, napríklad s novým číslom Hriča. 

          

Takže pripraviť sa, pozor, čítame.       Matúš Melicherík  
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Literárna čajovňa. Hovorí vám 

to niečo?  Je to udalosť, ktorá 

sa odohráva u nás na škole 

hlavne v marci. Číta sa tam, 

tvorí a pije sa tam čaj. Skúsme 

na budúci rok prísť tiež. 

 

Tradične v marci sa aj konal 

Čitateľský maratón. Tento rok 

zvíťazili najstarší zo súťažiacich. 

Pozrite sa s nami na to, čo sa 

čítalo a ako to celé dopadlo. 

Na našej škole sa každoročne koná 

aspoň jeden výchovný koncert, na kto-

rom sa môžeme niečo dôležité pre 

život naučiť.  Tento rok to bolo o tom, 

ako niekoho zachrániť. Aby sme neza-

budli, ako na to, prinášame krátku 

rekapituláciu. 

 

Náš bojovník bol na súťaži. Bohvie, 

kde to bolo a ako sa mu darilo. No 

nebudem vás naťahovať, bol som na 

Majstrovstvách Slovenska v kung-fu 

a niečo som o tom napísal. 

 

Zdá sa vám, že máme málo súťaží? 

Tentoraz ste sa mohli zapojiť do dvoch  

kvízov. Ak ste sa do užšieho výberu 

súťažiacich nedostali, prečítajte si as-

poň náš článok. 

 

Každý rok sa na všetkých školách koná 

Testovanie 9.  Požiadali sme sa našich 

deviatakov, aby sa s nami podelili 

o ich pocity a názory na testy. Celkom 

poučné čítanie:-) 

 

Olympiády a súťaže – to je to, čo 

niektorým našim šampiónom nedalo 

v uplynulých dvoch týždňoch pokoj-

ne spávať. Ale vynaložená námaha 

priniesla ovocie – čítajte o našich 

úspešných spolužiakoch. 

 
Už ste počuli o anime? Nová japon-

ská kultúra pre mladých prostred-

níctvom internetu pobláznila už aj 

niektorých z nás. 
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Ako si sa do Fínska dostala? 

Príležitosť ísť do Fínska som dostala vďaka pani učiteľke Ďubekovej. 

Raz na angličtine nám hovorila o možnosti ísť na výmenný pobyt 

prostredníctvom programu Erazmus. Bola to vlastne súťaž. Išlo v nej 

o to, aby sme poslali email jednej osobe, ktorá potom vybrala šesť najvhodnejších účastníkov, 

ktorí budú reprezentovať Slovensko. Keď som sa dozvedela, že ma vybrali, bola som nadšená. 

Pre mňa to bola skvelá príležitosť, keďže pobyt vo Fínsku bol zameraný na hudbu. 

Keď ste prišli do Fínska, aké boli tvoje prvé dojmy? 

Prvé dojmy som veľmi nevnímala. Hlavne som bola zmätená a plná strachu.... Bolo to niečo 

nové, ale aj tak som bola nadšená. 

Bála si sa, že nebudeš rozumieť miestnym obyvateľom? 

Nie. Hneď na začiatku som vedela, že to bude v pohode. Boli veľmi milí a plní ochoty. Celkom 

mi to chýba, všetci odtiaľ. 

Vyskúšala si nejaké neznáme jedlo, ak áno, aké? 

Moc som neexperimentovala s neznámym, ale zato mi strašne chutil napríklad sob. 

Keď si sa nudila, čo si robila? 

Na nudu nebol čas. Mali sme spoločnú hudobnú 

miestnosť, kde sme vlastne trávili skoro 24 hodín denne. 

Tí, ktorých hudba bavila tak ako mňa, vstávali už 

o 4:05 ráno a to len kvôli tomu, aby sa mohli o 5:00 pustiť 

do prípravy nášho koncertu. 

Odniesla si si odtiaľ aj niečo iné, ako len spomienky? 

Odniesla som si odtiaľ veľa. Spomienky, nové skúsenosti 

a hlavne veľa telefónnych čísel.... Môžem sa priznať, že mi 

všetci chýbajú. 

Aký bol tvoj celkový dojem z Fínska? 

Táto krajina mi prirástla k srdcu aj so všetkými, ktorí tam 

boli so mnou. Je mi za tým všetkým smutno. No teraz sa 

všetci dohadujeme, kde sa cez leto stretneme....   

      

                     Pre vás povyzvedal Matúš Melicherík. 

 

VYZVEDANIE 

Naša spolužiačka z 8. triedy, Rebeka Haluzová, strávila jarné 

prázdniny netradične: pobytom vo Fínsku. Ako sa tam dostala a čo 

tam robila, to sme sa už spýtali priamo jej. Veríme, že vás Rebekina 

skúsenosť povzbudí a tiež budete skúšať šťastie a hľadať 

príležitosti, ktorých je dosť, len treba chcieť:-)  
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Literárna čajovňa sa uskutočnila v stredu 8.3. 2017 vo štvrtej triede. Prichystali 

sme si občerstvenie a k tomu čaj. Doniesol sa aj kockový cukor, ktorý ale čoskoro 

záhadne zmizol, niekto zrejme potrebuje do čaju osem kociek. Boli prichystané 

súťaže ako napríklad pexeso s vynálezcami, hádanie pranostík, porekadiel a tiež 

puzzle rozprávkových postáv. Za každú vyhratú aktivitu sme si mohli vybrať 

odmenu zo záhadnej krabice, ktorá bola plná zaujímavých vecí ako napríklad 

peňaženka, perá, cukríky, spona do vlasov alebo zrkadlo. Hneď po krátkej 

prestávke, ktorá trvala 10 minút, sme si dali súťaž, kto prečíta najviac slov za 

minútu, ktorú som vyhral ja - Šimon Blaho. Keď sme už všetky súťaže prešli, 

rozhodli sme sa dať si ešte mini súťaž vo vynálezoch, ktorú vyhrala pani učiteľka 

Barčíková a mohla si vybrať odmenu. A na záver sme sa rozlúčili a odišli sme 

domov. Podľa môjho názoru sme všetci odišli spokojní a veselí. A hlavne naladení 

na ďalšie marcové aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto sme si pochutnávali na 

ovocnom čaji a na všelijakých 

ďalších pochutinách,  ako  sú 

napríklad keksy, chrumky a pre 

niektorých labužníkov aj 

spomínaný  kockový cukor. 

LITERÁRNA ČAJOVŇA  

Tu sa nám poriadne namáhali mozgové závity. Mali sme iba 

jednu minútu na poskladanie rozprávkových puzziel. Najťažšie 

bolo poskladať obrázok malej morskej víly, ktorá bola 

roztrhaná na cimpr-campr . 

Vedeli ste, že čaje majú zázračný účinok? Napríklad čaj 

z čiernej bazy. Používa sa pri prechladnutiu aj proti 

nočnému poteniu. Zvyšuje obranyschopnosť 

organizmu. V kombinácii s lipou a materinou dúškou 

účinne pomáha proti kašľu. Dokonca aj ja som ho 

používal a veľmi mi pomohol, hneď na druhý deň som 

išiel do školy, takže neodporúčam piť, ak neradi chodíte 

do školy. 

4    Šimon Blaho 



 

 

 

 

 

 

 

  

ČITATEĽSKÝ MARATÓN 

Čitateľský maratón sa uskutočnil dňa 17.3. 2017 v triede 6. 

ročníka. Čítala sa kniha Gulliverove cesty, ktorú napísal Jonathan 

Swift a ilustrovala ju Ivana Šebestová. Kniha bola vydaná v roku 

2008 a vydalo ju vydavateľstvo Petit Press. Jej hlavnou postavou 

je Gulliver, lodný lekár a námorník, ktorý počas strašnej búrky 

stroskotá a ocitne sa na opustenom ostrove. Lenže ostrov bol 

obývaný malými bytosťami, ktoré boli veľké na šírku nechtu 

palca na nohe. Určite ste videli aj filmovú podobu o modernom 

Gulliverovi z 21. storočia. Ak ste nečítali knihu, tak si pozrite film, 

iste vás pobaví. 

A tu je víťaz MAREK MAZÚR s finalistkou 

Natáliou Babušíkovou. Spýtali sme sa ich, 

ako sa im čítali a či ich víťazstvo 

prekvapilo. 

Marek a Natália: Čítalo sa nám dobre, 

boli sme v pohode, nemali sme žiadny 

stres. Ale aj tak sme nečakali, že budeme 

čítať najdlhšie, to nás prekvapilo, ale aj 

veľmi potešila. 

 

Súťažiaci boli z každej triedy dvaja - od 5. do 9. ročníka. Mohli sa prihlásiť dobrovoľne alebo ich pani 

učiteľka Kršková vybrala, lebo vie, že dobre čítajú a mali by veľkú šancu na výhru. Na občerstvenie sme 

mali jednu čokoládovú tyčinku a vodu podľa výberu - buď čistú alebo so zázvorovým sirupom.  Pravidlá 

súťaže boli takéto: jeden prečíta vetu a ide ďalší a takto sa to opakuje, kým sa niekto nepomýli 

a nevypadne. Ďalšie pravidlo je, že keď sa stratíte v texte a opýtate sa, kde sme, automaticky vypadávate. 

A ešte som zabudol na hlavné pravidlo: nikto nemohol ísť na WC, kým nevypadol. Súťaž bola veľmi 

namáhavá, hlavne na oči a tiež aj na výdrž.  Atmosféra bola napínavá, lebo nikto nevedel, kedy sa pomýli 

a vypadne a odnesie si domov len dobrý pocit, že sa zúčastnil. Každý chcel vyhrať odpustky alebo knihy. Ak 

neviete, čo sú odpustky, rád vám to vysvetlím. Sú to vlastne kupóny na odpustenie zlej známky. Porotcovia 

boli učitelia, ktorí sa striedali po pol hodine, lebo nemajú takú výdrž ako my, čo máme v sebe ešte veľa 

energie. Súťaž trvala od 13:30 do 15:30. Keď súťaž skončila, každý bol spokojný, myslím, že aj tí, čo 

nevyhrali. Niektorí súťažiaci súťažili už aj v minulých ročníkoch a boli radi, keď si prekonali svoj osobný 

rekord. A tu je zoznam tohtoročných maratóncov: 

5. roč.: Nina Sedliačková, Richard Benko, 6. roč.: Bianka Bajanová, Ráchel Haluzová, 7. roč.: 

Šimon Blaho, Kristína Krajčíová, 8. roč.: Rebeka Haluzová, Ema Hostačná, 9. roč.: Natália 

Babušíková, Marek Mazúr.  

Šimon Blaho 
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1. Prvý Európan, ktorý podrobnejšie poznal 

východnú Áziu, bol: 
A/ Louis Pasteur 
B/ Marco Polo 
C/ Aurel Stodola 
D/ Isaac Newton 

2. Ktorý údaj o Pytagorovi nie je pravdivý? 
A/ Pochádzal z ostrova Samos. 
B/ Založil vlastnú školu. 
C/ Žil v 4. storočí pred Kr. 
D/ Bol aj akustikom. 

3. Rodným krajom Aurela Stodolu je: 
A/ Liptov 
B/ Spiš 
C/ Orava 
D/ Zamagurie 

4. Ktoré tvrdenie je správne? 
A/ Už pred Newtonom sa dali vypočítať 
pohyby planét. 
B/ Marie Curiová získala trikrát Nobelovu 
cenu. 
C/ Louis Pasteur zistil, že mliečne kvasenie 
spôsobujú živé organizmy. 
D/ Aurel Stodola bol žiakom Alberta 
Einsteina. 

5. Otec a strýko Marca Pola priniesli 
posolstvo od mongolského chána 
pápežovi: 
A/ Gregorovi X. 
B/ Gregorovi IX. 
C/ Gregorovi V. 
D/ Gregorovi VI. 

6. Zakladateľom teórie parných a plynových 
turbín bol: 
A/ Isaac Newton 
B/ Louis Pasteur 
C/ Aurel Stodola 
D/ Pytagoras 

 

ŠKOLSKÉ KVÍZY 

Celý marec sme sa venovali rôznym objavom a objaviteľom. 

Čítali sme si o Marcovi Polovi alebo o Marie Curie. No a na 

záver MARCOVÍN nás čakal Objaviteľský kvíz. Z každej triedy 

sa zišli trojčlenné družstvá, ktoré v štyroch kolách zbierali 

body. Ak ste tiež chceli byť v súťažnom tíme, ale nevyšlo vám 

to, tak si aspoň prečítajte našu reportáž. 

I. kolo 

 

7. Ktorý z uvedených objaviteľov bol veľký 
trémista? 
A/ Isaac Newton 
B/ Marco Polo 
C/ Louis Pasteur 
D/ Aurel Stodola 

8. Ktoré tvrdenie vystihuje život Isaaca 
Newtona? 
A/ Bol osamelý, nikam necestoval a mal 
málo priateľov. 
B/ Obľuboval verejné vystupovanie, jeho 
prednášky boli veľmi zaujímavé. 
C/ Ako chlapec nebol veľmi nadaný ani 
zručný, obľuboval šport a pobyt v prírode. 
D/ Neovládal ani jeden klasický jazyk, 
nemal prístup do žiadnej väčšej knižnice. 

9. Akej národnosti bola Marie Curiová? 
A/ francúzskej 
B/ poľskej 
C/ nemeckej 
D/ českej 

10.  Kto tvrdil, že čísla sú aj symbolom 
etických hodnôt a vzťahov medzi ľuďmi? 
A/ Isaac Newton 
B/ Louis Pasteur 
C/ Pytagoras 
D/ Nikto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

V I. kole súťažiaci riešili vedomostný test s desiatimi úlohami. V tomto kole získali 
najviac bodov tímy 8. a 9. triedy (plný počet). Otestujte sa aj vy. 

Správne odpovede:  1. B, 2. C, 3. A, 4. D, 5. A, 6. C, 7. C, 8. A, 9. B, 10. C 
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1. prvé meno dánskeho rozprávkara  2. jeden riadok v básni alebo v piesni  3. autor rozprávky Pamodaj 
šťastia  4. zvuková zhoda slabík na konci veršov  5. text písaný viazanou (veršovanou) rečou  6. príbeh, 
v ktorom dobro zvíťazí nad zlom 7.meno stého brata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tu sú výsledky objaviteľského kvízu. Víťazi – ôsmaci – vyhrali obľúbené „odpustky“, čiže 
kupóny na odpustenie známky. Niektorí ich už aj stihli využiť:-)  

 

       
1.         

      
2.         

 

    
3.           

  

       
4.       

 

     
5.             

6.                   
  

    
7.         

   

Ročník Test 10b Tajnička 10b List 6b Pexeso 4b  Spolu 30 

8. 10 9 4 2 25 

5. 8 10 4 2 24 

7. 7 10 4 2,5 23,5 

9. 10 6 5 2 23 

6. 8 9 4 1,5 22,5 

II. kolo 
V II. kole čakala na súťažiacich tajnička. V tomto kole boli pre každý ročník pripravené 
iné otázky, lebo sa týkali literárneho učiva. Ale výraz, ktorý sa v tajničkách ukrýval, bol 
ten istý. Vylúštite si ho v piatackej tajničky. V tomto kole najviac bodov získali 5. a 7. r. 

III. kolo 
V III. kole si mali súťažné družstvá vybrať jedného zo šiestich objaviteľov, ktorých dielo 
ich najviac oslovilo a napísať mu/ jej ďakovný list v mene svojej generácie. Porote sa 
najviac páčil list deviatačiek, ktoré písali Marie Curie. Môžete si ho prečítať: 

IV. kolo 

IV. kolo bolo najnapínavejšie, ale aj najzábavnejšie. Tam už neboli potrebné ani tak 
vedomosti, ako dobré oko , pamäť a šikovnosť. Súťažilo sa v skladaní puzzle a v pexese 
pomocou programu Alf, ktorý dobre poznáte. V tomto kole šťastie najviac prialo 7. tr. 

Milá Marie Curiová! 
Týmto listom Vám chceme poďakovať, že aj vďaka Vašim objavom sa 
mohli uskutočniť prvé pokusy liečby rakoviny. Keďže máme v rodine 
člena, ktorý prežíva túto chorobu, vieme, aké je to ťažké. Veľmi nás 
mrzí, že existuje takáto agresívna choroba. Vidíme, ako trpí, ale aj 
vďaka Vášmu skúmaniu rádioaktivity je to ľahšie zvládnuteľné. Sme 
radi, že aj dnes sú takí ľudia ako vy. Chceme Vám za to poďakovať. 
Dokázali ste toho v živote veľa. Ďakujeme Vám za všetkých chorých 

ľudí.       S pozdravom deviatačky. 

7 
Matúš Melicherík, Šimon Blaho 



PRÍRODOVEDNÝ KVÍZ 

Tento kvíz sa konal 21. apríla v 4. triede. Za každý ročník 5. – 9. súťažilo trojčlenné družstvo. Úlohy boli rôzne, 

ale všetky sa týkali vody. Prvé úlohy boli testové, ďalšia bola tajnička, v ktorej vyšli slová rieka – potok – more. 

Po tajničke sme dostali papierovú kvapku, do ktorej sme mali napísať všetko, čo sa týka vody. Ďalšie úlohy boli 

odhadové,  napr. koľko štamperlíkov sa zmestí do kadičky. Poslednou úlohou bolo zistiť, ako sa nazýva činnosť, 

ktorá vzniká, keď do vody hodíme potravinárske farbivo (difúzia).  

Atmosféra bola skvelá - napätá, ale aj priateľská a vtipná. Napríklad Daniel P. nás pobavil tým, že nevedel 

naliať vodu do kadičky a tak mu museli pomôcť jeho verní kamaráti a spolužiaci Patrik H. a Filip R. My šiestačky 

sme čakali ako vždy posledné miesto, preto nás veľmi prekvapilo, keď pani učiteľka vyhlásila, že sme vyhrali.  

Takéto kvízy by sa nám páčili častejšie, hoci aj každý mesiac:-)  

Výsledky:  

1. miesto: 6. ročník (Janka Paprčiaková, Natália Krajčíová, Bianka Bajanová) 

2. miesto: 9. ročník (Filip Regiec, Daniel Pavlík, Patrik Hoferica) 

3. miesto: 5. ročník (Nina Sedliačková, Richard Benko, Dávid Sládek) 

4. miesto: 7. ročník (Šimon Blaho, Daniel Dobroň, Tomáš Kratochvíl) 

5. miesto: 8. ročník (Martin Višňovský, Ema Hostačná, Samuel Mruk) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       
1.  

 
  

 
  

        
2.  

 
  

 
  

        
3.   

 
      

       
4.  

 
        

       
5.  

 
  

 
  

 

1. Pri akej teplote nezamŕza slaná voda? 
a) Pri nižšej ako sladká voda  
b) pri rovnakej ako sladká voda  
c) pri 0 °C 

 

2. Koľko percent zemského povrchu je pokrytého vodou? 
a) 20% – 60%  
b) 70 – 75%   
c) 90% 

 

3. V akej vode žije muréna? 
a) slanej   
b) sladkej  
c) slanej aj sladkej 

 

4. Koľko km má rieka Níl? 
a) 6671   
b) 4637    
c) 3600 

 

5. Koľko dní vydrží človek bez vody? 
a) 3 – 7 dní   
b) 2 – 3 dni   
c) 7 – 10 dní 

 

1. Vodný živočích 

2. Miestnosť v dome 

3. Zelené ovocie  

4. Domáci vták    

5. Dopravný 

prostriedok                      
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Vo štvrtok 6. apríla sme sa celá škola vybrali do kultúrneho domu na koncert. Účinkovali tam 
naši starí známi. A to Jaro Gažo a Rado Pažej z kapely OFF a tentokrát s hosťom, vlastne 
hosťkou, pani záchranárkou zo záchrannej služby. Učila nás, ako poskytnúť prvú pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

AKO ZACHRÁNIŤ 

Na pódium boli všetci pozývaní, ale len pár z nich prijalo pozvanie. 
Niektorí boli zavolaní, aby odpovedali na nejakú otázku, ale iní boli 
zavolaní na to, aby si vyskúšali prvú pomoc na vlastnej koži. O to sa na 
koncerte postarala pani zo zdravotnej služby (neviem odkiaľ). Na 
scénu sa dostali Richard Benko a ďalší (ich mená si už nepamätám). 
Takže koncert nebol len obyčajný koncert s pesničkami, ale aj 
s rôznymi aktivitami. Takže nebola nuda. Skôr mali niektorí aj strach, 
že či ich spolužiaci, prípadne kamaráti, nedostanú napríklad infarkt od 
únavy pri masáži srdca:-)  

Všetci na koncerte spoznali 
známe pesničky a dokonca si 
ich aj občas spievali. Ak 
nespomínam deviatakov. Oni sa 
len veľmi málo zaujímali 
o koncert. Však posúďte sami. 
Sú to tí vzadu na stoloch. 
 

A ako vlastne previesť prvú pomoc 
počas bezvedomia iného človeka? 

 

1) Treba zistiť vedomie, či vôbec dýcha, či je pri 
 vedomí. 
2) Pri zisťovaní dýchania zakloniť hlavu. Priložte 

ucho ku ústam  a oči smerom k hrudi. 
3) Ak dýcha, tak ho dajte do stabilizovanej 

polohy. Ak nedýcha, tak dávajte KPR 
(KardioPulmonálna Resuscitácia) 
 

Postup: 
1) Nepanikár a zavolaj na číslo 155/112(nevolaj 
zo srandy) 
2) Mobil si daj na reproduktor a polož ho ku 
hlave postihnutého. 
3) Počas telefonátu odpovedz na otázky 
operátora a urob set KPR. A to 30 stlačení 
hrudníka (niekde v strede), pričom silnejšiu 
ruku  daj navrch a potom zapchaj nos a daj  2 
vdýchnutia. Toto rob do príchodu sanitky. 

A na záver  bonus. Niektorí z vás 

nevedia, ako sa vlastne dáva 

človek do stabilizovanej polohy. 

Tu je návod. Ak by ste chceli, 

tak si to môžete na niekom 

skúšať. Samozrejme s jeho 

dovolením. 

                 Matúš Melicherík 
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NEZNÁMI DUCHOVIA 

Milí čitatelia, 

Asi nepoznáte  týchto duchov,  ktorí nestrašia, ale sú smiešni. Niektorí žijú na ulici, komoduch 

najčastejšie je v jednej neporiadnej skrini, kde to niekedy zapácha. Husľoduch je teraz 

v jednej z Filharmónií a Dvojhlavý pes je teraz v jednej z detských izieb. Ostatní 

strašia...ktovie kde?      

 

Príbeh o duchoch 

Kedysi dávno bol jeden malý, malučký domček a v tom domčeku žila jedna škaredá a hlúpa 

striga. O krásu svojho domčeka nedbala. Raz jej niekto zaklopal na dvere: Klop-klop! Striga 

otvorila dvere.  Stihla len povedať: Dobrý deň, kto ste? a vzápätí vykríknuť: 

Áááááááááááááááááááááááá!.  Neznámy návštevník ju totiž ovalil motykou. Bol to včilkaduch. 

Keď sa striga zobudila, videla, že sa nachádza  vo väzení. Včilkaduch sa mal zatiaľ dobre v jej 

domčeku. A viete, prečo to všetko strige urobil? Kedysi v jej dome žil pán Včilka s pani 

Včilkovou, ale zlá striga ich vyhnala. A stali sa bezdomovcami. Zomreli, a stali sa z nich 

včilkaduchovia. Ich deti ešte žijú . A túlajú sa po uliciach. Nemajú čo jesť. Ale raz ich zobrala 

jedna babka domov. A viete, kto to bol? Bola to tá zlá striga.  Striga ich chcela vykŕmiť 

a zhodiť do rieky rybám. Preto ju včilkaduch v tých dverách ovalil motykou. A ďalej to už 

poznáte... Včilkaduchovci získali späť svoj domček. Momentálne je na predaj. Záujemcovia 

nech sa hlásia na ústredí duchov. Adresa: Duchovná 000, Zádušie za rohom. 

 

Komoduch je  

duch, ktorý vyháňa ľudí 

upratať si skriňu. 

Aby tam nemali neporiadok. 

 
 

Husľoduch je duch, ktorý 

v noci škrípe na husliach. 

Robí to hlavne o polnoci. 

Niekedy plaší  vtákov 

ohnivákov. 

Ohňoduch je duch, ktorý 

púšťa v noci oheň, aby 

niečo podpálil. Pri posteli 

majte stále vedro 

s vodou 

Lakomák je duch, 

ktorý je lakomý, nič 

nechce požičať. 

A kradne všetko, čo vidí 

a nechce to vrátiť. 
 

Urážajko je duch, ktorý 

sa stále uráža, 

pre každú maličkosť 

vysedáva v kúte a mračí 

sa. 

Dvojhlavý pes je pes, 

ktorý keď  vypustí 

ducha, tak to za ním 

vybuchne a aj smrdí 

sírou. 
 

     Jakub Dobroň, Monika Ševčíková 
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Ja,  hudobník 
 

A skočila! Nevšimol som si, že ma uviazala tiež.  Schytil som Atherisa a padali sme všetci. 
Nakoniec sme spadli do vody. Celí  zmočení sme vyliezli z vody a išli sme sa schovať pod veľký list.  
„Aha, niečo sa k nám blíži!“ 
Prišiel k nám malý melónik a hovoril: 
„Tata lata puta kaka  j! Ka!“ 
„Čo?“    
„Hovoril, že sa pokakal.“ 
„Aha, tam sú maličké dvere, poďme k nim.“ Išli sme ku dverám. Boli červené a kľučku mali takú farebnú ako 
dúha. 
„Sasahahadommm.“ ozval sa melónik. 
 „Čo zas hovorí?“   
„Že to sú jeho dvere.“  Vošli sme do nich a ocitli sme sa na kopci, na ktorom bola cestička. 
„Sasafaretu.“ 
„Máme ísť za ním.“  
Aj sme išli. Prišli sme do krajiny kvetov. Boli tam: magnólie, ruže, sedmokrásky, tulipány a všelijaké kvety od 
divu sveta. Melónik odtrhol list z magnólie a pretrhol ho na polovicu. Vtedy ten list zjedol Atheris  a narástli 
mu krídla. Chytili sme sa ho  a on nás odviezol ku nejakému kráľovi s bakuľou. A ten povedal: 
„Pomôžte mi!“             Pokračovanie nabudúce. 

                                                                                  Jakub Dobroň 

Lesné dni 

Počasie nám prialo. Začalo svitať. Po troch hodinách kráčania sme boli obidve unavené. Asi tak po siedmich  

krokoch som zbadala vydupanú cestu.  Okamžite vo mne ožila nádej, že by to mohlo byť jedno z našich stád. 

Upozornila som Lily a tá rýchlo pribehla. S nádejou som povedala: „Lily, toto by mohla byť cestička, ktorú 

vyšliapalo jedno z našich stád“. Lily však rýchlo odvetila: „Ale... tú cestičku mohlo vyšliapať úplne iné stádo“. 

Podišla som bližšie k lesnej ceste. Zbadala som malé odtlačky konských, srnčích a medvedích stôp. Na chvíľu 

som úplne zamrzla pri pomyslení na medvedie stopy. Našťastie som samu seba presvedčila, že to bolo asi 

dávnejšie a že medvede prišli skôr ako naše  stáda. Nakoniec som aj cez menší strach zo seba vyjachtala: 

„Poďme po tej cestičke, čo ak nájdeme nejaké stádo? Alebo... čo ak to bude naše stádo!“  Lily sa na mňa 

pozrela s nádejou v očiach. Začala pomaly kráčať po cestičke, keď zrazu zvolala: „Yume, poďme, ešte ich 

možno dobehneme!“ Po asi pol hodine sme už nevideli slnko. Stromy boli veľmi husté. O chvíľu začala byť zem 

veľmi vlhká. Raz za čas sme sa trochu zaborili do blata. Za hodinu 

sme sa ocitli v bažine. Bolo tam hrobové ticho. Jediné, čo sme počuli, 

boli žaby a nejaký hmyz. Celé to pôsobilo, ako keby na nás niečo 

číhalo. Lily s neistotou prehovorila do ticha: „Yume, poďme radšej 

preč, nemám z tohto divného miesta dobrý pocit...“ Prikývla som 

a rýchlo sme sa pobrali preč. Pozrela som sa za seba a zachytila som 

si nohu do ostnatého kríku. Lily sa otočila  a rýchlo ku mne pribehla. 

Našťastie ma po chvíli vytiahla. Keď sme vyšli z bažiny, ocitli sme sa 

v hustom lese. Keď sme les prešli, uvideli sme prekrásnu lúku plnú 

kvetov. Rozhodli sme sa, že si nachvíľu oddýchneme.  

      Pokračovanie nabudúce. 

V minulej časti sa Atránia opásala lanom, ktorý je podal Ohard a... prečítaj si 4. diel príbehu Ja, hudobník.  

Ninka ďalej rozvíja príbeh Lesných dní – nájdu Lily a Yume svoje stádo a aké nebezpečenstvá na nich čítajú 

v lese? Začítajte sa do našich príbehov, pomaly sa blíži ich záver. 
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Lukáš Malík 
Deň pred testovaním som bol na počudovanie pokojný. No keď som už sedel v lavici, 
začal som pociťovať prvý stres. Keď nám rozdali testy z matematiky, hneď som si ho 
poriadne prezrel a zdal sa mi celkom ľahký. Začali sme pracovať a ja som zistil, že to 
nebude také ľahké, ako sa mi zdalo. Začal som si prechádzať úlohy a zdalo sa mi, že 
toho veľa neviem. Keď som dopísal, odišiel som do vedľajšej triedy a tam už boli 
niektorí spolužiaci z druhej skupiny. Rozprávali sme sa, kto to ako napísal. Keď nám 
rozdali test zo slovenčiny, zistil som, že matika bola ľahšia. Úlohy sa mi zdali dosť 
ťažké, mnohé som si len tipol.  
Daniel Pavlík 
3. 4. to už začalo. Od pondelka som mal stres. Nič sa mi vtedy nedarilo, či už v škole, doma, ale ani na futbale. 
Doma som sa nejako špeciálne nepripravoval, spravil som si iba jeden test zo slovenčiny a jeden z matematiky. 
Príprava sa konala hlavne v škole, kde nám pani učiteľky venovali strašne veľa času a papierov, na ktoré nám 
tlačili testy alebo prehľady učiva. Každý mal podľa mňa lepší pocit zo slovenčiny. 4. 4. som zháňal pomôcky. 
Stres bol stále väčší a väčší. Pátrali sme aj po internete, či neunikli nejaké úlohy a odpovede. Nikto z nás nič 
nenašiel. Hľadaním sme premrhali celý deň. Radšej sme sa mohli učiť. 5. 4. A je to tu! Ráno sme sa všetci 
stretli v šatni. Nikomu sa nechcelo ísť do tried. Boli sme rozdelení na dve skupiny. Najprv sme písali test 
z matiky. Mal som z neho strašne zlý pocit. Z testu zo slovenčiny som mal lepší pocit. Prešlo ďalších 60 minút 
a dopísali sme. Potom sa každý ponáhľal domov. Stres už opadol. 
Samuel Krajčí 
Boli sme rozdelení na dve skupiny – tí, čo boli v strese a tí, čo boli v kľude. Ja som patril do skupiny kľudných 
a naozaj mi bolo jedno, ako to dopadne. Vôbec som sa na testovanie doma neučil, opakoval som si len v škole. 
Po dopísaní testov som mal dobrý pocit. Myslel som si, že oba budem mať nad 90%. Hneď ako som prišiel 
domov, snažil som sa na internete nájsť odpovede. Večer som ich konečne našiel, a tak som si spomínal, ktorú 
odpoveď som dal. Keď som si všetko dokontroloval, už som dobrý pocit nemal. Ale nevadí, hlavne, že som 
zdravý 
Jakub Marek 
Čo sa týka testovania a obdobia pred ním, ja som to mal fajn. Týždeň pred testovaním som bol prijatý na školu 
a zmocnil sa ma ohromný pokoj a pohoda. Takže žiadny stres, nič. Samozrejme som si čo-to pozrel, ale vedel 
som, že som za vodou. V deň testovania som sa vyspal perfektne. Naraňajkoval som sa, nachystal veci a šiel 
som do školy. Tesne pred rozdaním testov z matematiky som už začal vymýšľať, čo budem robiť poobede. Keď 
som ale uvidel test, zmrzol som! Potom to už nejako išlo. Na doučovanie som často nechodil a ani som sa 
veľmi neučil. Bola to výzva. Cez prestávku, keď sme sa s chalanmi bavili, ma mrzelo zistenie, že som spravil 
kopu zbytočných chýb. Aj z výsledného percenta som sklamaný. Ale nejako extra ma to netrápi. Slovenčina – 
to už bol iný príbeh. Vedel som toho veľa, išlo mi to od ruky. Za 15 minút som mal všetko hotové aj 
skontrolované. Cítil som sa dobre. Ale nič nebol lepšie, ako prvý krok zo školy domov. Ten pocit slobody 
a voľnosti! Geniálne! 
Sofia Krajčíová 
Ja som nemala pred testovaním  stres. Až v deň písania. Dosť som sa bála 
matematiky. Slovenčinu som považovala za ľahkú. Zo slovenčiny som si aj robila 
komparácke testy, a preto som sa jej nebála. Ale sklamala ma – bolo to dosť ťažké. 
Najťažšie úlohy z matematiky boli 2. (nebola som si istá, ako majú tie čísla ísť za 
sebou na osi) a 17. (to som sa zamotala a nevedela som sa v tom vyznať). Najhoršie 
bolo, keď som už nemala čas a nemala som vypočítaných ešte niekoľko úloh, ktoré 
sa ani nedali zvládnuť. Celkovo som bola zo seba sklamaná. Slovenčina ma teda tiež 
dosť zarazila. Najťažší text bol „Čítam, čítaš, čítame“. Otázky vzťahujúce sa k tejto  

TESTOVANIE 9 
Naši deviataci majú už za sebou Testovanie 9, na ktoré sa celý rok (niektorí viac, niektorí 
menej usilovne) pripravovali. Spýtali sme sa ich na pocity a na to, aké boli tohtoročné testy. 
Tu sú ich názory a v závere sme dali slovo aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali. 
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ukážke boli pre mňa náročné. Tam som stratila dosť času, odpovede som stále prehodnocovala. Nemala som 
z toho vôbec dobrý pocit. Najviac ma potom vytáčalo, keď sa ma každý pýtal, ako som to napísala, aké mám 
pocity a pod. Nechcela som sa o tom vôbec baviť, lebo som vedela, že to nedopadne dobre. Bola som na seba 
nahnevaná, že som zlyhala.  
Juraj Možješ 
Deň pred testovaním som bol veľmi nervózny. S mamou sme si pozerali predošlé testovania a riešili sme 
úlohy. Mama sa ma snažila upokojiť, ale moja nervozita sa potlačiť nedala. Išlo mi o veľa a ja som sa bál, že to 
pokazím. Navyše som bol stále chorý a nedokázal som sa dobre sústrediť. Ráno v deň testovania, keď som sa 
zobudil a uvedomil som si, čo ma čaká, znovu ma zaplavili obavy. Čím viac som sa približoval ku škole, tým som 
bol nervóznejší. Viac som sa obával matematiky, lebo v tej nie som najlepší. Ale niektoré úlohy boli ľahké, 
napríklad 1. úloha, ktorá sa dala vypočítať aj na kalkulačke. Po prestávke nasledovala slovenčina. Úprimne som 
si myslel, že tento test dám na 80%, ale bohužiaľ, nestalo sa tak. Nečakal som, že úlohy budú až také ťažké. Ale 
s výsledkom som nakoniec celkom spokojný vzhľadom na to, aký ťažký sa mi ten test zdal, myslel som si, že to 
dopadne horšie. 
Štefan Brežný 
Na T9 z matematiky som sa pripravoval od začiatku školského roka a týždeň pred T9 
som sa pripravoval aj na slovenčinu. Od septembra som chodil každý pondelok 
a stredu na krúžok s názvom Príprava na T9. Riešili sme na ňom doterajšie monitory 
a kompará. Na testovanie sme si mali doniesť modré pero, ceruzku, rysovacie 
pomôcky (pravítko s ryskou, uhlomer, kružidlo) a kalkulačku. Pre istotu som si zobral 
niektorých vecí viac. Napríklad som si zobral dve perá, dve pravítka a dve kalkulačky. 
Najprv sme mali jednu hodinu na matematiku. Ako prvé som si označil dôležité slová, 
na ktoré som si mal dávať pozor. Napríklad, že výsledok chcú v inej jednotke. Pri 
žiadnej úlohe som nemal väčší problém, dokonca som si stihol väčšinu úloh aj skontrolovať. Potom sme mali 
jednu hodinu na slovenčinu. Väčšina žiakov vraví, že na ňu je príliš veľa času, ale ja som ju trocha nestíhal, lebo 
niektoré úlohy boli ťažké na rozhodnutie, a tak som sa potreboval nad nimi zamyslieť.  
Marianna Krkošková 
Testovanie sa mi nepáčilo. Hlavne preto, že som moc stresovala. Bála som sa najviac matematiky, ale 
slovenčina bola nakoniec ťažšia. Určite som do toho mohla dať viac. Keby som mala ďalšiu príležitosť, tak ju 
využijem. Snažila som sa to stihnúť, času bolo pre mňa trošku málo. Z matematiky som preskočila dve úlohy, 
lebo som nechcela strácať čas. Nebola som si nimi istá. Počítala som s tým, že nebudem vedieť rovnice. Aj tak 
bolo. S niektorými úlohami som sa trápila, ale nakoniec som ich vypočítala, alebo som si tipla. Zo slovenského 
jazyka ma zaskočilo veľa úloh, ktoré mi vychádzali nerozhodne. Ani nie tak vedomostné ako čítanie 
s porozumením. Nestíhala som, tak som tipovala. Bola som už posledná v triede, veľmi ma to rozptyľovalo. Ale 
som rada, že to už mám za sebou. Ďakujem pani učiteľke Ďubekovej, ktorá sa na mňa usmievala a tým ma 
upokojovala.  
P. uč. Renáta Barčíková 
Na Testovanie 9 zo SJL sme sa s deviatakmi svedomito pripravovali. Na hodinách 
sme vyriešili  množstvo testových úloh z predchádzajúcich testovaní 
a monitorov. Niektorí sa na testovanie dokonca tešili. Napriek tomu, z môjho 
pohľadu, boli v testovaní niektoré úlohy náročné. V jednej úlohe bolo dokonca 
zaradené učivo, ktoré v minulosti vylúčili z osnov. Vylučovacou metódou sme ju 
však mohli vyriešiť.  Mrzí ma, že jeden žiak dosiahol len 20% . 
P. uč. Nora Konečná 
V deviatackom testovaní boli viaceré úlohy zamerané na logiku a na 
predstavivosť. Takéto úlohy z matematiky patria skôr medzi tie ťažšie. Okrem toho sa objavovali aj úlohy, kde 
bolo potrebné spájať viacero vedomostí napr. vedomosti z pomeru spojiť s vedomosťami o rovniciach. Aj 
tohtoročné testovanie deviatakov, ktoré testuje učivo matematiky z viacerých ročníkov naraz, si určite 
vyžaduje dávku sústredenia sa, prípravy a práce počas celého štúdia na základnej škole.  
 
Ďakujeme deviatakom, že odpovedali na naše otázky a za názor ďakujeme aj pani učiteľkám.  
Deviataci, držíme vám palce, aby ste sa dostali na tie školy, ktoré ste si vybrali.  
A pekný zvyšok posledného školského roka na základnej škole                               
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 

Na Biblickú olympiádu sme sa začali učiť už v januári a verte nám, nebolo toho málo. Krvopotne  sme zápasili 

s mapami, rodokmeňmi a textami. Táto drina sa nám však vyplatila v dekanátnom kole v Bytči, kde sme získali 

prvé miesto a postúpili sme do diecézneho kola. Osobne si myslíme, že dekanátne kolo bolo celkom ľahké, ale 

zradila nás jedna úloha. Zaujímalo by nás, aký súvis má dinosaurus s lízatkom s knihou Sudcov. Niečo otrasné! 

Takto obalamutiť žiakov! Nenachytali sme sa však sami. Výhra v tomto kole nás však ovplyvnila natoľko, že 

sme si verili viac, než sme mali. Diecézne kolo bolo veľmi ťažké , pretože sme nepočítali s niektorými úlohami. 

Po treťom kole nasledovali scénky. Za našu prepracovanú scénku sme dostali plný počet bodov. Pre 

informáciu - hrali sme situáciu, v ktorej mladý židovský chlapec Daniel vykladal sen babylonskému kráľovi 

Nabuchodonozorovi . Po scénke sme išli na Gymnázium sv. Františka, kde sme obedovali. Stáli sme v rade na 

obed, keď vtom Marek omylom rozbil tanier. Pani učiteľka Kršková rýchlo ratovala situáciu a zachraňovala 

taniere. Vyzeralo to tak, že tanier rozbila ona. Nikto si z toho však veľkú hlavu nerobil. Asi sa im to stáva často. 

Potom sme sa opäť vrátili a pokračovali sme v riešení úloh. Po piatom kole sme boli na 4.  mieste, hoci prvé tri 

kolá sme sa držali na 2. až 3. mieste. Potom sa ale všetko nejako poprehadzovalo  a po poslednom kole  sme 

skončili na  6. mieste. Trochu nás to sklamalo, lebo od 2. miesta nás delili iba štyri body. My sme však radi , že 

sme si mohli tieto pekné biblické texty dopodrobna preštudovať a ani 6. miesto nás neodradí od toho, že o rok 

pôjdeme znova. Štve nás len to, že na 1. mieste bolo GSF, ktoré nás pozvalo na obed. To bolo asi za ten rozbitý 

tanier.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

ZASE SA NÁM PODARILO 

Na prvej fotke sme na dekanátnom kole a sa stále len usmievame, lebo tušíme, že vyhráme. 

Na druhej fotke sme akurát na ceste na diecézne kole. Marek  počúva list Efezanom 

a snaží sa tváriť inteligentne. PS: Moc sa mu to nedarí.   

Na tomto obrázku hráme scénku, v ktorej 

prorok Daniel vykladá sen kráľa 

Nabuchodonozora. Marek sa snažil ukázať svoj 

herecký talent. Trému sme nemali, lebo deň 

pred tým sme vystupovali pred celou ôsmou 

triedou. A to nebol veľmi príjemný pocit:-(  

      Marek Zachar, Evka Hvizdáková, Mária Hvizdáková 
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JAZYKOVÝ KVET 

 
Tento rok sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže  v prednese v anglickom a nemeckom jazyku Jazykový kvet. Súťaž 
sa konala v Krajskej knižnici v Žiline. Najprv sme krvopotne zápasili v krajskom semifinále, kde bola 
konkurencia veľmi silná. Samozrejme, naša poctivá príprava a disciplína nás priviedla k tomu, že ja, Simona 
Sládková a Adrián Bóna sme postúpili do krajského finále. Poďme ale pekne od začiatku. Cesta do Žiliny na 
krajské semifinále ma zradila. Išiel som autobusom, ktorý mal ísť 7.30, ale SAD zlyhala a autobus dorazil až 
o 8.00. Ja som si už v autobuse pripravoval scenáre, ako zmeškám svoje vystúpenie a všetko dopadne 
katastrofálne! Po príchode do Žiliny som si zabehol peknú „dvanásťminútovku“  stanice až do knižnice, a verte 
mi, nebolo mi všetko jedno. Nakoniec som dorazil do knižnice, kde ma už s úsmevom na tvári čakala pani 
učiteľka Ďubeková. Zapísali sme sa a čakali na priebeh súťaže. Hneď medzi prvými išiel Aďo Bóna, ktorú porotu 
zaujal svojím zvučným hlasom a mimikou. Po ňom nasledovali Nina Sedliačková a Ivana Štulrajterová. 
Nakoniec som sa dočkal aj ja – konečne ma zavolali do miestnosti. Hneď som začal „šprechovať“. Recitoval 
som dielo Von Gebrüder Grimm Der Fröschkonig (Žabí kráľ) od bratov Grimmovcov. Snažil som sa, ako sa len 
dalo a keď som dorecitoval, porota pochválila môj nemecký prízvuk, gramatiku a samozrejme gestikuláciu 
a mimiku. Potom som ešte čakal na Simu Sládkovú, ktorá recitovala báseň The broken Dreamer. Porota 
pochválila je vcítenie sa do hlavnej hrdinky aj jej anglickú výslovnosť. Po nej som s anglickou básňou išiel aj ja, 
ale po predchádzajúcom vystúpení naladený na nemčinu som to celé pokazil. Nakoniec sme ale všetci traja – 
ja, Sima aj Aďo – postúpili do krajského finále. Tam bola situácia oveľa napínavejšia. Ja osobne som sa bál 
Jakuba Brandu, lebo on chodí na rôzne súťaže a jednoducho je to veľká konkurencia... No predniesol som 
svojho Fröschkoniga a Jakub bol veľmi vyľakaný, keď ma videl a počul:-) Nakoniec prišli výsledky a zistili sme, 
že ja som sa umiestnil na I. mieste v kategórii nemčina II. skupina a Adrián Bóna tiež na I. mieste v kategórii 
angličtina I. skupina. Sima skončila na IV. mieste, ale nevadilo jej to, brala to športovo. Pani učiteľka nám 
zagratulovala a teraz sa už tešíme na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční 19. mája 2017 na Univerzite sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. Veríme si a dúfame, že budeme našu školu dobre reprezentovať. Zatiaľ 
AUFIEDERSEN:-) 
                                                             Marek Zachar 
SHAKESPEARE’S DAY 
 

Dňa 30.3. 2017 sa na našej škole konala súťaž Shakespeare Day, na ktorej naši súťažiaci recitovali anglické 
básne. No v tomto roku sa zarecitovala aj nemecká báseň, ktorá bola naozaj veľmi vtipná a recitoval ju Marek 
Zachar, ktorý robil také grimasy, že sa išli všetci počúrať od smiechu, dokonca aj porota, ktorú tvorili pán učiteľ 
Klieštik, pani učiteľka Rečkova a pani učiteľka Ďubeková. Záujem o prvé miesto bol veľký, ale iba tí najlepší si 
ho zaslúžia. Takže prvé miesto a postup do mestského kola získala iba Simona Sládková v III. kategórii. Tej sme 
sa spýtali, ako sa jej tam darilo. 
Simona Sládková: 
Súťaž sa odohrávala v Krajskej knižnici v Žiline. Išla som tam s p. uč. Ďubekovou. Najskôr sme si pozreli 
prezentáciu o Williamovi Shakespearovi . Potom nás privítala jedna pani učiteľka a vysvetlila nám pravidlá. 
Vylosovali sme si poradie – ja som išla jedenásta. Ja som sa neumiestnila na prvých troch miestach, ale už sa 
teším na budúci rok. Dúfam, že sa mi podarí prebojovať vyššie:-) 

    

    

   

 

Účastníci školského kola: 

Sebastián Jurík (7. roč.) – 3. m. 

Martin Cigánik (4. roč.)  

Tomáš Lasička (3. roč.) – 2.  m. 

Michal Doboš (4. roč.) – 3. m. 

Andrea Škutová (4. roč.) 

Simona Sládková (8. roč.) – 1. m. 

Nela Bezáková (5. roč.) – 2. m. 

Šimon Blaho 
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               Matúš Melicherík 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO WUSHU (KUNGFU),  BRATISLAVA 
Niektorí z vás už boli niekde na súťaži. Ja som bol dňa 8.4. 2017 na majstrovstvách v kungfu. 
Súťaž začala o 10:30 a skončila o 20:00, ale prihlasovanie bolo už o 8:00. Naša škola mohla 
prísť neskôr, lebo už sme už boli poprihlasovaní. Bohužiaľ, ja som nastúpil až okolo 18:30, 
takže som si celý deň počkal. Ja som celkovo skončil s druhým miestom. Porozprávam vám, 
ako to v ten deň prebiehalo. 
 

Zobudil som sa o 5:30 a do Bratislavy sme 
išli autom, takže sme tam dorazili 
okolo 8:30. Vtedy prišli aj ostatní od nás 
z kungfu školy, ale Sifu (tréner) prišiel až 
okolo 9:00. Súťažiaci neprišli len zo 
Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, 
Maďarska, Rakúska ale aj z Ukrajiny. Takže 
konkurencia bola omnoho väčšia ako 
minulý rok. Ako prvý išiel od nás malý 
Lukáško (priezvisko si nepamätám) s 
ručnou zostavou, Matúš Prcín tiež 
s ručnou zostavou, Patrik Matúšek s tyčou, 
Patrícia Hubocká s mečom, Júlia Beláková 
so šabľou, Timotej Hlavon tiež s tyčou 
a nakoniec som išiel ja s nožmi, ale nie 
s takými nožíkmi, aké má vaša mama 
v kuchyni, ale s polmetrovými nožmi. 
Organizátori súťaže oceňovali každú 
hodinu, aby sa to celé urýchlilo. Naša škola 
sa po súťaži vybrala ešte do čínskej 
reštaurácie, ktorá bola vôbec prvá na 
Slovensku, ale jedlo aj atmosféra boli 
výborné, ba aj pracovníci boli veľmi milí. 
Keď sme prišli domov, bola už polnoc. 
 

 
 
 
 
       
     

Náš tím po skončení súťaže a strieborná medaila. 
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

V marci sa v Žiline na Mestskom úrade konalo okresné kolo 

Matematickej olympiády. Riešili sme tri príklady, na čo sme mali dve 

hodiny. Tento rok sa mi príklady zdali oveľa ľahšie ako po minulé roky. 

V prvom príklade som mala nájsť štvorciferné číslo, ktoré malo spĺňať 

isté podmienky. Napríklad súčin jeho dvoch krajných cifier mal byť 40 

a súčin jeho dvoch vnútorných cifier mal byť 18. Taký príklad som už dlho 

neriešila. Druhý príklad bol o niečo ťažší, pretože na jeho vyriešenie bolo 

potrebné najskôr vyriešiť hádanku. Tá hádanka znela: Meriam 90 cm 

a práve mám vykopanú polovicu jamy. Keď vykopem jamu celú, bude vrch mojej hlavy pod povrchom zeme tak 

hlboko, ako je teraz nad povrchom zeme. Otázka bola, aká hlboká bude jama. Po istom čase nám oznámili, že 

uplynula prvá hodina. Ani som sa nenazdala a uplynula aj druhá hodina. Čas tam ubiehal veľmi rýchlo. Asi po 

týždni sme sa dozvedeli výsledky. Ja aj moja sestra Majka sme boli úspešné. 
  

                                        Eva Hvizdáková 

 ŠIKOVNÉ RUČIČKY Z EKOTVORIVÉHO KRÚŽKU 
 

 

 

 

 

 

 

Na vytvorenie takéhoto pekného plotu budete potrebovať: 

 dlhý papier 

 nožnice 

 ceruzku 

 papierovú lepiacu pásku 

 temperové farby  

 hubky alebo štetce 

 bielu a čiernu fixku 

 odličovacie tampóny 

 tvrdý farebný papier 

 lepidlo 

Budeme potrebovať papier asi dlhý 5 metrov, podľa toho, aký 

dlhý plot chcete mať. Na papier nakreslíme ceruzkou vlnovku 

a na spodnú časť nalepíme papierovú pásku v tvare pásikov 

ako rebrík (pásku na vrchu zastrihneme). Spodok vlnovky 

nafarbíme zelenou farbou ako pasienky. Vrch vlnovky 

nafarbíme modrou farbou ako nebo. Keď už máme nafarbené 

a uschnuté pasienky a nebo, budeme robiť kvety bielou fixkou. Môžeme urobiť s temperovou farbou bodky 

ako kvety. Potom odlepíme pásiky a vznikne nám biely plot. Z odličovacích tampónov urobíme telo ovečky, 

hlavu a nohy vystrihneme z tvrdého hnedého papiera. A čiernou fixkou nakreslíme oči, potom prilepíme 

ovečky na plagát. Plôtikom si môžete vyzdobiť svoju izbu, alebo schodisko. My sme si vyzdobili dolnú chodbu 

školy. 

   Dianka Trajčíková, Klaudia Kevešová 
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TOTO SA MI PÁČI 

Hatsune Miku je interaktívna speváčka. Jej skupinu tvoria 

Rin Len a Luca. Miku nebola najskôr speváčka, ale len aplikácia, 
ktorá mala stenčovať hlas. Potom si tvorcovia uvedomili, aký je 
jej hlas krásny, tak z nej urobili speváčku Hatsune Miku, ktorá 
má svoje vlastné anime Mangu a ďalšie produkty. Hatsune 
Miku je zobrazovaná ako 16-ročné dievča s dlhými tyrkysovými 
vlasmi. 
      
     
 

Pokémon nie je len hra, je to aj Anime seriál. Hlavná postava  

sa volá Eš. Príbeh sa odohráva v dedine Lastúr. Nie sú tam  

ale žiadne lastúry, to je len názov malej dedinky. Tá dedina  

je na zemeguli, no u nás neexistuje. Predtým tam na  

počiatku neboli pokémoni, lebo pokémoni pochádzajú z  

vesmíru. Prileteli v mesačnom kameni Jigglypuff a teraz ten  

kameň strážia. No vráťme sa ku hlavnej postave. Eš sa chcel  

stať najväčším  trénerom pokémonov.  Všetky deti musia  

totiž  podstúpiť od 12 rokov a stať sa trénerom pokémonov.   

Eš zaspal ceremoniál, a preto mu nezostal ani jeden zo  

začiatočníckych pokémonov. Zostal len jeden a to bol Pikachu.  

Na začiatku bol tvrdohlavý, ale skamarátili sa a potom stretli  

Misti a Broka a začal ich  naháňať Raketový tím Jesi a Jems a  

Meowth. Ale vždycky im utiekli alebo ich porazili.   

Moji obľúbení Pokémoni sú   Jigglypuff  alebo Eevee     

                                 

 

Dragon maid (Dračie slúžky) je japonský seriál, pozrieť si 

ho môžete na internete. Hlavným hrdinom je drak Tóru, 

ktorý prišiel z dimenzie drakov. Stredovekí ľudia naň 

zaútočili a zapichli mu meč do chrbta. Musel čakať 

niekoľko storočí – až do súčasnosti, kedy ho zachránila 

Kobayiashi. Tóru sa do nej zamiloval, ale Kobayashi si ho 

nevšímala, zobrala si ho za slúžku, lebo vyzerala ako 

dievča (draci ale nemajú pohlavie ako ľudia). Kobayashi 

stretne v seriáli viac drakov, ale to si už pozrite sami, ak 

vám to dovolia rodičia alebo starší brat, ktorý už má 18 

rokov (to je môj prípad).  

Tento seriál je momentálne veľkým hitom v Japonsku, 

podobne ako Konosuba, ale o tom nabudúce. 

           Vanessa Uhliariková, milovníčka japonského anime 
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 R2-D2 

 

Príbeh sa začína o 19 rokov neskôr, ako udalosti z III. epizódy, keď v galaxii vládne Galaktické 

Impérium, ktoré udržiava poriadok prostredníctvom strachu. Malá rebelská loď  Tantive 4 unikla 

do sústavy Tatooine, ale imperiálny krížnik ich našiel. Začalo prenasledovanie lode, na ktorej boli 

rebeli s princeznou Leou Organou. Imperiálny krížnik ich napokon dostihol. Lein protokolárny 

droid C3PO jej povedal, že tentokrát už neujde. Ona nahrala správu pre Obi Vana Kenobiho 

a vložila ju do astromechanického droida R2-D2. Tí dvaja droidi sa teda snažili ujsť, práve keď 

Stormtrooprovia vtrhli na loď. Malý droid R2-D2 sa snažil ujsť v únikovom module. Nakoniec, po 

prehováraní, do modulu nastúpil aj C3PO a modul bol vypustený. V tej chvíli sa na lodi objavil 

samotný Darth Vader, ktorý potom vypočúval jedného z rebelských vojakov. On nepoľavil, a tak 

bol nakoniec uškrtený. Stormtrooprovia nakoniec našli princeznú Leu a omráčili ju výbojom 

plazmy zo zbrane. Droidi medzitým pristáli na planéte, kde ich potom deaktivovali Jawovia. Po 

chvíli Jawovia dorazili k domu Luka Skywalkera,  chceli kúpiť nejakého astromechanického droida 

a jedného protokolárneho. Nakoniec kúpili C3PO a R2-D2. Doma ich Luk riadne vypucoval 

a v droidovi R2-D2 našiel nejakú správu. Prišiel na to, že vraj ten droid patrí nejakému Obi 

Vanovi. No on poznal iba Bena Kenobiho. Na ďalší deň ráno zistili, že R2-D2 sa niekam vydal. 

Našli ho na území Tuskánov. Tí ho prepadli, no R2-D2 sa stačil schovať. Nakoniec ho zachránil 

starý Ben. Odviedol ho k sebe spoločne s droidami a povedal mu, že  Ben Kenobi je vlastne Obi 

Van Kenobi a ukázal mu svetelný meč jeho otca Anakina Skywalkera, ktorý je v tomto období 

Darth Vader. Ale o tom Luk ešte nevedel. Chceli odísť z Tatooinu, lebo tam bolo veľa Imperiálov. 

V krčme v meste Mos Eisle našli Hana Sola, ktorý ich mal odviesť na miesto určenia. No po dlhej 

dobe, keď už utekali, Obi Van trénoval Luka počas jazdy v hyperpriestore na planétu Alderan. 

Keď tam prišli, tak Hviezda Smrti už dávno Alderan zničila. Museli pristáť na Hviezde Smrti. Keď 

Leu zachránili a smerovali k Hanovej lodi, tak Luk videl boj medzi Obi Vanom a Darthom 

Vaderom, ktorý Obi Vana zabil. Nakoniec ušli na planétu Yavin 4, kde Lea predala plány Hviezda 

smrti. Hviezda Smrti už bola na planéte Yavin. Rebeli zahájili útok. Prvá letka Rebelov neuspela 

a ani ostatné, kde boli bombardéri. Nakoniec prišla letka s Lukom na čele. No za chrbtom mali 

Darth Vadera. Luk sa už chystal vystreliť torpéda na istotu. Ale zabrzdil ho hlas Mrtvého Obi Vana 

a povedal, aby použil silu a veril jej. On tak spravil a...... Presná strela. Pred výstrelom ešte Han, 

ktorý sa už chystal odísť preč, sa rozhodol zúčastniť sa Rebélie a odstrelil Dartha Vadera. On bol 

našťastie vyzdvihnutý a Rebeli oslavovali víťazstvo.       

Ben Kenobi 
Greedo       Tuskán Darth Vader 

chewbacca 
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ANEKDOTA O SPISOVATEĽOVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoré de Balzac (20. máj 1799 – 18. august 1850) bol francúzsky spisovateľ, 
zakladateľ realistického románu. Mal sedliacky pôvod, ale vždy túžil dostať sa do vyššej 
spoločnosti. Podarilo sa mu vyštudovať právo.  Písal iba pre zárobok a výhradne v noci. 
Svojím dielom podal realistický obraz francúzskej spoločnosti 19. storočia.    

sk.wikipedia.org 

Honoré de Balzac rád zisťoval charakter človeka podľa jeho písma. Často sa mu 
darilo a bol na to hrdý. Jedného dňa mu istá dáma predložila list napísaný veľmi 
nevzhľadným písmom. 

Ha-ha-ha-ha-ha! 

                                  Kristína Vršanská 

Nie, nie som. 

Prosím vás, majstre, povedzte mi 
niečo o charaktere a budúcnosti 
pisateľa tohto listu. Písalo ho pred 
viacerými rokmi jedno dieťa. 

To je dobre, môžem teda s vami 
hovoriť otvorene. To dieťa je 
lenivé a spurné. V živote nebude 
mať žiadny úspech. 

Ste matkou 
toho dieťaťa? 

Čo je na tom 
smiešne? 

Tento 
list ste 
mi vy 
sám 
napísali, 
keď ste 
mali 
dvanásť 
rokov. 


