
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamarka Koreňová, 1.A RODINA 



Ahojte!  

Prázdniny sa blížia, niektorí už aj plánujú, kam pôjdu na dovolenku, známky sú už pouzatvárané a všetci sa 

tešia na leto strávené doma, či niekde inde. Tieto posledné dni sú významné aj tým, že nás zasa opúšťajú naši 

deviataci, aj jeden veľmi múdry ôsmak, od ktorého je radosť odpisovať, prípade sa od neho naučiť tak, aby si 

tomu pochopil. No najväčšiu bolesť prežíva naša pani učiteľka Holičová, lebo ju už nebude mať kto opravovať 

a navrhovať nové spôsoby riešenia matematických úloh. S deviatakmi sme mali možnosť užiť si posledné 

výlety, a tak s nimi stráviť trochu viac času ako zvyčajne. Spoločne sme navštívili Jánošíkove Diery aj 

Osvienčim. Prajeme im veľa šťastia a veľa úspechov v ďalšej kapitole ich života, v ktorej sa budeme len 

okrajovo podieľať a samozrejme sa lúčime aj s vami, naši milí čitatelia. Uvidíme sa v novom školskom roku 

2017/2018. 

Ďakujeme vám za to, že ste nás čítali a dúfame, že v budúcom roku sa viacerí z vás stanú 

našimi kolegami.  Prajeme vám príjemné leto! 

Redaktori Hriča 

.............................................................................................................................................. 

Aký bol tento školský rok? 

Tento školský rok bol asi najlepší, aký som zažil. Bavili ma nové predmety ako napríklad fyzika. 

Pani učiteľky boli tiež super. Čudujem sa, že to s nami vydržali. Nemčina bol môj druhý najlepší 

predmet. A to nám len tento rok pribudol. Darilo sa mi celkom dobre. Nedostal som žiadnu 

päťku. Za to pár štvoriek áno. Tento školský rok ušiel rýchlo. Užili sme si veľa zábavy. Niekedy 

aj záchvaty smiechu. Mali sme veľa výletov. Najviac ma to baví vo vlaku s kamarátmi. Etika ma 

bavila tiež. Je tam zábava. Na jednej hodine sme išli von hrať bedminton. Ak to mám zhrnúť, 

bolo to super.   

Róbert Hybín 

Tento školský rok bol ťažký. Pani učiteľky už na nás viac tlačili, aby sme sa učili. Ale mal zato 

veľa úspechov. Podarilo sa mi vyhrať pár súťaží. A na niektoré sa aspoň dostať. Všetky zábavy 

boli vďaka našim deviatakom. Aj karneval trval dlhšie, než mal byť. Dokonca aj pani učiteľky sa 

zabávali. Na deň deti nám pripravili super aktivity. Podľa mňa si tam každý našiel svoju 

najobľúbenejšiu. A samozrejme nemôžu chýbať ani pekné fotky. Na ďalšej školskej aktivite, 

ktorá sa volá Beh pre zdravie, sme si tiež užili. Aj keď sme boli spotení, páčilo sa nám to 

a behalo sa lepšie, lebo nám k tomu pomohla úžasná hudba. Škôlkari si to tento rok užili najviac. 

Zabehli až 25 km a nakoniec si aj zatancovali na super pieseň s názvom Sofia. Deviataci spolu s 

ich učiteľkami si pripravili rozlúčkový večierok. My sme na ňom neboli, ale hádam sa im vydaril. 

Tento rok bol naozaj zábavný. Dúfam, že sa našim deviatakom bude dariť aj na strednej škole.  

  

Ráchel Haluzová 

 



 

 

 

 

 

Vo štvrtok 8. júna sme boli na našom Hričovskom hrade s pani učiteľkami a s pánmi 

zo Združenia priateľov Hričovského hradu, ktorí rekonštruujú hrad. Cesta na hrad nás 

veľmi unavila, ale bol to super výlet, ktorý sme si užili. Bolo veľa zábavy, napríklad 

scénka, v ktorej vystupoval Martin Červenec, Dušan Cabaj a Šimon Capanda.  

 

Na prvej hodine v škole sme mali prezentáciu 

a kvíz o Hričovskom hrade. Z prezentácie 

sme sa dozvedeli základné poznatky o hrade. 

V kvíze boli otázky, na ktorých odpovede sme 

si mohli spomenúť, ak sme pozorne 

počúvali  prezentáciu. Za správne odpovede 

sme dostali odmeny: pohľadnice Hričovského 

hradu a sladkosť. Hodina skončila a vyrazili 

sme na hrad. Dorazili sme pod hrad, zobrali 

sme nástroje a išli sme na hrad. Cesta na 

hrad bola celkom dlhá a únavná. Páni 

sprievodcovia nám rozdelili práce. Rozdelili 

sme sa na tri skupiny. Skupina  dievčat 

natierala schody. Skupina chlapcov s pani 

učiteľkou Rečkovou boli rezať a strihať 

stromy pílkami a nožnicami okolo cesty. 

Druhá skupina chlapcov s pani učiteľkou 

Krškovou chystali oheň na opekanie. Bol to 

zdĺhavý proces. Drevo bolo mokré. Nakoniec 

sme si opiekli klobásky a pozreli scénku, 

v ktorej vystupoval Dušan Cabaj ako 

Svildigrad, Martin Červenec ako rytier Blažej 

a Šimon Capanda ako Blažejov vojak. 

Najedení a unavení sme išli domov. Výlet bol 

super, až na cestu dole, na nej sme veľakrát 

spadli. Dolu sme ale zišli všetci a v poriadku.  

Ak ste ešte na Hričovskom hrade neboli, tak 

tam určite cez prázdniny zájdite.  

 

Róbert Hybín, Dušan Cabaj, Šimon Capanda 

(6. roč.) 

Pán Jozef Mihálik so svojím kolegom v našej triede 
opravujú naše kvízy. 

Vyzbrojení pracovným náradím  sme boli odhodlaní 
dobyť Hričovský hrad:-) 

Pred natieraním schodišťa bolo potrebné všetko 
pekne vyzametať. 
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V máji sme sa my žiaci ôsmeho a deviateho ročníka 

zúčastnili na účelovom cvičení v Terchovej. Išli sme 

ráno objednaným autobusom do Terchovej. Po 

príchode sme vystúpili a pani uč. Sládeková nám podala 

informácie o účelovom cvičení. Po poučení o správaní 

sme sa vydali do Jánošíkových Dier. 

V Jánošíkových Dierach sme začali jemnou turistikou. To však dlho netrvalo. Neskôr  začali prudké rebríky 
a mosty. Ale to nás neodradilo a pokračovali sme v turistike plní pozitívnej nálady. Po hodinke turistiky 
sme mali menší oddych. Oddýchli sme si , najedli sme sa a pokračovali v turistike. Ale ako sme pokračovali,  
rebríky a mosty boli pre niektorých náročnejšie a náročnejšie.  A samozrejme podaktorí aj spadli, a tak 
sme sa rozhodli vrátiť. Niektorí jedinci boli sklamaní, že sme nešli až úplne hore, ale kvôli zlému počasiu 
a klzkému povrchu sme to neriskovali. Cestou naspäť sme sa vrátili na naše oddychové miesto a odtiaľ 
sme už tiahli rovno do Štefanovej. V lese sme sa naháňali a podaktorí sa nezabišli ani bez modriny. 
Napríklad taká E. H.  skončila s monoklom pod okom. Po príchode do Štefanovej sme sa zastavili ešte 
v bufete, občerstvili sa a autobusom sa vrátili rovno domov. 

Výlet bol  celkovo super, napriek tomu, že na druhý 

deň sme boli v škole skapaní a unavení. 

Tuto na obrázku môžeme vidieť jedného veľmi 

aktívneho deviataka S. K., ktorý cestou do 

oddychového stanovišťa zazrel vretenicu 

severnú ľudovo nazývanú zmija a samozrejme 

hneď už musel pozorovať, skúmať a odhaľovať, 

ako sa had správa. To by pani učiteľka Holičova 

mala radosť. Hada sme trápili aj vtedy, keď sa 

schoval do vody pod kameň. Nemenovaná 

spolužiačka  napríklad dostávala na moste už 

záchvaty, keďže očividne má fóbiu z hadov. Ale 

no čo, každý sa niečoho bojí. Po chvíli sa naša 

„kamka“ (vretenica) odplavila po prúde rieky 

preč a my sme sa vzdialili od koryta rieky 

a pokračovali v našej túre priamo do 

Štefanovej. Cestou sme podaktorí stále 

spomínali na prvý kontakt s jedovatým hadom. 

 
                         Marek Zachar, Simona Sládková 
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Je to pravda. Deviataci a aj ôsmaci sme boli spolu v tábore s názvom Auschwitz-Birkenau. Nachádza sa 
v Poľsku a má takzvanú čiernu históriu. Je to tábor, v ktorom počas druhej svetovej vojny zomrelo príliš 
veľa ľudí. Medzi nimi boli okrem prevahy Židov aj diskriminované menšiny. Vtedy bolo jedno, či veríte 
v Krista, aj keď ste sa narodili židovským rodičom. Boli ste odsúdení na istú smrť. A my sme sa chceli 
dozvedieť viac. 

Tak napríklad toto je len jeden vagón 
z vlaku, ktorý prevážal Židov a iné 
menšiny na istú smrť. Predstavte si, 
že by ste v tomto vagóne skončili 
s ďalšími 49-imi ľuďmi a mysleli by 
ste si, že z pekla idete za lepším 
životom. Vedeli ste o tom, že tieto 
tábory Nemci propagovali rôznymi 
filmami? Mali to skvelo vymyslené. 
A keď sa snažili ľudia vyskakovať 
z týchto vagónov, pridali na každý 
koniec vagóna ostré háky, aby 
utečencov prebodli. 

Dozadu sme prešli ku dvom spaľovniam, ktoré boli pred koncom 
vojny rýchlo zbúrané samými Nemcami. Zahladiť stopy sa im 
nepodarilo úplne. Časom sa dozvedáme viac a viac. Napríklad 
v týchto spaľovniach boli tabuľky so smermi do šatní či spŕch. 
Nemci mali všetko premyslené. Zomierali tu prevažne ženy 
s deťmi a starí ľudia neschopní vykonávať ťažkú prácu. Zo 
začiatku tu ľudí zabíjali jedom na krysy. Tiež nám bolo vysvetlené, 
že to Nemci mysleli ako istý druh výsmechu. Neskôr vynašli plyn 
a rozhodli sa, že to bude rýchlejšie. 

Na obrázku vpravo vidíme drevené „poličky“. Sú to postele. Postele v ženskom baraku. Na jednom 

takomto  „lôžku“  spalo niekedy aj osem žien. V celom baraku (obrázok vľavo) bolo najmenej 50 takýchto 

lôžok. Predstavte si horúce letné noci. A teraz by ste mali byť v celkovo malej budove, kde je s vami 399 

ďalších ľudí so strachom z ďalšieho dňa. Je to ťažké počúvať. Pre mnohých našich starých rodičov je ťažké 

na tie časy spomínať....Vážme si to, čo máme. 

                                                  
                                  Rebeka Haluzová 
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Do kostola sv. Štefana sme sa vybrali z krúžku Klub Prameň. V kostole bolo chladno, ale dalo 

sa to vydržať. Sprievodca nám povedal všetko o kostole z jeho minulosti, ale aj zo 

súčasnosti. Povedal nám, že pod kostolom sú staré katakomby, ktoré sú už zasypané. Kostol 

bol používaný aj ako vojenský sklad. Kostol bol vyzdobený maľbami všetkých apoštolov. Pred 

kostolom boli dva posledné hroby z cintorína. Kostol musel prejsť aj niekoľkými 

rekonštrukciami, aby vydržal ešte niekoľko rokov. 

Na druhom poschodí bol 

organ, ktorý bol zvučný ako 

zvon. Bola tam super ozvena, 

takže sa tam dalo dobre 

spievať. Všetci sme boli 

fascinovaní tým úžasným 

strojom, ktorý sa najprv musí 

nafúknuť a potom sa môže 

začať hrať. 

Celkový dojem z kostola sv. 

Štefana bol úžasný. Dúfam, 

že sem ešte niekedy pôjdeme.   

Šimon Blaho 
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My šiestaci sme mali ísť na výlet do Tatier, ale pretože už neboli voľné bezplatné lístky na vlak, 

išli sme nakoniec do Trenčína. Najprv sme išli na hrad, kde nám pani sprievodkyňa ukázala aj veci, 

o ktorých sme nevedeli (väčšina z nás tam už bola).  

Najzaujímavejšia bola Matúšova veža, v ktorej bolo veľa schodov. Ja s Jankou sme sa po nich 

rozbehli a o chvíľu bolo počuť len: Dup! Dup! Cáp! Cáp! Dup – keď sme bežali ako splašené kone 

a cáp – keď sme sa potkli a išli sme po štyroch. Boli sme prvé hore aj dole. Na Matúšovej veži 

sme sa pozabudli – ja, Deňa, Lenka a Samo. Nevedeli sme, že už išli všetci dole, a tak sme sa 

pokojne dívali cez ďalekohľad. Keď sme zistili, že nikde nikto nie je, bežali sme šprinty po tých 

hrozných schodoch.  

Ďalej tam bola výstava mýtických bytostí. Bol tam škaredý jednorožec. Ja, Šimon a Jana sme sa 

boli pozrieť aj do hladomorne, kde sme sa zabuchli. Teda, ja som nás omylom zabuchla:-) 

Nevedeli sme sa odtiaľ dostať. Ale nakoniec prišiel náš záchranár Samko, ktorý nás zázračne 

vyslobodil.  

Keď sme sa v múzeu nudili, chytali sme muchy. Bola tam aj jedna divá koza – mééé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preboha, Šimon, prečo si 

kradol na tom trhu tie 

zemiaky! 

Ja som bol taký 

hladný, keď som 

zišiel z toho hradu! 

Bože, chalani, prečo 

ste sa nechali chytiť 

pri tých zemiakoch! 

A ešte ste aj nás do 

toho namočili.  

    Natália Krajčíová, Lenka Babušíková 
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Ja hudobník 
 

Kapitán zo 42. pravého uhla mi zobral môj lampáš s dušou.  Musíme mu ho zobrať z jeho poklad-

nice. Avšak bránia nám v ceste jeho divoprasatá  s krídlami. Ale my to zvládneme, tak ideme. 

Preleteli sme na korálovom sokolovi, ktorý bol veľký. Doleteli sme tam neskoro v noci. Divoprasa-

tá spali, aj piráti. Pomaly sme sa blížili ku lampášiku s dušou. Ale vtom nejaké divoprasa zakvičalo 

a zobudila sa celá loď.  

Zrazu sa spustilo lano a zajali 

nás. To znamenalo náš koniec. 

Nič sme nemohli urobiť. Potom 

prišiel kapitán s dýkou. Už sa ma 

chystal zabiť. Zrazu  sa otvorilo 

nebo a spustil sa Atheris 

s krídlami. Rýchlo nás zobral do 

svojho dlhého jazyka, chytil 

fľaštičku s dušou a išli sme ku 

kráľovi bez duše.  Kráľ zjedol 

dušu, aby ju zas mal. A my 

s Atrániou sme mali nádhernú 

svadbu.  

            

                             Jakub Dobroň 

Lesné dni 

  

Rozhodli sme sa, že si oddýchneme. Ja som našla vyležané miestečko, pri ktorom vytekal  drobný 

pramienok. Bohužiaľ, bolo to pod holou oblohou, takže by nám pršalo na hlavu. Našťastie Lily na-

šla miesto pod stromom. „Ehm, Lily? Takže pre ktoré miesto sa rozhodneme?“ Spýtala som sa 

pochybovačne. Byť krytý stromom pred dažďom, alebo mať blízko zdroj vody a teplé miesto? 

Z myšlienok ma vytrhla  Lily: „No, ja netuším. Ja by som radšej bola zmoknutá, ale mala by som 

aspoň vodu a teplé miesto na oddych. Veď je to len na chvíľu.“ Mala pravdu. Kývla som hlavou 

a kráčali sme k dočasnému miestu na odpočinok. O chvíľu sme už ležali a odpočívali. 

*** 

Lily ma zobudila zo spánku. Na oblohe sa objavil žiarivý blesk. Niekoľko sekúnd nato sme začuli 

hrmenie. Na zlomok sekundy sme sa na seba pozreli. Okamžite sme vystrelili na nohy a upaľovali 

do lesa.  

*** 

 

Teraz si na chvíľu oddýchnite od cestovania a prečítajte si záverečné časti čítania na pokra-

čovanie. Príbehy JA, HUDOBNÍK a LESNÉ DNI sa končia. 
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Búrka, našťastie, prešla po dvoch hodinách.  Po bežaní sme prešli cez horský priesmyk.  V blate 

sme uvideli stopy kopýt. „Hej! Lily, tie stopy - sú v blate! Asi tu boli nedávno... dúfajme, že to sú 

naše stáda...“  povedala som s nádejou v hlase. „No to aj ja dúfam...“ Vzdychla si Lily.  

*** 

Prešli sme jaskyňou a to, čo sme uvideli, bolo prekrásne. Vysoké hory lemovali údolie plné kvetov, 

stromov a jazier. Zbehli sme dole. Najprv sme sa išli napiť.  

*** 

Začuli sme dupot kopýt. Svet akoby zamrzol. Obidve sme sa na seba rýchlo pozreli a obrátili sme 

sa. Vyrazilo nám dych. Obidve sme bežali tak rýchlo ako sme nebežali ešte nikdy v živote. Pri-

behla som k svojej matke. Lily tiež. V ten moment sme boli najšťastnejšie na celom svete.  

O 4 dni neskôr 

Hľadala som Lily všade. Akurát sme sa hrali. Vedela som, že  za chvíľu už musí ísť zase k svojmu 

stádu. Ale mne to nevadilo. Veď zajtra sa zase vidíme. „Yume!“ Lily zakričala spoza mňa. „Kde si 

bola? Som ťa hľadala úplne všade.“ Povedala som  mierne naštvaným tónom. „Len som ti chcela 

povedať, že už musím ísť. Tak sa maj, zajtra sa uvidíme!“ Lily to povedala smutným tónom. „Maj 

sa!“ zakričala som. 

Bola som veľmi šťastná.  Mala som najlepšiu kamarátku na celom svete. Spolu sme sa hrávali deň 

čo deň. Dlho sme boli v peknom údolí, niekedy sme išli objavovať napríklad bažiny, inokedy hor-

ské lúky. Každý náš deň bol plný radosti. A nikdy tým dňom nebolo konca.  

           

      Nina Sedliačková 
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Na obrázku cestujeme do Popradu. Eva 
a Sima sa zabávajú na Silvii. 
Napodobňovala zvuky zvierat. No tá 
naša Silva - to je ale číslo. Tiež bolo 
vtipné, keď Eva dostala vynadané od 
pána, že čo tu kričí. Cesta celkovo bola 
zábavná, nasmiali sme sa, poklebetili 
a riešili ešte neuzatvorené známky 
z fyziky. Silvia už mala stresy, že jej pán 
riaditeľ uzatvoril dvojku. Samo Mruk sa 
strašne tešil, že vidí Tatry a tak stále 
kričal: Gerlach, Gerlach, to je Gerlach!  
Nakoniec sme pricestovali do Popradu 
a išli sme sa ubytovať do penziónu 
Slávia.  

Potom sme išli do nákupného centra Fórum. Cestou sme sa zastavili na detskom ihrisku,  kde sme sa 
vybláznili. Maťo, Vanes a Viki sa opaľovali na ježovi.  Aďo  zasa stále vyvádzal na slimákovi. Na chvíľu sme 
sa vrátili do detských čias. Keď sme prišli do nákupného centra, okamžite sme sa išli najesť. Najviac toho 
asi zjedla už spomínaná Silvia. Predstavte si, ona zjedla celú pizzu sama. Keď sme sa dostravovali, šli sme 
na nákupy a po nákupoch sme išli do penziónu a odtiaľ na kúpalisko. 

Na fotke môžete vidieť ako sme v Aquaparku hrali 
volejbal, ak sa dobre pozriete, môžete vidieť Evu 
chvíľu pred katastrofou. Spadla na zem a mala 
krvavé celé kolená, potom už len všetci počúvali, 
ako zomrie a že dostane infekciu. No Eva je jeden 
veľký hypochonder. Po volejbale sme sa ešte išli 
vykúpať. Potom sme sa išli prezliecť a čakali sme na 
laserovú show. No poviem vám - niečo úžasné, čo 
dokáže pár laserov a voda. Kúpalisko sme si užili a  
sme išli vyčerpaní domov. Po príchode na izby sme 
leňošili a aj sme sa osprchovali:-) O spánku ani 
hovoriť nemusím, okrem Evy skoro nikto nespal.  
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Ešte zopár slov ku kúpalisku. Na kúpalisku bolo 

super. Najlepšie boli tobogány a šmykľavky. 

Skoro stále sme sa kúpali. Nekúpali sme sa iba 

keď sme jedli a keď sme išli na laserovú show. 

Najhorší bol žltý tobogan. Marek povedal Eve, 

že sa ho nemá báť a že sa má rýchlo spustiť 

a ona sa spustila veľmi rýchlo a skoro to 

neprežila.  Potom sme už išli využiť posledné 

drobáky a šli sme do, nazvime to vodné gule. Na 

obrázku vidíme Mareka, ako robí rôzne 

akrobacie. Vo vodných guliach boli aj Eva, 

Vanes, Martin a Samo. Podľa Eviných slov nikdy 

viac. Boleli ju kolená ešte z volejbalu a keďže 

stále padala, aj tam ju boleli kolená. No potom 

sme sa už len máčali a už ako sme spomínali,  

išli sme domov. Na kúpalisku sme boli od 14:30 

do 22:00, Teda skoro osem hodín. Mali sme 

super pani učiteľky, super program, super čas. 

Všetko bolo SUPER. 

Na druhý deň sme skoro ráno išli na raňajky, pobalili sme sa a šup na vlak do Kežmarku. Mali sme ísť do 

Tatier na Štrbské pleso, ale kvôli nepriaznivému počasiu sme išli do Kežmarku. V Kežmarku sme išli na hrad 

a bolo super. Mali sme tam prehliadku. Na hrade sme videli veľa vecí, napríklad hradnú lekáreň alebo 

rôzne zbrane a sochy. Na obrázku vidíme Maťa, z ktorého sa tiež na chvíľu stala socha. Okrem nás na 

hrade boli aj Nemci a pri odchode sme videli aj Maďarov. Mali sme možnosť taktiež si popozerať výstavu 

veteránov, no okrem pani učiteľky Krškovej tam už nikto nebol. Potom sme išli do mesta sa pozrieť na 

najväčší evanjelický kostol na Slovensku. Nakoniec sme mali hodinový rozchod  v Kežmarku. Všetci sme sa 

zhodli, že Kežmarok je krásne historické mesto. Po rozchode sme išli opäť vlakom do Popradu a ešte na 

hodinku do nákupného centra. Po hodinke v nákupnom centre sme išli na vlak do Žiliny. Prišli sme do 

Žiliny a odtiaľ domov do Hričova. 

                             Marek Zachar, Simona Sládková 
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Teraz vám popíšeme náš – siedmacký - koncoročný výlet, na ktorom sme zažili veľa zábavy, 

ponaučenia, ale aj strachu. Ale teraz moc predbiehame. Vrátime sa na začiatok. Na výlet sme išli 

08.06. 2017 autobusom do Štiavnika na chatu, ktorá patrila Zajkovcom. Cesta bola pomerne 

nudná, ale pravá zábava sa mala ešte len začať. Keď sme vystúpili z autobusu, uvedomili sme si, 

že sme minuli zastávku. Cesta na chatu bola pomerne namáhavá, lebo sme museli niesť ťažký 

nákup. Keď sme prišli na chatu, pomaly sme sa vybalili a začal sa variť guláš. Keď sa išlo rúbať 

drevo, nemenovaná osoba išla radšej do kadibudky a zdržala sa tam dlhšiu dobu. Kým sme čakali 

na dovarenie gulášu, vypukla vodná vojna, z ktorej odišiel každý mokrý okrem Daniela Dobroňa. 

Keď sa začal blížiť večer, išli sme do dediny na kofolu, aby sme sa po teplom dni schladili. Keď 

sme odchádzali, išli sme sa pozrieť na autobus, ako nám pôjde, keď zrazu prišla pani a stále 

opakovala: „Aj to vám zaplatím“ a pán učiteľ povolil útek. Keď sme sa jej zbavili, pani učiteľka 

kázala, aby sme natrhali kvety. Šimon skočil do trávy, aby natrhal kvety a skoro sa tam utopil. Aj 

tak kvety doniesol. A keď sme sa vrátili na chatu, Anton Mitaš išiel rúbať do hory drevo, 

z ktorého sa neskôr začala stavať vatra. Keď bola vatra postavená a nechcela horieť, poliali sme 

ju benzínom. ktorý sa rozprskol a začala horieť tráva, ktorú sme museli hasiť. Slnko zapadlo 

a niektorí  sa rozhodli ísť dovnútra, niektorí však ostali vonku pri ohni. Keď sme tak sedeli pri 

ohni, počuli sme nejaký zvuk. Mysleli sme si, že je to diviak alebo medveď. Tak sme sa išli 

schovať do chaty. Noc sme prežili celkom dobre, až na to, že niektorých bolelo brucho z toho 

gulášu a nemohli zaspať. Ráno, keď sme sa zobudili, naraňajkovali sme sa, zbalili a išli sme na 

zmrzlinu. Po ceste sme sa zastavili pri obchode so spinermi, ktoré stáli 8€. Keď sme okoštovali 

zmrzlinu, bola úplne super, akurát do tej horúčavy. Zo zmrzliny sme išli na autobusovú zastávku, 

kde sme čakali na 

autobus. Po ťažkom dni 

boli všetci unavení 

a skoro v autobuse 

zaspali.  

Na fotke vidíte Tóna, 

ktorý si pod kotlom 

suší mokré ponožky. 

V pozadí si pán učiteľ, 

hlavný kuchár a naše 

spolužiačky 

pochutnávajú na našom 

gulášiku. 

 

Šimon Blaho, 

Sebastián Jurík 
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Keď som mala 5 rokov mamina ma prihlásila na maţoretky. Začínala som v skupine E- prípravka. Tam, boli 

veľmi ľahké choreografie, pretoţe sa tancovali len so strapcami. Postupne som postupovala do ďalších 

skupín. V skupine D- deti sme mali prvú súťaţ s choreografiou Včielka. Skončili sme s ňou prvé. Bol to pre 

mňa prvý obrovský záţitok. Keď som postúpila do skupiny C- kadetky, dostala som, ako sa hovorí, krízu. 

Nechcelo sa mi chodiť na tréningy. Celá moja rodina ma utešovala, ţe nech to vydrţím. A teraz som im za 

to veľmi vďačná. Stala som sa kapitánkou. Bohuţiaľ sme sa na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali 

v Malackách s choreografiou Šašo neumiestnili v prvej trojke ale aţ štvrté. Naša pani trénerka to 

nevzdala a prihlásila nás na dve súťaţe. Na obidvoch súťaţiach sme sa umiestnili na prvom mieste.  Uţ 

mám doma 8 medailí a z toho 5 zlatých 2 strieborné a 1 bronzovú. Všetky si váţim tak isto, pretoţe za 

kaţdou medailou sa skrýva kus driny. Na druhý rok som postúpila do druhej najvyššej skupiny B- junior. 

A aţ vtedy som si uvedomila, čo som všetko zaţila, získala a predovšetkým naučila. A čo ma ešte čaká. 

Tento rok sme sa na Majstrovstvách Slovenska v Spišskej Novej Vsi umiestnili takto : Mini kadet baton 

2.miesto,  Veľká formácia junior baton 1.miesto, Veľká formácia flag senior 1.miesto, Sólo junior baton 

6.miesto, Sólo senior baton 5.miesto a nakoniec Sólo senior 

duo baton 1.miesto.  Teraz od 20. júna nás čakajú 

Majstrovstvá Európy, na ktoré sa veľmi teším, pretoţe sú 

v Taliansku. Dúfam, ţe aj tam sa umiestnime. Ale kaţdý 

predsa vie, ţe nie je dôleţité vyhrať, ale zúčastniť sa. A naše 

malé heslo: Ţilinské maţoretky DIANA vţdy tancujú len so 

srdcom. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nela Bezáková  

TALIANSKO 

20.6 2017 sme išli s maţoretkami na 

európsku súťaţ do Talianska. Cestovali sme 18 

hodín. Keď sme dorazili, išli sme sa pozrieť do 

haly, ţe ako bude vyzerať. Zistili sme, ţe to nie 

je hala ale cirkus. Hneď v štvrtok sme išli 

vystupovať  mini formácie. To znamená, ţe nás 

tam tancovalo iba 5. S týmto sme vyhrali 7. 

miesto. Boli sme z toho prekvapené, pretoţe 

vţdy sa umiestnime v prvej trojke. V piatok sme 

mali voľno a išli sme sa kúpať do mora. Sobota 

bola celkom v pohode. Juniorky tancovali defilé. 

Skončili 2. a po pódiovke 1. Stali sme sa novými 

majsterkami Európy.   

Posledný deň Nelka Bezáková skočila na 

mušľu a rozrezalo jej to nohu. Napriek tomu 

tam bolo super. Hlavne pre tých, ktorí nevedia 

plávať, pretoţe voda im tam bola po kolená. 

Domov sme prišli 26.6.2017 o 16:30 hod. 

 
          Simona Polková, Nela Bezáková 

                            Nela Bezáková 
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Školské olympijské hry sa na našej škole 

stali uţ tradíciou. Aj tento rok sa ich 

zúčastnili všetci ţiaci školy – od prvákov 

aţ po deviatakov, ktorí pomáhali  s organizáciou. Opäť nás 

navštívili aj predstavitelia Olympijského klubu Ţilina – pán 

Staňo a pán Michalík. Kaţdá trieda si vyrobila svoju vlajku. 

Disciplín bolo veľa – skok do diaľky, beh na 50 m pre 

ročníky 1.-4., beh na 100 m pre ročníky 5.-9., hod 

kriketovou loptičkou, skok do diaľky.         

        

Veľmi obľúbený je aj olympijský beh  pre 

zdravie, ktorý sme tento rok absolvovali 

v tropických horúčavách, ale zvládli sme 

to. Zapojil sa škôlkari, všetky triedy základnej školy, pani 

učiteľky aj naša pani upratovačka Katka. Nálada bola 

výborná, povzbudzovala nás aj dobrá hudba, ktorú nám pani učiteľka na ihrisku púšťala. No a ako 

to dopadlo? Najviac nabehali najstarší – naši deviataci: 110 km. A všetci spolu sme zabehli 

neuveriteľných 488 km a 350 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledné mesiace tohto školského roka sa niesli v znamení športu. Počasie nám prialo, letné 

horúčavy nám nevadili, a tak sme mohli behať, skákať, hádzať... jednoducho robiť niečo pre 

naše zdravie a dobrú náladu. 

14 



 

  No a táto skratka 

znamená Futsalová liga. 

V lige súťažilo desať 

škôl (Belá, Budatín, ZŠ Dobrého pastiera 

Solinky, Gaštanová, V. Javorku, Hájik, 

Lichardova, Karpatská, R. Zaymusa 

a my – Dolný Hričov). V lige sme súťažili 

od októbra, no a v posledný júnový 

týždeň sme bojovali vo finále. Nakoniec 

sme skončili na perfektnom 3. mieste 

a do Hričova sme priniesli krásny pohár. 

 

 

No a posledná športová akcia, o ktorej vás chceme informovať, je Beh 

olympijského dňa. Súťaž sa konala 23. júna, je určená pre materské aj zá- 

kladné školy. Škôlkar A. Hanuliak získal 1. miesto, Daniel Pavlík (9. roč.) skončil 

na 2. mieste a Terezka Decká (5. roč.) dobehla na 3. mieste. Všetkým víťazom blahoželáme! 
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Na tieto prázdniny sa veľmi teším i keď ma nečaká až taká zábava. Samozrejme, že zábavy bude 

kopu, ale ja myslím takú zábavu, ako je napríklad dovolenka v zahraničí. Pre mňa je aj tak 

najdôležitejšie nebyť v škole, byť s rodinou a užívať si prázdniny plnými dúškami.  

Na začiatku prázdnin by som chcela ísť do konského tábora. Tábor trvá jeden týždeň, a tak 

neviem či by to moja kólia Chante vydržala. Ďalej by som chcela prespať u kamarátky, vlastne 

u dvoch kamarátok a chcela by som, aby aj ony prespali u mňa. Najprv by som Janku a Emku 

pozvala k nám. Aj na celý týždeň. Zase by bola zábava ako minule. Janka a Emka majú veľmi rady 

moju Chante. Chante nesmie ísť do postele, ale keď prídu ony, idú všetky pravidlá bokom. Tiež sa 

majú rady s mojím bratom Bobom. Potom by sme s Jankou išli k Emke a potom snáď aj k Janke. 

Určite by som chcela prázdniny tráviť s nimi. A hádam sa pripletú aj Lenka, Nata a Deňa.  

Ďalej by som šla s rodičmi na kúpalisko a zase by som sa zabávala s Bobom. Preto sa tak teším, 

lebo Bobo a ja sa dosť hádame, no na kúpalisku skúšame rôzne triky a sme si bližší. Keď sme  pri 

tom kúpalisku, tak z hasičského klubu pôjdeme do Tatralandie. S rodinou pôjdeme aj na našu 

minichatku, vezmeme aj Chante a budeme oddychovať. Neskôr pôjdeme na chatu do Rovného. 

Ako každý rok, aj tentoraz   by sme podnikli výpravu na rozhľadňu. Na chate v Rovnom je to ako 

na farme. Všetko robíme sami, chodíme na latrínu, nie je signál, rodičia nás pustia do lesa aj na 

celý deň. Hráme sa hry, opekáme, nosíme vodu a sme spolu.  

Na týždeň pôjdem aj k ocinovi. Ocino si nás nechá aj dlhšie, lebo nás vezme na výcvikový tábor 

so psami a ten trvá týždeň. Ostatok 

času by sme pomáhali okolo našich 

zvierat - Bobo a ja s našou malo 

nevlastnou sestrou Margarétkou. Mohli 

by sme chodiť aj na výstavy psov. 

A možno pôjdeme aj do Senca. V Senci 

bude zábava, keďže tam majú kino 

vonku, kino vnútri, aupark a hlavne 

Senecké jazerá. Sú tam tobogány, 

stánky, jazero, zábava až do noci, 

proste kopa života. Neďaleko Senca 

v Bratislave býva moja sestra Berenika, 

ktorá cvičí. S ňou by som chodila na 

tréningy a aj do kina na Psiu dušu.  

Ďalej budem chodiť na hasičské 

súťaže, na rôzne športové akcie, 

hudobné, detské, psie a rôzne iné. 

A budem chodiť aj pomáhať mame do 

práce. Je učiteľkou v škôlke a ja mám 

rada deti, aj ony mňa (nie som narcis, 

som tulipán:-)  

      

      

       Bianka Bajanová 
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Cez prázdniny budem chodiť von a do bazéna s Dušanom. V bazéne budeme s Dušanom hrať 

wrestling. Máme bunker, do ktorého budeme chodiť tiež. S rodičmi a s bratom sa bohužiaľ 

nechystáme tento rok na žiadnu dovolenku, možno na nejakú túru alebo na kúpalisko a to je 

všetko. Chcel by som ísť niekam k moru, a nielen s Dušanom, ale aj s Kubom a Filipom. Niekedy 

skočím ku Maťovi. Veľa toho na toto leto nemám, ale ja ešte niečo vymyslím. Do kina by sme 

mohli ísť tiež. Príde aj môj bratranec, na ktorého sa teším najviac. Budeme hrať nejaké hry na 

počítači. Hrať sa budem aj so svojím kocúrom. Volá sa Muro. Mám aj korytnačku, ktorej chceme 

kúpiť také menšie jazierko. Chcel by som aj škrečka, ale neviem, či ho budem mať. Baví ma 

starať sa o zvieratá. Ujo chce kúpiť pštrosy. To som zvedavý. Z pivnice chceme urobiť 

posilňovňu. Nejaké svaly budem musieť nabrať. Doma budem pomáhať – upratovať a tak. 

Opravím si konečne kolobežku.  Znova som ju pokazil Aj knihy budem čítať, spravím si referát 

navyše. Začnem hrávať futbal. Ku babke pôjdem tiež, dlho som ju nevidel. K pradedkovi skočím 

len na chvíľku. Príde k nám teta. Furt ma vykrmuje. Potom to tak vyzerá. Za sesternicou pôjdem 

tiež. Býva vedľa nás. Budeme behať po vonku. Dúfam, že nebude pršať. Budem piť chladené 

nápoje.  

            Róbert Hybín 
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V tomto  školskom roku nášho Hriča  

pomáhali tvoriť: 
 

 

 Matúš Melicherík, Vanessa Uhliariková, Timea Uhliariková,  

Klaudia Kevešová, Alexandra Holešová, Jakub Dobroň,  

Monika Ševčíková, Nina Chládeková, Nina Sedliačková,  

Bianka Bajanová, Dominika Ševčíková, Ráchel Haluzová, 

Jakub Hvorečný, Samuel Brežný, Kristína Vršanská, 

Adrián Nagy, Daniel Kováč, Marek Zachar, 

Silvia Randíková, Rebeka Haluzová, Betka Bieliková,  

Samuel Uhlárik, Karolína Decká, Viki Imríšková, 

Veronika Krajčovičová, Simona Sládková, Simona Šeroňová, 

Ema Hostačná, Natália Kilianová, David Hrazdira, 

Róbert Hybín, Sebastián Jurík, Šimon Blaho, 

Štefan Brežný, Terezka Trajčíková, Katarína Trajčíková, 

Diana Trajčíková, Kika Krajčíová, Natália Babušíková, 

Lenka Babušíková, Marek Mazúr, Bianka Bajanová 

Janka Paprčiaková, Eva Hvizdáková, Mária Hvizdáková 

a Tamarka Koreňová. 

 

Ďakujeme! 
 


