
 

 

 

 

 

 

 

 

Mladosť  

je  

neposedná,  

pretože  

má ešte  

málo  

rozumu. 

Staroba  

je  

rozvážna,  

pretože  

ho  

už má  

veľa. 

 
Francois  

Rochefoucauld 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ja som Laura Lušňáková. Som druháčka. Prišla som 

z Horného Hričova. Moja nová trieda je dobrá, lebo 

som si tam našla 5 kamarátok. Sú to: Katka Cingelová, 

Ema Bónová, Dávid Cabaj a pani učiteľka. 

Ahoj, volám sa Ninka Chládeková, chodím do 5.A, mám 11 rokov 

a veľmi rada kreslím. Chodím na výtvarnú do Žiliny. Tam som 

siedmačka. Je mi tam dobre. Chodím aj na krasokorčuľovanie. Ide 

mi to dobre. Mávame aj suchý tréning. Je to vlastne gymnastika. 

 

Ja sa volám Daniel Uhlárik. Chodím do 

4.triedy. Najradšej mám matematiku, 

lebo som z nej druhý najlepší. Raz 

budem možno najlepší. Vo voľnom čase 

sa hrám vonku so svojím psíkom Ritou. 

 

Ja sa volám Adam Lukáčik. Chodím do 4. 

triedy. Ja mám najradšej počítačové 

hry. V škole mám najradšej telesnú 

a informatiku, lebo mám rád počítače. 

Až moc! 

 

Ja som Jakub Dobroň. Chodím do 5.B. Hrám na husle. Mám 

jednu sestru. Môj najobľúbenejší spisovateľ je Roald Dahl. 

Moje najobľúbenejšie jedlo sú špagety. Môj najobľúbenejší 

sviatok sú Dušičky.         

Ja som Monika Ševčíková.  Chodím do 5.B. Hrám na klavíri. 

Mám rada mačky, kone a psy.  Doma máme jedného kocúra, 

volá sa Uško. Moja obľúbená pesnička je od Kristíny 

Pelákovej. Môj obľúbený sviatok je Deň detí. 
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Ahojte. Volám sa Michaela Ševčíková, mám 6 

rokov, chodím do prvej triedy. Rada chodím do 

školy každý deň. Mám rada svoje sestry Dominiku 

a Moniku a aj všetkých svojich kamarátov. 

Najradšej na svete mám jednorožcov a mačičky, 

labute a kone. Rada chodím na kolotoče. Moje 

obľúbené jedlá sú zmrzlina a  cukríky, ale radšej 

mám zmrzlinu.            

 

Ahojte, moje meno je Viktória Imríšková. Chodím do 

5.A. Moje záľuby sú rôzne, napríklad: rada chodím na 

hríby, bicyklujem sa, mojim dvom  bratrancom robím 

babysiterku...Moje obľúbené jedlo je zeleninový šalát. 

Mám troch domácich miláčikov: mačku, škrečka 

a najnovšieho psa. 

   

Ja som  Vanessa Uhliariková, mám 12 rokov, 

chodím do sedmičky. Mojím koníčkom je kreslenie 

a maľovanie. Každý rok chodím na tento krúžok, 

lebo ma to baví. Nemám žiadne domáce zviera. 

Mojím snom je ilustrovať knihy. Moje obľúbené 

zviera je pes  a mačka. 

 

Ja som Viki Štrkáčová, chodím do 4. A triedy. Mám rada 

zvieratká, rada spievam, tancujem, maľujem a hrám sa. 

Mám rada leto aj zimu. Rada pomáham Laure pri písaní 

článkov a pri kreslení. 

   
No a my sme Dominika Ševčíková 

a Timea Uhliariková. Sme siedmačky. 

Ja, Timea, už dlhú dobu rada kreslím. 

Spolužiačky ma volajú Segedyn. Viem 

trochu po japonsky 

Ja, Dominika, mám rada špagety a pizzu. 

Nemám rada, keď si zo mňa moje dve 

mladšie sestry robia srandu 

Dúfame, že sa vám toto číslo, ale aj tie 

ostatné budú páčiť. 
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DEŇ JAZYKOV a  DEŇ ÚSMEVU 

26. september je Európskym dňom jazykov. Každá trieda si vybrala jazyk, v ktorom sa naučila 

pozdrav AHOJ! Potom sme urobili jedného spoločného hada. Na pokyn každá trieda zakričala 

vo „svojom“ jazyku tento pozdrav. 

6. október je zase Svetovým dňom úsmevu. Na našej škole sa Deň úsmevu oslavoval takto: 

Žiaci mali oblečené žlté, oranžové alebo červené tričká. Ôsmaci nám porozdávali smajlíkov, 

ktorých si niektorí vyfarbili a na zadnú stranu smajlíka napísali, čo im vyčarí úsmev na tvári. 

Potom do každej triedy dali papier a na ňom boli smajlíky, každý si mal odtrhnúť a dať 

niekomu pre radosť.  

 

DNI NÁDEJE A PRO SLAVIS 

Aj tento rok sa  zapojili do literárnej súťaže Dni nádeje. Najprv 

sme diskutovali o tom, ako zvládame stres a prečo dospelí ľudia 

riešia stresové situácie pitím alkoholu alebo fajčením cigariet. Do 

súťaže sme poslali tri práce. Ráchel Haluzová (7. roč.) získala 2. 

miesto. 

24. 11. sa konalo aj vyhodnotenie súťaže školských a triednych 

časopisov. Náš časopis Hričo získal Cenu Miestneho odboru 

Matice slovenskej, ktorú bol z rúk predsedu MO MS pána 

Stanislava Kučeru prevziať náš redaktor Jakub Dobroň. 

 

V SIEDMOM NEBI 

V septembri sa naši deviataci zúčastnili natáčania 

relácie V siedmom nebi. Bolo to v Piešťanoch, kde 

prekvapili svojou návštevou spolužiačku Majku. Tá 

tam absolvovala liečebný pobyt, ktorý jej vysnívala 

Rebeka Haluzová. V novembri sa znova celá trieda 

zišla v štúdiu TV Joj v Bratislave. Reláciu si môžete 

pozrieť v druhú adventnú nedeľu. 

 

 

KOMPARO 8 A TESTOVANIE 5 

Rozbehli sa nám už aj „obľúbené“ testovania. Ôsmaci majú za sebou Komparo, v ktorom si 

preverovali svoje vedomosti z predmetov MAT, SJL, GEG a BIO, ale aj všeobecné študijné 

predpoklady. Výsledky by mali byť známe 13. decembra. Budeme vás informovať. 
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VIANOČNÉ TRHY V BRATISLAVE 

V sobotu 25. 11. sme boli na vianočných trhoch v Bratislave. Boli sme aj v Ikei v altojse a tam 

som kúpila sesterničkám pečopou a anjelika. Na vianočných trhoch boli stánky s občerstvením, 

s čapicami a magnetkami, anjelikmi,  dekoráciami a  s drevenými hračkami. Bol tam akýsi 

maskot kozy, ale ja som si kúpila anjelika. Potom sme išli domov. Zastavili sme sa na pumpe, 

tam som si kúpila čoko pastelky - to sú pastelky z čokolády. Bola to vydarená akcia. 

 

ŠKOLSKÉ KOLÁ OLYMPIÁD  

Začali sa nám aj školské kolá súťaží a predmetových olympiád. Olympiádu zo SJL absolvovalo 

päť ôsmačiek a šesť deviatačiek. Vyhrala Silvia Randíková z 9. ročníka, ktorá už reprezentovala 

školu aj v okresnom kole. Výsledky zatiaľ nevieme. Vieme však, že Silvia spolu so svojou 

spolužiačkou Simonou Sládkovou vyhrali aj školské kolo Olympiády z anglického jazyka, budú 

teda reprezentovať školu v okresnom kole.  

 

BÁBKOVÉ DIVADLO 

29.11. sme boli na predstavení v Bábkovom  divadle  Žilina. Išli sme tam dvomi autobusmi. Keď 

sme prišli do divadla, tak  nás organizátorky usadili a divadlo sa začalo. Na úplnom začiatku 

bola ryba Biba a tá stretla hada Rada. Ryba Biba nemala úplne rovné zuby, ale mala ich nakrivo 

a predné zuby vôbec nemala. A zasa had Rado nemal na konci chvosta svetielko. A tak sa ryba 

Biba a had Rado rozhodli, že si budú navzájom pomáhať. A potom stretli chobotnicu  Alicu, 

ktorá bola trocha šialená. Potom stretli garnáta Arpáta a ten rád spieval. No a potom stretli 

krabov spevákov. A na koniec stretli raka, ktorý dal hadovi Radovi svetielko a rybe Bibe opravil 

zuby. Ale to ešte nebol záver, ten vám  neprezradím, ak ste to nevideli, choďte sa pozrieť do 

divadla.        

 

MISS BÁBIKA 

22. 11. sa uskutočnila súťaž Miss bábika. Súťažilo v nej 

šesť družstiev. Mali sme šesť úloh: prišívanie gombíkov, 

škrabanie zemiakov, obliekanie bábiky, spievanie, 

navliekanie korálkov a vedomostný kvíz. My sme boli 

modré družstvo a predstavte si, že sme zvíťazili. Vyhrali 

sme kuchynku. Bolo super! 

 

NOVÉ PROJEKTY 

Tento rok sme sa zapojili aj do úplne nových projektov. 

Prvým bol týždeň Hovorme o jedle, ktorý trval jeden celý 

týždeň. Druhý sa volá Škola, ktorá mení svet. Ten bude 

trvať celý rok a nabudúce vám o ňom napíšeme viac. 

 

Adam Lukáčik, Vanessa Uhliariková, Lucia Regiecová  
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Cez prázdniny som bola na mnohých miestach, ale najkrajšie bolo v Demänovskej doline a v Demänovskej 

ľadovej jaskyni. Dovnútra to trvalo polhodinu, keď rátam aj cestu hore. Čakali sme, kým vstúpime dovnútra 

jaskyne asi pätnásť minút. Konečne sme došli dovnútra, najprv nás uvítala pani sprievodkyňa a išli sme ďalej. 

Videli sme, kde sídlia netopiere. Potom sme prešli cez potok, ktorý je v zime celý zamrznutý. Ešte nám 

povedala, že kto hodí do potoka euro, do roka sa tam vráti a kto sto eur, uvidí plávajúcu sprievodkyňu:-) Keď 

sme odchádzali, tak  sme išli  po infarktových schodoch a nakoniec okolo  ľadového cintorína. Pri východe nám 

dala malé knižky o jaskyni ako pamiatku. Kúpili sme si suveníry a zmrzlinu. Domov sa nám ísť nechcelo, tak 

sme išli ešte do Kontakt Zoo. Keď sme tam prišli, ako prvé sme videli tigra bieleho a veveričky. Vždy keď sme 

prešli šiestu klietku, tak na nás vystrekla voda. Pri klietke s hadmi bol pracovník a držal pytóna kráľovského. 

Tak si ho moje sestry aj oco podržali. Bolo to hnusné, ja hadov neznášam. A na konci sme videli kone a ovce. 

Potom sme išli domov. 

Dominika Ševčíková 

V lete som bola v zoologickej záhrade. Videla som tam mačky, ktoré šplhali po 

strome. Ešte som videla bielu a čiernu sovu. Iba tam tak sedeli, pozerali na mňa 

a tá biela sa na mňa usmiala.  Povedala mi HÚ, čo asi znamená AHOJ. Potom 

som videla aj orla. Ten mi nič nepovedal, iba sedel. Boli tam aj lamy. Vyzerali ako 

oslíky. Jedli trávu a vôbec si ma nevšímali. Najviac sa mi páčil koník. Bol veľký, 

hnedý a jedol seno. Bola pri ňom teta, ktorá ma naňho vysadila a jazdila som. 

Bolo to super! 

 

Michaela Ševčíková 

 

Ja som bol v Chorvátsku. Do Chorvátska sme 

cestovali  autom. Vyrážali sme o 10.00  večer. Po 

ceste do Chorvátska  som videl tanky. V mori bolo 

dobre. Najviac sa mi páčila plavba  ponorkou. V 

ponorke bolo dobre. Asi 1 km od brehu sa ponorka 

začala ponárať. Kapitán ponorky bol vo veľkom 

ovále. Pocit človeka v ponorke je fantastický. Cez 

okienko ponorky som videl ryby tigrovce. 

                                                                                       Adam Lukáčik 

Ja som bola cez prázdniny v kontaktnej ZOO. Keď sme vchádzali do zoo, tak nám teta dávala náramky. Najprv 

sme išli do klietky, v ktorej bola mačka tigrovaná. Potom sme išli k malým tigriatkam,  ktoré spali. Potom sme 

videli pytóna kráľovského, ktorý tiež spal, tak sme si ho podržali na rukách. Potom sme sa išli previezť na 

koňoch. Pritom sme videli malé prasiatka a malé kozičky. A potom sme už museli ísť domov, lebo začala búrka.  

        Monika Ševčíková 

6 



Moje prázdniny boli skvelé!!! Boli sme 

v Albánsku, išli sme tam autom, a trvalo nám to 

23 hodín. Cesta bola síce dlhá, ale ubehla nám 

celkom rýchlo. Mali sme aj reproduktor 

a nevedeli sme, ako ho upevniť, aby sme ho 

nemuseli držať. Napadlo nám, že do igelitového 

vrecka spravíme diery a zavesili sme to na 

opierku predného sedadla. Zažila som tam veľa 

zážitkov. Najviac sa mi páčilo more. Našla som 

tam veľa mušlí. Mali sme super ubytovanie.  

Nina Chládeková 

Moje prázdniny boli také nijaké. Neboli sme pri mori. Namiesto toho sme chodili na kúpalisko do Višňového. 
Bolo to skvelé, úplne ľadová voda, ale potom si zvyknete. Boli  sme aj v Rosine na prázdninách u starkej. 
Povedala by som u starkej a starkého, ale žiadneho nemám,  obidvaja zomreli, keď som nebola na svete. No 
poďme k niečomu zábavnému. Moje prázdniny spolu so mnou strávilo veľmi veľa ľudí, napríklad: sesternice, 
bratranci, ujovia, tety, strýkovia, strynky ...  Bolo ich dokopy asi milión. No ani sme sa nenazdali a prázdniny 
boli preč. 

Viki Imríšková 

Cez prázdniny som so sesternicou sedel na strome a jedli sme 
melóny. Spravil som nám tam sedačku. Rozprávali sme sa 
o všeličom. Hlavne o tom, čo sa nám stalo. Potom o nejakých 
smiešnych príhodách, čo sa nám stali.  Mali sme sa výborne. 
Strávili sme peknú hodinku, až kým nás nenapadli mravce. Melóny 
sme  zahodili a bežali sme a bežali, až kým sme nedobehli 
k malinám. Tam sme sa otrepali od mravcov, lebo ešte na nás boli. 
Dúfam, že na budúci rok sa nám  podarí dlhšie sedieť na strome. 

       Jakub Dobroň 

 

 

Bol som v Turčianskych Tepliciach. Keď som bol 

v bazéne, bola tam aj ranná rozcvička v bazéne. 

Boli tam štyri bazény vonkajšie a dva termálne 

vnútri. Boli tam aj tobogány - modrý bol detský 

a oranžový. Vchádzalo sa cez vnútro veže, 

samozrejme, že sa tam išlo po schodoch. Na 

vonku bola šmykľavka, mohlo sa ísť na bruchu, 

ale nesmelo sa zastaviť na konci a potom skočiť 

salto. Bol tam aj bazén,  ktorý sa otáčal dookola 

a volal sa Divoká rieka. Nesmeli tam ísť 

neskúsení plavci a deti,  ktoré nevedia plávať , 

len pod dozorom. Bol to najlepší zážitok mojich 

letných prázdnin.     

Daniel Uhlárik 
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ŽIVOT OPERNEJ SPEVÁČKY 

Keď sa zobudí operná speváčka, ide si umyť zuby. Potom  si v kúpeľni 

prespevuje áááááááárie. Keď dospieva, dá si mentolku. Potom sa celý 

deň s nikým nerozpráva, lebo si musí šetriť hlasivky. A keď je večer, ide 

spievať do opery. Ale najskôr sa musí prezliecť do dlhých šiat. Musí si 

spraviť aj účes. Potom, keď je nachystaná, môže isť vystupovať. A keď sa 

jej podarí zaspievať bez falošného tónu, dostane veľký potlesk. 

         

               Monika Ševčíková 

MAKE UP ARTISTKA 

 

Ja by som chcela byť make up artistka. Je to vizážistka. Rada maľujem a pudrujem.  Dúfam, že sa raz stanem 

make up artistkou. A môže to byť 2 v 1. Kaderníčka a vizážistka. Keď prídem do práce, budem strihať, farbiť a 

česať vlasy...Alebo maľovať na svadbu a oslavy... 

            Viktória Imríšková 

 

HASIČI A POLICAJTI 

Hasiči to nie je vec, to je spoločnosť, ktorá vám pomôže, keď horí. Horieť začne napríklad vtedy, keď 

necháte zapnutý sporák a chytia sa vám záclony. Alebo necháte zapnutú trúbu a v nej olej. Alebo keď 

necháte horieť sviečku. Číslo na hasičov je 150. Hasiči majú auto, vrtuľník, niektorí aj zimný skúter. Hasiči 

majú špeciálne tréningy. Jeden z auta naberá vodu do sklenenej nádrže, druhý hadicu drží, tretí s ňou beží 

ku terču a keď je v terči dosť vody, vymenia sa. 

Policajti sú super. Pomáhajú druhým a tým, ktorí potrebujú pomoc. Policajti  sú rôzni, napríklad: doprávaci, 

obyčajní a horskí. Policajti zasahujú aj do teroristických útokov a majú nepriestrelné vesty. Najväčšia 

väznica je v New York, volá sa Rikes Island. Vo väznici v jednej klietke väznia troch ľudí. Najprv musia tí, čo 

chcú byť policajti, spraviť skúšky a potom ťažký výcvik. 

              Adam Lukáčik, Daniel Uhlárik 
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KAMERAMAN A FOTOGRAF 

Mne sa páči povolanie kameramana a fotografa. Baví ma aj 

futbal, ale na ten stačí zlomená noha a môžem skončiť. Budem sa 

musieť naučiť správne držať kameru. Hrozne sa mi trasie ruka. 

Ale aj tak sa mi to zdá jednoduché a možno sa tým dajú zarobiť aj 

dobré peniaze. Chcel by som profesionálne kamerovať svadby, 

oslavy, prípadne novorodencov. 

         

                                     Samuel Brežný 

 

HORSKÝ ZÁCHRANÁR 

 

Táto práca si vyžaduje veľa zodpovednosti a skúseností, lebo je 

nebezpečná. Horský záchranár musí mať aj dobrú kondíciu, aby mohol nosiť veľký batoh a k tomu nosítka so 

zraneným človekom. Po horách sa musí presúvať rýchlo a bezpečne. Musí vedieť ošetriť zraneného. Mne sa na 

tejto práci najviac páči to, že horský záchranár pomáha ostatným. Páči sa mi aj to, že sa pohybuje väčšinou 

v prírode. Najkrajšie na tejto práci je hľadať strateného človeka s pomocou psa.  

                                 Jakub Hvorečný 

 

MECHANIK 

 

Odmalička ma bavilo vŕtať sa v motoroch a vo všetkých veciach, ktoré súvisia 

s autami a motorkami. Viem, že je to povolanie, pri ktorom budem mať ruky 

od oleja, ale mne to nevadí, hlavne aby to bolo spravené naporiadok. 

Poznám mechanika, ku ktorému so strýkom dávame motorky. Volá sa Ferko 

a je z Veľkého Rovného. Podľa mňa má taký mechanik dobre zaplatené, 

napríklad ten Ferko dostal od môjho strýka za opravu motorky 700 €. Ferko 

to má podľa mňa veľmi dobré, lebo robotu má hneď pod domom v garáži, 

takže si hocikedy môže skočiť domov. A ešte je dobré to, že nemá šéfa, ktorý 

by mu rozkazoval. Preto sa mi toto povolanie páči. 

                                                                               Martin Červenec 

 

LEKÁR 

 

Chcel by som byť lekárom. Niektorým ľuďom sa to môže zdať nechutné – hrabať 

sa v ľuďoch, krv a tak, mne to ale nerobí najmenší problém. Len jediného sa bojím 

– toho, keď mi umrie pacient. Ja viem, že v tejto práci je to normálne, ale aj tak sa 

toho bojím. Lekárom chcem byť z dvoch dôvodov. Prvým je to, že lekárov je málo, 

druhý je ten, že ma k tomu tlačí moja babka. Stále hovorí, že kto ju bude na staré 

kolená liečiť. Chcem ľuďom pomáhať, aj keď na to nevyzerám a som malý 

vzrastom. Mohol by som byť aj zubárom. Mám na to tie isté dôvody, o ktorých 

som už písal, je tu ale jeden rozdiel – do tohto povolania ma tlačí mama. 

 

                                                                    Róbert Hybín 

Ilustrácie: Timea Uhliariková 
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Ja mám dve domáce zvieratká. Mačku a škrečka. Volajú sa Chipso a Juddy. Porozprávam vám o nich 

príhodu. Raz Chipso vyskočil na stôl a začal nám jesť pizzu a piť malinovku a kofolu. Keď rodičia na to 

prišli, nechcite vedieť, čo mu urobili. Juddy má klietku v kúpeľni. Raz sme na klietke nechali tričko. Na 

druhý deň v ňom bola diera. To sa dalo prepáčiť a tričko zašiť. Mali sme ho v izbe spolu s mojou sestrou 

(nemenovanou). Jej to ani tak nevadilo ako mne. Počula som každý jej krok, myslím Juddyho. Môj tatino 

Viktor je sám. My sme totiž všetko baby: mamina, sestra, ja a starká. Má to ťažké.  

                                                                  Viki Imríšková 

 

Mám dvoch psov. Mám ich veľmi rada. Hrám sa s nimi. 

Chodím s nimi von. Dávam im jesť iba granule a vodu,  

niekedy aj mliečko. Volajú sa Keidens a Kiara. Už mi 

raz rozkúsali celé nové papuče. Ale to nič, mali iba 

taký trest, že museli ísť hneď spať. 

        
                                                          Viki Štrkáčová  
 

Ja mám mačičku Ragdoll. Plemeno je veľmi špecifické najmä vďaka jeho 

unikátnemu vzhľadu, nádherným modrým očiam, ktoré mu zostávajú po 

celý život. Keď si ho vezmete na ruky zmäkne mu svalstvo (doslova 

ako handrová bábika).  Mačiatka sa rodia  snehobiele a po istom čase, 

cca po 2 týždňoch sa im začína tvárová maska tmavej farby a rovnako sa 

vyfarbuje i chvost, labky a uši. Srsť je polodlhá a hustá, jemná  a hebká na 

dotyk. Typický je golier okolo krku, kde je srsť dlhšia. Aj keď ide o umelo 

vyšľachtené plemeno, nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. 

Rovnako ako všetky mačky potrebuje pravidelný režim: hra, 

odpočinok, strava. 

                    Ninka Chládeková 

                                                                                             Ninka 

Chládeková 
 

Môj pes sa volá Lilka. Moc ju mám rada. A ja som jej majiteľka. Volám sa Laura Lušňáková. Lilka je čierna, 

má bodky a hnedé prekrásne oči, ktoré jej v noci žiaria. Najradšej sa hrá s mackovým klbkom, do ktorého 

kúše. Rada spí v posteli ako v pelechu. Vyhrieva moje nohy, keď som chorá. Moja Lilina ma vždy vylieči. 

Poobede chodím s Lili do parku. Prechádzame okolo obchodu, kde si kúpime granule. 

 

                                                                          Laura Lušnáková 
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Môj pes a volá Laky. Je to veľmi milý psík a dobrý priateľ. Bol nájdený v roku 2012, na moje narodeniny. Vtedy 

bol malý ako futbalová lopta, teraz je veľký a  veľmi rád behá. A tiež má rád, keď ho niekto škrabká na bruchu 

a keď mu niekto hádže. Rád sa zdržiava v lete v tieňoch. A na zimu zase v búde alebo v chate. Laky je plemeno 

bodrel kolia a je to salašnícky pes. Ma rád kuracie mäso. 

Andrej Sladek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám psíka Ritu. Je to veľmi pekný a milý psík. Rita mala piatich bratov a štyri sestričky.  

Jej mama sa volá Mafi a jej otec sa volá Filip. Jej plemeno je labrador.  

Rita je najmladšia z rodiny. Rita je najlepší  psík na svete.   

Trávim s Ritou voľný čas tak, že jej hádžem loptičku a naháňam sa  s ňou.  

Najprv jej zoberiem loptičku, ukážem jej ju a potom utekám a skryjem ju do búdy.  

Potom sa skryjem za strom,  hodím jej tú kosť a skryjem sa, nech ma nevidí.  

Na Silvestra musíme Ritu skryť  do pivnice.  

Rita nás vie aj nahnevať, lebo vždy zoberie okrasné tekvice  

a rozhádže ich po celom dvore.  

Keď Ritu zoberieme v lete vonku,  

vždy sa chce okúpať v rieke.                   

 

Daniel Uhlárik 

 

BURZA HRAČIEK 

4. októbra sme mali burzu hračiek. 

Burza hračiek je to, že si môžete  

kúpiť hračku a peniaze, ktorými ste 

zaplatili, sa dostanú do útulku v 

Bytči. V Bytči sa použijú na pomoc 

zvieratám. Tento rok sme 

zvieratkám zaniesli 117 eur, ktoré 

ste dali za hračky. Ďakujeme:-)       

    

                            Danko a Adam   

  11 



 

 

 

 

 

 

 

NÁPOJE 

Nápoje sú vhodné i nevhodné. V  niektorých  je  veľa  sirupu a v iných  je 
len citrón alebo   šťava z jabĺk...Sladká  voda   sa  vyrába  spojením  vody 
so sirupom. A výsledok je mňam. Ale keď si dáte čistú vodu s jablkovou 
šťavu,  je to menej sladké, ale zdravšie. Nápoje sú vhodné i nevhodné na 
raňajky. Vhodné na raňajky sú kakao, čistá voda, čaj a slabá káva (pre 
rodičov). Na obed je dobrá čistá voda, alebo čo vás napadne. 
A energeťáky? Nepatria do rúk mladším deťom ako 18 ročným! Náš 
obľúbený nápoj je kakao.   

Danko Uhlárik,  Adam Lukačik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám rada   mrkvový nápoj  aj 

cesnak. Mam rada aj tekvicové  

nápoje a niekedy si do toho 

dám aj petržlen  a paradajky. 

  Laura Lušňáková 

 

Jeden októbrový týždeň bol výnimočný. Celý sme ho venovali jedlu. Hlavne sme sa o ňom 

rozprávali, trochu písali, niečo sme aj uvarili a čo-to sme aj zjedli. Viacerí sme prišli na to, 

že jeme nezdravé potraviny a veľa jedla aj vyhadzujeme do koša. Túto dvojstranu sme sa 

rozhodli venovať jedlu a nápojom.  

Ja mám rada SMOOTHIE. 

Smoothie je nápoj zo zeleniny aj ovocia. Je ľahký na prípravu, stačí 

iba smoothie mixér, zelenina a ovocie. 

Moje typy: 

BANÁN, MLIEKO, ŠKORICA 

JAHODY, ČUČORIEDKY, VODA 

JABLKO, BANÁN, POMARANČ, VODA 

JAHODY, BANÁN, MLIEKO 

ŠKORICA, MANGO, JOGURT, LIMETKA 

ANANÁS, ČUČORIEDKY, POMARANČ, VODA 

  

   Nina Chládeková 
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PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA? 

 keď dávame jedlo do kontajnera, privolávame tým zvieratá 

 znečistíme tým prostredie 

 keď budeme mať málo potravín, budeme hladní a keď bude málo jedla v krajinách, môže to spôsobiť 

chaos, pretože sa všetci budú o to jedlo biť a môže vypuknúť vojna 

 keď si vezmeme napríklad Afričanov, oni nemajú čo jesť a my vyhodíme denne tony jedla  

 pretože jedlo nie je odpad 

 keď ľudia odhodia jedlo na zem, tak tým môžu premnožiť hlodavce 

 my nebudeme mať jedlo a zvieratá sa môžu priotráviť, keď na smetisku zacítia jedlo – jednoducho si ho 

zmýlia napr. s hračkou, pneumatikou alebo  s mydlom 

 keď všetko jedlo vyhodíme do koša, vznikne hladomor 

 jedlo v koši priláka hmyz a ten hmyz pokazí aj iné jedlo 

 keď vyhodíme nejaké jedlo, môže nám to byť po čase ľúto, hlavne keď opäť vyhladneme 

 sú to zbytočne vyhodené peniaze 

 ľudia zapĺňajú skládky a ničia životné prostredie 

 jedlo vyhodené v koši zapácha 

 v domoch, kde sa vyhadzuje veľa jedla, sa množia myši a hmyz 

 pretože potraviny sú vzácne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desiata a raňajky sú veľmi dôležitým jedlom dňa, a preto si dajte záležať na ich príprave. 

Najzdravšie jedlá sú  napríklad ovocie alebo zelenina, podľa mňa žiak základnej školy by mal mať 

napríklad na desiatu celozrnný chlieb alebo rožok, uhorku, paradajku, hrozno, jablko a podobne. Nemal 

by mať ráno ako raňajky alebo desiatu čipsy, Cocacolu, praženicu, slaninu a podobne.  

           Vanessa Uhliariková 

 
TREBA 

JESŤ, 

ABY  

SA  

ŽILO, 

A 

NIE 

ŽIŤ, 

ABY 

SA 

JEDLO 

! 
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MISUKY FOX 

Keď bol Misuky  ešte malý, jeho rodičia zomreli 

pri love zvierat. On musel ísť do sirotinca. Keď 

mal osem rokov, nikto z detí ho nemal rád, lebo 

bol strašne múdry. Celé hodiny v škole v lavici  

čítal knihy o krajine. Keď mal sedemnásť rokov,  

ešte viac ho ľudia nenávideli. Vždy sníval 

o nádhernom byte v Londýne, túžil po ňom. Keby 

ho dostal, dal by si ho do červeno-modrej farby, 

lebo to bola jeho najobľúbenejšia farba. Bál sa, 

pretože si myslel, že ho nikdy nebudú mať radi. 

Išiel do reštaurácie a želal si od nich nejaké jedlo, 

oni naňho zakričali: Zmizni, ty potulná zver, ty si 

nezaslúžiš byť v najlepšej reštaurácii! 

On zosmutnel a odišiel preč. Povedal si, že sa 

musí presťahovať, ale nemal veľa peňazí na 

letenku. Ale počul o súťaži, v ktorej by mohol  

vyhrať veľa peňazí. Bol to kvíz - jeho obľúbená 

hra. Išiel tam, vedel všetky odpovede, lebo nebol 

hlúpy a vyhral 10000 eur. Hľadal najbližšie letisko 

na internete, našiel ho, zbalil sa, nakúpil si  

nejaké veci a išiel. Bál sa však nastúpiť do 

lietadla, ale ľudia ho tam tlačili,  podarilo sa mu 

nakoniec nájsť si dobré miesto. Keď bolo lietadlo 

v oblakoch, strašne  sa bál. Vedľa Misukiho  

sedelo nejaké dieťa a zrazu sa Misukimu 

prihovorilo: „Cestujete prvýkrát?“  Misuky  

odpovedal:  „Áno.“  „Aj ja som tu prvýkrát.“ 

povedalo dieťa. Misuky a dieťa sa rozprávali, až 

kým neprišla letuška. Spýtala sa dieťaťa: „Kde si, 

Haru, všade som ťa hľadala.“   

Pokračovanie nabudúce.         

J. Dobroň, V. Uhliariková 
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MAMA BALETKA 

Žila jedna žena, ktorá  mala  dve  deti a volali sa  

Dominika a Sára. Dominikina a Sárina mama 

nemala prácu. Stále chodila vonku hľadať si 

prácu, ale nikto ju nechcel zamestnať. Chcela 

robiť baletku. Rada chodila cvičiť. Učila sa 

všetky jazyky a niekto sa jej ešte raz spýtal: 

„Nechceš byť baletka?“ Ona povedala: „Áno! 

Ale v čom budem tancovať, keď si nemám čo 

obliecť?“ Ten človek, ktorý sa jej spýtal, či chce 

byť baletkou, bol starý dedko. Volal sa Ivan 

a bol veľmi bohatý. Povedal jej: „Ak budeš 

pekne tancovať, kúpim ti nové šaty. Ja som 

riaditeľ  baletu a hľadám novú baletku.“ A tak sa 

Dominikinej a Sárinej mame splnil sen a stala sa 

slávnou baletkou. Jej dcéry sa na ňu chodili dívať do divadla a boli na ňu veľmi pyšné. 

            Laura Lušňáková 

EMA A PETER 

Žila raz jedna dievčina menom Ema. Bola pekná, ale nikdy sa neusmiala. Žila v Porúbke. Jej rodina sa ju snažila 

rozveseliť, ale márne. Často sa zatvárala vo svojej izbe, vedela tam presedieť aj niekoľko hodín. Ale nikto 

nevedel, že potajomky chodila za chlapcom menom Peter. Bol to švárny mládenec z Rajeckej Lesnej. Chodieval 

tam na prázdniny ku babke, takže tam bol iba pár týždňov, ale to, čo neviete je, že pri ňom sa Ema smiala. Keď 

tam bol posledný týždeň, bolo to pre Emu veľmi ťažké. Teraz sa nielen neusmievala, ale aj plakala. Keď mal 

prísť ten deň, tak zvolala rodinu, aby im to všetkým oznámila. Bolo to pre ňu ťažké, ale nakoniec sa prekonala. 

Musela to predsa niekomu povedať. Tak začala slovami: Drahá rodina, musím vám niečo dôležité povedať. 

Zasmiala sa a pokračovala: Zaľúbila som sa do jedného chlapca, volá sa Peter a býva v Rajeckej Lesnej... 

Rozprávala a rozprávala ešte veľmi dlho. Na 

druhý deň, keď mal Peter odísť, zišla sa zase 

celá rodina, aby ho išli odprevadiť. Keď sa 

prišiel rozlúčiť,  tak to bol pre neho šok. keď 

ich tam všetkých videl. Nakoniec povedal: 

Takže čím by som asi začal?  Som Peter 

Šťastný, bývam v Rajeckej Lesnej, mám 18 

rokov a to je asi všetko. Tak dovidenia. 

Povedal, nasadol na motorku a odišiel. A na 

ďalšie ráno sa dozvedeli hroznú správu. 

Peter sa zrazil s osobným autom a teraz leží 

vo vážnom stave v nemocnici. 

Pokračovanie nabudúce. 

 

Viktória Imríšková 
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Moja domáca knižnica nie je veľmi veľká. Prevládajú tam knihy: 
rozprávkové, romány, bájky, atlasy, dejiny... Delím sa o ne 
s mojou sestrou. Spolu ich je asi 60. Polovicu som ich už 
prečítala. Sú to staré aj nové knihy. Každý rok ich pribudne 
priemerne 5. Najstaršia kniha je mojej mamy a má názov Kedy 
kvitnú púpavy. Ďalšia zaujímavá kniha v našej knižnici je 
Najväčšia kniha rozprávok. Tú vlastní moja sestra dostala ju k 
druhým narodeninám.  

Viki Imríšková 

Mám doma  12 kníh. Najradšej mám Minecraft - sprievodca 
svetom prieskumníka. Dozvedel som sa aj biomoch a o moboch. 
Dozvedel som aj to, že existujú v minecrafte lamy a zločania. Sú 
3 druhy: vyvolávač,  sprisahanec a prízrak. Keď niekto zabije 
vyvolávača, padne z neho totem nesmrteľnosti. Dal som si ho 
ako štít a bol som v hre nesmrteľný. 

Daniel Uhlárik  

 

Mám veľa kníh. Najradšej mám knihu od L. Pichon a volá sa  ÁNO, NIE, 

MOŽNO. Je veľmi  zábavná a je to vlastne niečo medzi komiksom a knihou. Je 

veľmi zábavná.  

Nina Chládeková 

MINECRAFT  SPRIEVODCA SVETOM 

Keď  som začal hrať minecraft, mal som 7 rokov, takže mám skúsenosti a 

môžem byť váš sprievodca. 

Ako prežiť vo svete minecraftu? 1. Najdi aspoň 10 prasacín. 2.  Zrúb aspoň 

dva stromy. 3. Vyrob si aspoň jednu časť brnenia  a meč. 4. Postav dom pri 

vode a nájdi si ťažiareň. 5.Postav si rozhľadňu, v noci choď na pavučiny na 

luk. 6. Postav si rozhľadňu a v noci aj cez deň chráň svoj majetok. 7. Urob si 

záhradu s mrkvou alebo čo tam máš... potom choď na výpravu a na výprave choď do svojej  ťažiarne po 

kameň.   

                           Adam Lukáčik   

 

 

 

 

 

 

 

16 



Ja mám doma veľa kníh, približne 300 kusov. Moje najobľúbenejšie sú: Maďarský železničný 

kalendár po pradedovi z roku 1915. Je to síce po maďarsky, ale je tam veľa zaujímavostí 

z histórie železníc. Mám aj knihu, ktorá má názov  Vetroňom do Afriky a je to jedna z mojich 

najobľúbenejších knižiek, lebo sa odohráva v Žiline. Z hľadiska čítania do školy som najradšej 

čítal knihy Prázdniny malého Mikuláša a Dobrodružstvá uja Fera. Mojou najkurióznejšou 

knihou je Čachtická pani. Tú som „zachránil“ z kontajnera, keď bol zber papiera. 

 

Aďo Nagy 

 

Ja mám teraz málo kníh, ale kedysi som mala veľmi veľkú knižnicu. Vtedy som mala šesť rokov. 

Väčšinou to boli detské knižky. Dostávala som ich na narodeniny a meniny, pár som si ich aj 

sama vybrala a rodičia mi ich kúpili. Čím som bola väčšia, tým som mala viac a viac kníh a vždy 

mi pribúdali knihy vhodné pre moju vekovú kategóriu. Keď som mala desať rokov, dostala som 

na Vianoce krásnu knihu o vílach. Bola to moja najobľúbenejšia kniha. Veľmi rada som ju čítala. 

Potom som dostala vlastnú izbu s babkou. Pri posteli som mala poličky. Tam som si ukladala 

knihy. Na poličke boli aj dospelé knihy, ale tú o vílach som si skrývala na tajné miesto, kde som 

mala aj iné svoje tajnosti. Ďalej som rástla, ale tú knihu som mala stále rada. Potom sme sa 

však odsťahovali. Pri sťahovaní som niektoré knihy zachránila, ale o iné som prišla. Knihu 

o vílach som tiež zachránila. Uložila som ju na povalu. 

 

Natália Danková 
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            Nina Chládeková 

            Laura Lušňáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. zariadenie na zlepšenie schopnosti zraku 

2. výstroj na zoskok z lietadla 
   3. nástroj s hrotom a uškom 

    4. šťavnatý žltý plod 
      5. súbor  všetkých písmen  

     

        
  

    
 

    
  

    

  
   

            
 

    
  

  
  

  
        

  
  

 
  

 
  

 
        

 
  

 
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
    

 
      

  
    

            
 

  
  

 
          

 
        

 
  

  

 
            

   
  

 
  

  

    
                    

  

 
        

  
    

 
  

   
  

 
  

      
  

 
          

 
  

 
            

 
    

   

 
  

 
            

 
    

 
  

 
    

        
    

   

 
  

 
            

 
    

   

 
  

 
    

   
              

 
  

   
      

   
  

   

 
            

    
  

   

 
                      

   

1.                 

2.           
   3.         

    4.             
  5.               

 

Z kanibalského 

šlabikára: 

MAMA JE EMU. 

EMA JE MAMU. 

Turista sa pýta 

ľudožrúta: 

- Toto je váš rodinný 

album? 

- Nie, to je moja 

kuchárska kniha. 

- Pán hlavný, ten rezeň, 

čo som si objednal, je 

ako plech. Mohli by ste 

mi ho vymeniť? 

- No teraz už nie, keď 

ste si ho ohli! 

Ako prekladá Indián 

slovo vegetarián? 

Lenivý poľovník.    Vyskakuje veselo, 

  vyvreskuje bláznivo. 

     Čo je to?  

   Vylúšti v tajničke. 

    

     

       

      

- Našou špecialitou sú 

slimáky. 

- Viem, jeden ma 

obsluhoval. 
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Do autobusu nastúpi starenka a pýta sa 

šoféra: 

- Nechcete oriešky? 

- Áno, ďakujem. 

Na druhý deň to isté a šofér hovorí: 

- Dajte si aj vy. 

- Ja už nemôžem, ja už nemám zuby. 

Na tretí deň: 

- Synček, nechceš oriešky? 

Šofér je už zvedavý a preto sa opýta: 

- Babka, a odkiaľ máte tie oriešky? 

- Z Tofiffe... 

            Vanessa Uhliariková 

            Laura Lušňáková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy sú zo stránky:  
www.zabinudu.sk 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

- Čašník, to pečivo je 

včerajšie, mohol by som 

dostať dnešné? 

- Až zajtra! 

- Máte živé ryby? 

- Máme. 

- A sú čerstvé? 

Kde horí??? 

            Adam Lukáčik 
 Daniel Uhlárik 

Pán Veselý je na návšteve 

a pochvaľuje si: 

- To je ale výborná káva. 

- Manžel ju priniesol až z Brazílie, - 

vraví suseda. 

- Nehovorte! A ešte je teplá. 
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Mami, idem sa 

prejsť. 

Čo to 

tam je? Mačka! 

Neboj sa, nájdem ti 

domov. 

 

Aký bude nový domov opustenej 

mačičky? 

Prečítajte si v budúcom čísle. 

Vanessa Uhliariková 
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