
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahojte, všetci! 

Lúčime sa s naším dlhoročným priateľom Pramienkom. Jeho éra skončila, ale jeho myšlienky a jeho tvorco-
via tu ešte stále sú. Tak spomínajme naň len v dobrom. Pramienok už nie je medzi nami, ale jeho prvorode-
ný syn Hričo zaujal jeho miesto. Drahocenné prázdniny už tiež skončili a už zase je tu  obdobie zodpoved-
nosti a školských povinností. A k tomu všetkému upršané sychravé počasie. Už len zobrať do ruky Hriča 
a chvíľu si s ním oddýchnuť. 

                                                            Matúš Melicherík 

HRIČO – časopis žiakov ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove, Školská 248, 013 41 Dolný Hričov.  Dvoj-
mesačník. Ročník I./ číslo 1. Šéfredaktor: Matúš Melicherík (8. roč.), predsedníčka redakčnej rady: Vanessa 
Uhliariková (6. roč.), redaktori: Timea Uhliariková (6. roč.), Klaudia Kevešová a Alexandra Holešová (5. roč-
ník), Jakub Dobroň a Monika Ševčíková (4. ročník). Toto číslo vyšlo 2. novembra 2016. 
Spolupracovali: Nina Chládeková (4. roč.), Nina Sedliačková (5. roč.), Bianka Bajanová, Dominika Ševčíková, 
Ráchel Haluzová, Jakub Hvorečný a Samuel Brežný  (6. roč.), Kristína Vršanská, Adrián Nagy a Daniel Kováč 
(7. ročník), Marek Zachar, Silvia Randíková, Rebeka Haluzová a Betka Bieliková (8. ročník). 

Vyzvedanie 
Aj Hričo vám vždy prinesie zau-
jímavý rozhovor. V tomto čísle 

sa dozviete niečo o našich 
dvoch nových angličtinároch. 

 

Na vlastné oči 
Prečítajte si, kde všade boli naši 

žiaci, čo videli, čo zažili. Naši 
agenti sa dostali tam, kde sa naši 
žiaci vyskytli, aby vás o tom mohli 

informovať. 

Čítame a tvoríme 
Tuto sa dozviete, čo preberali 

a vytvorili naši drahí ôsmaci na ho-
dinách literatúry. Tak prajeme pek-

né čítanie. 

Čítanie na pokračovanie 
Dobrodružný príbeh Jakuba 

Dobroňa alebo život v prírode 
Ninky Sedliačkovej? Vyberte si. 

Čo máte nové? 
Čo majú nové naši žiaci? Dozviete sa 
všeličo a ešte omnoho, omnoho viac. 

Tak načo čakáte? Napíšte nám, čo máte 
nové a dozvie sa to každý. 

Môže sa ti zísť 
Čo treba robiť, keď ste sami v lese 

a niekto si zlomil nohu!? Tu sa dozvie-
te, ako si zhotoviť nosidlo a ako ošetriť 
zlomeninu, zhotoviť nosidlo alebo zalo-

žiť oheň. 

To sa nám podarilo 
Súťaže, súťaže, súťaže. V priebehu roka 
je ich veľa a nám sa v nich celkom darí. 
A čo sa nám ešte podarilo? Napríklad 

pekné výrobky z našich krúžkov. 

Toto sa mi páči 
Tu sa dozviete, čo sa páči naším redakto-
rom. Aká kapela, hra, film a iné veci, kto-

ré možno aj vás zaujímajú. Ak chcete 
zverejniť, čo máte radi, napíšte Hričovi. 
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V prvom čísle Hriča vám predstavujeme našich 
dvoch nových angličtinárov. Pána učiteľa Rado-
vana Klieštika a pani učiteľku Evu Ďubekovú. 
Vyzvedali sme a toto sme sa dozvedeli: 
 
O PÁNOVI UČITEĽOVI 
Obľúbené jedlo? 
Bryndzové halušky. 
Obľúbený predmet na ZŠ? 
Geografia. 
Chodili ste poza školu? 
Áno, chodil som. 
V ktorom ročníku? 
Bolo to na strednej škole. 
Ktoré cudzie krajiny ste navštívili? 
Rakúsko, Poľsko a Českú republiku.  
Čo vás tam najviac zaujalo? 
V Prahe orloj, v Katoviciach a vo Viedni  mesto. 
Akú knihu ste naposledy čítali? 
Od Theodora Dreisera Americkú tragédiu.  
Obľúbená farba? 
Modrá. 
Ktorým športom sa venujete? 
Hrám volejbal, basketbal, futbal, bedminton 
a stolný tenis. 
Čo si viete v domácnosti opraviť? 
Takmer všetko, okrem elektroniky. 
Obľúbený hudobný štýl? 
Rock a pop. 
Na akom filme ste boli naposledy v kine? 
Naposledy som bol na romantickom filme, ale 
názov neviem. 
Obľúbený spevák, herec? 
Herci Bud Spenser a Terence Hill, speváci Jon Bon 
Jovi a Bruce Spingsteen. 
Prečo ste si vybrali túto profesiu, keď je ťažká 
a finančne málo hodnotená? 
Lebo ma baví práca s deťmi a peniaze nie sú všet-
ko a teší ma, keď sa niekto niečo nové naučí. 
Súhlasili Vaši rodičia s výberom povolania? 
Moja mama áno, ale otec nie. Keď som začal štu-
dovať, tak otec chcel, aby som sa vzdelával ešte 
viac. 
Akej profesii ste sa predtým venovali? 
Predtým som pracoval ako vychovávateľ v centre 
voľného času v Žiline. 
Máte domáce zviera? 
Mám psa aj mačku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O PANI UČITEĽKE 
Obľúbené jedlo? 
Cestoviny na akýkoľvek spôsob. 
Obľúbený predmet na ZŠ? 
Dejepis. 
Chodili ste poza školu? 
Nie. 
Ktoré cudzie krajiny ste navštívili? 
Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Českú republiku, 
Taliansko, Monako, Lichtenštajnsko, Veľkú Britá-
niu a Holandsko.  
Čo vás tam najviac zaujalo? 
Všetko, napríklad: kultúra, stavba budov, príroda 
a iné veci. 
Akú knihu ste naposledy čítali? 
Od Marka Haddona Čudnú príhodu so psom. 
Obľúbená farba? 
Červená. 
Ktorým športom sa venujete? 
Venujem sa volejbalu, bicyklovaniu, korčuľovaniu 
a turistike. 
Rada varíte? 
Áno, rada varím. 
Čo najradšej? 
Čokoľvek, len aby to chutilo ostatným. 
Obľúbený hudobný štýl? 
Folk a džez. 
Na akom filme ste boli naposledy v kine? 
Naposledy som bola na filme Deň nezávislosti 2. 
Obľúbený spevák, herec? 
Moji obľúbení speváci sú  Jaromír Nohavica 
a Tomáš Klus. Obľúbeného herca nemám. 
Prečo ste si vybrali túto profesiu, keď je ťažká 
a finančne málo hodnotená? 
Pretože je dôležité odovzdávať skúsenosti mla-
dým a baví ma práca s deťmi. 
 Súhlasili Vaši rodičia s výberom povolania? 
Áno, myslím si, že áno. 
Máte domáce zviera? 
Nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozhovor ďakuje Klaudia E. Kevešová 3 
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NA VLASTNÉ OČI 



Na tejto fotke je pohľad z premietacieho divadla. 
Môžeme si všimnúť ako kvalitne a pekne sú robené 
steny a múry hradu. 

ATLANTIS CENTER 
Tento školský rok nám medzi tradičné historicko-literárne 
exkurzie pribudla aj jedna nová – prírodovedná. Vybrali sme 
sa do Artlantis centra, ktoré sa nachádza v Leviciach. 
Z bohatej ponuky centra sme si vybrali vesmír a ľudské telo. 
Exkurzia do Levíc sa začala cestou v autobuse. Po príchode 
do tohto mesta sme išli do Atlantis centra, kde sme mali 
prednášky o ľudskom tele a vesmíre. Na začiatku prednášky 
sme videli päťminútové video o vesmíre. Po skončení videa 
nám pani sprievodkyňa dávala otázky a za správne 
odpovede sme dostali lízanku. Na konci sme mali možnosť 
obliecť sa do skafandrov pre kozmonautov. Ako druhá časť 
nasledovalo ľudské telo. Prešli sme od dýchacej sústavy až 
k vylučovacej. Dalo by sa povedať, že sme si overili, čo 
všetko o ľudskom tele vieme. Na záver tejto časti sme si 
mohli vyskúšať okuliare, ktoré znázorňujú, ako sa človek 
cíti, keď má v sebe päť promile. Po skončení prednášok  
sme si mohli pozrieť celé Atlantis centrum, kde sme si 
overili veľa fyzikálnych zákonov. Mne osobne sa najviac 
páčilo bublinové štúdium, kde sme pomocou vody s jarou mohli vytvárať bubliny rôznych veľkostí. Nakoniec 
nás čakal rozchod v centre Levíc. No a potom sme šťastne pricestovali domov. Mne osobne sa v Leviciach 
veľmi páčilo a dúfam, že sa tam niekedy ešte dostanem. 
            Marek Zachar 
        
NITRIANSKY HRAD 

   
 

Tu sme práve skúmali, ako dlho bude do studne 

padať kameň. 

Tento rok, hneď na roka, začiatku sme išli na exkurziu 
do Nitry. V Nitre sme navštívili krásny Nitriansky hrad. 
Na hrade sme boli v katedrále, pri studni a na dvore. 
Mali sme krásny výhľad a mohli sme vidieť nádherné 
malé sovičky, ktoré sme si mohli aj pohladkať. 
Dozvedeli sme sa veľa nových vecí a zaujímavostí.  
 

Bianka Bajanová 
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28.9.  2016 sa naši ôsmaci a deviataci vydali na exkurziu na Devín a do Bratislavy. Výlet dopadol 
super, nachytali sme niekoľko pokémonov. Čiže ja som celkom spokojný, dokonca aj baby, lebo 
mohli ísť nakupovať.  
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Ako vždy spoločná fotka. Tentokrát pri parlamente. 

 

Takto nejako vyzerá hrad Devín po 

bombardovaní Napoleona Bonaparte. 

Tu môžete vidieť 

bájneho bojovníka 

Veľkej Moravy, ktorý 

vstal zo záhrobia. :D 

Naši dvaja spolužiaci napodobnili útek 

z Alkatrasu. No oni utekali 

z parlamentu. Ktovie, čo tam videli... 

Tak tu je náš budúci politik. 

Takto nejako prebieha deň 

slovenského poslanca. :o 

Tak tu je Bratislavský hrad.... Že vraj 

má len jednu vežu.... No my sme 

videli rovno štyri veže. Nie je to 

trochu divné? Mne sa zdá, že áno. 

Takto nejako vyzerala 

cesta domov. Všetci 

unavení a nevedeli sa 

dočkať, kedy budú 

doma. Ako sa hovorí.... 

Všade dobre, doma 

najlepšie. U nás 

obzvlášť. 
                    Matúš Melicherík

   6 



BURIANOVA VEŽA 
Určite ste už veľakrát prechádzali okolo 
Burianovej veže. Nachádza sa vedľa 
Katedrály v Žiline. 
My sme sa boli pozrieť aj do jej vnútra. A čo 
sme videli? Hneď v prvej miestnosti sme boli 
prekvapení veľkým modelom Žiliny. 
Pracovali na ňom asi päť rokov. Potom sme 
išli po strmých schodoch hore k zvonu 
a znova naspäť. Všetci sme to prežili. A čo 
ten zvon? Ten, ktorý je dnes vo veži, nie je 
ten skutočný, ktorý tam bol predtým a ktorý 
bol postavený počas II. sv. vojny. Tento je 
automatický, funguje na tlačidlo. 
 
             Timea  Uhliariková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSENFELDOV PALÁC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto paláci je veľmi pekne. Videli sme 
tam dlhé gauče. Okrem nich tam bol len 
jeden kus nábytku. V paláci žili manželia 
Júlia a Ignác. Každý mal svoju vlastnú 
spálňu. Miestnosti v paláci boli veľmi 
veľké. Ten jeden nábytok, ktorý sme tam 
videli, vyzeral ako skriňa. Nevieme, čo si 
do nej dávali, ale myslíme si, že asi 
oblečenie a lieky (tie hlavne Ignác). Kubo 
si myslí, že Júlia a Ignác, keď mali také 
parádne spálne, tak ležali celú dobu 
v posteli a ani sa nehnuli. Keď boli hladní, 
zavolali slúžku, aby im urobila kuracie 
stehná a plnenú kačku. A potom zasa išli 
spať až do rána. A ráno zavolali sluhu, 
aby ich obliekol a dal im raňajky. A takto 
im plynuli dni v krásnom paláci. 
 
  Monika Ševčíková 
  Jakub Dobroň 
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Ilustrácie: M. Ševčíková, T. Uhliariková, M. Melicherík 

Poézia je literárne dielo písané 

viazanou (veršovanou) rečou. 

Základnou jednotkou je verš. 

Skupina veršov tvorí strofu. 

V ľúbostnej poézii je témou 

láska v jej najrozličnejšej po-

dobe.  

Ako hodnotia slovenskú ľú-

bostnú poéziu naši ôsmaci? Tu 

sú dva názory: 

Betka: Mne sa ľúbostná poézia 

páči, pretože spisovatelia sa 

vedia o láske veľmi pekne vy-

jadrovať aj nepriamo, pomocou 

umeleckých prostriedkov.  

Rebeka: Mne osobne sa naj-

viac páči forma vyjadrovania 

pocitov. Všetko to, čo autori 

cítili, proste vyjadrili slovami. 

Koľkokrát sa nám stane, že 

niečo cítime a nedokážeme to 

slovne vyjadriť. Oni si s tým 

vedeli dať rady a podarilo sa to. 

Písali básne pre svoje lásky 

a my sa ich teraz učíme 

v školských laviciach. Keby 

mohli medzi nás prísť aspoň na 

jeden deň, boli by hrdí na svoju 

prácu tak, ako sme my hrdí, že 

Slovensko má takéto diela. 

No a čo tak napísať vlastnú 

ľúbostnú báseň? Ak neviete 

ako na to, skúste použiť tento 

jednoduchý návod: 

1. riadok: 

Podstatné meno 

2. riadok: 

Dve prídavné mená 

3. riadok: 

Tri slovesá 

4. riadok: 

Jedna veta 

5. riadok: 

Rým s prvým riadkom 

 

Zaľúbenie 

Fascinujúce, očarujúce. 

Chcem, potrebujem, túžim po ňom. 

Kto ho zažil, dúfa, že vydrží večne. 

Krásne mámenie. 

Láska 

Dokonalá, rôzna, výnimočná. 

Niekedy ublíži, niekedy poteší, vždy ma prekvapí. 

Mám pocit, že sa nevráti... 

...tá smutná kráska. 

Túžba 

Je mocná, vzácna, búrlivá. 

Už letí, skvitá, volá ma. 

Láska, to je túžba mocná. 

Obetavá služba. 

 

 

Ruža 

Veselá, vášnivá, smutná. 

Plače, žiali, tancuje. 

Vie ťa urobiť šťastným aj smutným. 

Zaľúbená duša. 

 

 

 

Svitanie 

 

Hrejivé slnko ráno už vychádza, 

kúzelná láska z diaľav k nám prichádza. 

Oči sa rozjasnia ako dve hviezdy, 

na krídlach lásky pôjdeme navždy. 

Láska je zložitá ako to učenie. 

Príde raz medzi nás bolestné lúčenie? 

 
 

Kvet 

Nádherný, voňavý. 

Obdivujem, cítim, milujem. 

Stačil mi jediný pohľad do tvojich očí a... 

...zmenil sa mi svet. 

 

 

 

ČÍTAME A TVORÍME 

Tieto básne napísali žiaci 8. ročníka na 
hodinách literatúry. Svoje mená si neže-
lali zverejniť.  
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Ja, hudobník 
 

Bolo to presne takto. Keď som bol ešte malý, otec a matka ma dali do 

opatery najväčšiemu  kapitánovi na svete. Ten kapitán mal tiež syna. 

Keď sme vyrástli, kapitánov syn sa stal tiež kapitánom, ale ja som 

bol len prostý hudobník na jeho lodi.   

No potom sa objavila na palube záhadná žena, a kapitán mi 

povedal: 

„Prosím, choď do kajuty.“ 

Ja som však vzal svoj kufor s husľami a odišiel som na člne. Keď som 

sa tak z člnu díval na loď, tak som si všimol, že havarovala.  Tak 

som musel ísť. No  po chvíli ma lanom vytiahli a skončil som u nich 

na palube. Hneď ako som vystúpil, ma zatkli nejakí muži v bielom 

a zaviedli ma do kajuty. Tam sedela v bielom kresle žena v bielom 

oblečení . Povedala:  

„Rozviažte ho, čo také spravil, že ste ho museli zviazať?“  

„Nič, len nám prekážal v ceste.“  

„Ihneď ho rozviažte. A dajte mu nové šaty, nebude tu v tých handrách!“    

Nakoniec ma poslali do šatníka a potom naspäť k nej. Povedala strážam, aby odišli a začala hovoriť: 

„Som Atránia Andersová a chcela by som ťa privítať na našej lodi.“       

 Kto je Atránia a čo bude ďalej s naším hudobníkom? Dozviete sa nabudúce. 

 

Lesné dni 
 

Zafúkal studený vietor a jemne zniesol zo stromov niekoľko žltočervených listov. Na oblohe sa mihotalo zopár hviezd. 

Príchodom rána sa z oblohy začali tratiť hviezdy. Obzor začali pretínať slnečné lúče. Krajinu pomaly zalialo zlaté svetlo. 

Zavčasu sa na lúke objavilo stádo koní a začalo spásať ostatok vlniacej sa trávy . Na okraji lesa sa objavilo niekoľko laní 

a jeleňov. Celou horou sa začala rozliehať príjemná melódia vtáctva. Pri zurčiacom potôčiku bolo počuť tiché krochkanie divého 

prasaťa. Do húštiny skočil vyplašený zajac. Lesný pokoj narušil medveď, ktorého cesta viedla k potoku, kde skákalo veľa 

lososov. Lesné zvieratá sa usilovne pripravovali na príchod zimy. Veľa podzemných komôr sa začalo plniť potravou. Za 

niekoľko dní prišla zima a po 

nej jar. Lososy sa začali vracať, 

bociany a iné vtáky sa vrátili 

z teplých krajín a začali sa rodiť 

mláďatá, z nory vykukli malé 

zajačie hlavičky, laň vyšla na 

lúku s bodkovaným mláďatkom, 

ktoré začalo veselo poskakovať 

okolo. Príroda začala opäť 

ožívať. 

Čím naplní jar a leto dni 
v lesnej krajine? Čítajte 
v ďalšom čísle. 
 

Ilustrácie:  
Monika Ševčíková 
Nina Sedliačková       

Náš Hričo by rád ponúkol niektoré svoje stránky vašim príbehom. Začíname cyklus čítania na pokračovanie, 
v ktorom vám Jakub Dobroň porozpráva príbeh o tajomnom hudobníkovi a Ninka Sedliačková vás prevedie 
lesnou krajinou.  
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Niektorí z nás majú nové aj to, že sa stali 
čitateľmi Krajskej knižnice v Žiline. 
V knižnici bolo krásne. Veľký zelený dom 
a za ním čitateľský park. Boli tam časopi-
sy, knihy a kľud. Na najvyššom poschodí 
nám premietli prezentáciu o knižnici – 
kedy vznikla, aké má oddelenia a ako to 
tam celé funguje. V knižnici sú knihy 
v rôznych jazykoch: v angličtine, poľštine, 
maďarčine, francúzštine, nemčine atď. 
Cez rok tam mávajú rôzne akcie, napr. 
kreslenie, súťaž spievania pre seniorov 
a iné. Majú tam aj klub spoločenských 
hier. Chodia tam aj žiaci. Pri východe 
predávajú staré knihy za výhodné ceny. 
 

         Jakub Hvorečný 

 

 

Tento rok máme novú triedu. Niekto hovoria, že je fajn a niekto zase hrôza. Je trochu menšia od bývalej. Pani 
učiteľky  hovoria, že tie lavice, ktoré máme, sú staré a najviac vydržali. V našej triede je 10 stolov a 20 stoličiek. 
Máme divnú interaktívnu tabuľu. Vôbec nie je interaktívna. Podľa iných tam chýba viac miesta, lepšie lavice, 
stoličky. Väčšine však táto trieda úplne postačí a sú s ňou spokojní.  
            Ráchel Haluzová 
 
 
 
   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO MÁTE NOVÉ?  

Tento rok máme v škole nový krúžok Kukátko. Vedie 
ho pani učiteľka Ďubeková. Boli sme aj vonku a robili 
sme pohyblivé fotky. Učili sme sa aj to, ako nájsť 
prerušované obrázky. Na krúžku sa nielen učíme 
o fotení a fotíme, ale sa aj hráme rôzne hry. Budeme 
aj upravovať fotky a chodiť na výlety. Na výletoch sa 
budeme nielen zabávať, ale aj dívať sa na umelecké 
obrazy. Na Kukátku budeme aj točiť videá a tiež ich 
upravovať. Ak nejaká baba chce byť fotografkou, tak 
jej na začiatok odporúčam práve tento krúžok. Je to 
veľmi zaujímavé a každý sa tam môže naučiť základ-
né veci o fotení. 
        Ráchel Haluzová 
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 Ahoj, volám sa Monika. Mám nové to, že som sa stala redaktorkou  

školského časopisu. Tak sa vám trochu predstavím. Mám kocúra, volá sa Uško.  

Toto meno mu dal tata, pretože stále robil s uchom. Farbu má čierno-bielu, pazúry  

má ako netvor alebo tiger. Je veľmi milý, ale keď ho rozmaznávame, tak začne  

kúsať a škriabať a ja sa bránim tým, že ho idem akože kopnúť, ale častejšie  

používam metlu alebo topánku, alebo naňho zasipím: Śśśśśśśśśśśśśś!  

        

 

 

 

 

 

 

  Výchovná doprava... 

alebo že by dopravná výchova? 

 

 

 

 

Bicykel sa skladá  z pedálov, 

blatníkov, sedla, zvončeka, 

rúčok, z dvoch oranžových 

svetiel. Keď sa jazdí na bicyk-

li, tak sa jazdí po pravej stra-

ne a nie po celej ceste. Ne-

smiete ísť na bicykli plnou 

rýchlosťou, lebo by ste mohli 

spadnúť a rozbiť si hlavu, 

alebo by ste sa mohli zraziť s autom. A keď idú po ceste cyklisti, tam  kde chodia 

autá, tak nepôjdu po strede cesty, ale pôjdu po kraji, po pravej strane,  aby ne-

zdržiavali dopravu.                                     

V septembri (presný deň si nepamätám, ale bolo pekne) sme sa namiesto učenia školských 

predmetov učili o tom, ako sa má chodiť, nie, prepáčte, ako sa má jazdiť na bicykli tak, aby 

sme to prežili my aj ostatní ľudia (psy, mačky...) na ulici. Tu vidíte bicykel, ktorý nakreslila 

Kajka Decká. Naučte sa, z čoho sa skladá. Máte to všetko na svojom bicykli aj vy? 

Monika Ševčíková 
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Na výrobu takejto jesennej ozdoby potre-
bujete: 
Prírodný špagát, drievko, listy, nožnice, 
lesné plody, farebný papier, lepidlo. 
Zoberte si patyček  a priviažte naň prírodný 
špagát dĺžky akej chcete, ale hlavne nie dva 
metre, to by už bolo veľa. Potom si zoberte 
farebný papier  a vystrihnite dve slzičky, to 
budú sovičkine krídla. Potom vystrihnite 
jeden kruh a potom ďalší kruh len so soví-
mi ušami. A ešte na tie oči vystrihnite dva 
kruhy. A potom si zlepte celú sovičku. Zo-
berte si  lesné plody a ak máte gaštany, tak 
aj tie môžete.  A začnite priväzovať jednot-
livé plody na patyček.  Takúto ozdobu si 
môžete zavesiť na dvere alebo hocikde na 
stenu. My sme si ju zavesili na chodbe v 
našej škole, lebo sme si ju aj sami vyrobili 
na Ekotvorivom krúžku s pani učiteľkou 
Holičovou. 
   Jakub Dobroň 
 

 

 

 

 

y 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy pána Fullu, ktoré sme videli v jeho 
galérii nás inšpirovali a na krúžku Harmónia 
sme s pani učiteľkou Barčíkovou vytvorili pos-
tavu Ľudovíta Fullu. Na jeho výrobu potrebu-
jeme: kartón, farby, nožnice, povraz. Postup: 
vystrihli sme z kartónu geometrické tvary: 
jeden polkruh (hlava), obdĺžnik (telo), dva ma-
lé obdĺžniky (krk), štyri trojuholníky (ruky 
a nohy). Začali sme vyfarbovať geometrické 
tvary teplými farbami - oranžovou, červenou, 
žltou, hnedou.... Po vystrihnutí sme dotvorili 
suchým pastelom obrázky, nakreslili sme: 
zvieratá, malé geometrické tvary, lúky, stro-
my, srdiečka...... Nastrihali sme malé pásiky 
a pospájali sme to. Do hlavy sme mu urobili 
dierky a prevliekli sme povraz. Nakoniec sme 
urobili malé úpravy a postava bola hotová.  
                       Klaudia E. Kevešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO SA NÁM PODARILO 
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PO CESTÁCH NECESTÁCH 

13. 10. sa Simona Sládková, Silvia Randíková a Marek Za-

char zúčastnili súťaže Po cestách necestách. Táto súťaž sa 

konala na Súkromnej obchodnej akadémii v Žiline. Skladala 

sa z troch kôl. Prvé kolo boli prezentácie o obciach, 

v ktorých žiaci bývajú, a o udalostiach, ktoré sa tam stali. 

Druhé kolo bol vedomostný kvíz o Žilinskom kraji týkajúci 

sa histórie aj geografie. Žiaci si vyberali otázky s hodnotou 

10 až 50 bodov. Tretie kolo bolo najzábavnejšie. Súťažiaci 

hádzali kockou a posúvali sa po políčkach. Na každom po-

líčku bola otázka, ktorú museli hľadať v priestoroch školy. 

Ak na ňu odpovedali správne, znovu mohli hodiť kockou 

a posunúť sa ďalej. Družstvo, ktoré sa dostalo prvé do cie-

ľa, získalo najviac bodov. Následne učitelia žiakom ukázali 

a predstavili školu. Neskôr pán riaditeľ vyhodnotil súťaž. 

Žiaci našej školy sa stali absolútnymi víťazmi Vyhrali 

vstupenky do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a kopu iných 

cien.   

Silvia Randíková 

DNI NÁDEJE 

V roku 1993 vznikla v Žiline Nadácia LÚČ, ktorá pomáha drogovo závislým ľuďom alebo týraným deťom. Každý 

rok organizuje táto nadácia celoslovenský protidrogový festival pod názvom Dni nádeje. V rámci festivalu sa 

konajú aj súťaže. My sme sa zapojili napríklad do literárnej súťaže – rozprávali sme sa o tom, čo všetko sme sa 

v živote naučili a čo je pre nás najdôležitejšie, aby sme prežili šťastný život a nemuseli siahať po drogách. 

V tejto súťaži vyhral 1. miesto Aďo Nagy zo 7. triedy. Jeho prácu, ale aj ďalšie pekné ukážky, si môžete prečítať 

na nasledujúcej dvojstrane. Na Dňoch nádeje sme sa zúčastnili aj športových súťaží. My štyria sme bežali šta-

fetu. Bolo to na Varšavskej ulici v Žiline. Vonku bolo dosť zima, ale zvládli sme to. Najskôr bežali baby, tie 

skončili na nejakom 10. mieste. Potom prišiel rad na nás. Náš tím tvorili: Samuel Brežný, Dušan Cabaj, Filip 

Adamus a Sebastián Fusko. Dušan bežal ako prvý. Predbehol všetkých a dostal sa na druhé miesto. Druhý be-

žal Filip, ten to dotiahol tiež na druhé miesto. Potom som išiel ja. Filip mi chcel dať kolík, ale boli sme nakope 

a zavadzali sme si. Nakoniec som zobral kolík a dobehol som tretí. Sebastián dobehol štvrtý a to bol aj náš ko-

nečný výsledok. 

      Samuel Brežný 
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Silvia, Simona, p. uč. Cigániko-
vá a Marek – naši víťazi 

Aďo a vpravo štafeta: Sebko, 
Filip, Dušan a Samko 



V živote som sa už naučil veľa vecí,  

ale to najdôležitejšie bolo... 

 

 ...Začalo sa to v Žiline. V našom starom dome. Veľmi rád som sa hojdal, ale sám som to 

nedokázal, vždy ma musel hojdať niekto iný. Moji rodičia hovorievali, že pri mne vystoja dieru 

v zemi. 

 Raz som išiel so starými rodičmi na Moravu do jedného autokempingu s karavanom. Bola 

tam hojdačka! Chcel som, aby ma dedo hojdal, ale on musel ísť niečo spraviť, tak som mu 

povedal, že naňho pri tej hojdačke počkám. 

 Veľmi som sa chcel hojdať, tak som to začal skúšať, ale nešlo mi to. Nevedel som sa deda 

dočkať. Keď som v diaľke zbadal, že dedo sa už blíži, skúsil som sa ešte raz rozhojdať a zrazu 

mi to išlo! Dedo sa vrátil pre babku a fotoaparát a od tej doby sa hojdám sám. Vystriedal som už 

najmenej desať hojdačiek. Niektoré sa zlomili, niektoré rozpadli, niektoré mi už boli malé. 

 Hojdanie je tá najdôležitejšia vec, ktorú som sa v živote naučil. Pri hojdaní relaxujem. Rád 

si pri tom púšťam hudbu, premýšľam, niekedy dokonca aj jem a čítam. 

 Podľa mňa by sa mali hojdať aj dospelí, keď sú nahnevaní, nervózni, alebo keď majú 

starosti. Mohli by sa vyrábať a predávať hojdačky pre dospelých. Každý by mohol mať doma 

svoju vlastnú hojdačku, na ktorej by ho nikto nemohol počas hojdania vyrušovať. Je to lepš ie ako 

ísť na pivo alebo fajčiť na balkóne. 

 Ak ste sa už zabudli hojdať, ja vás to rád naučím. 

            Adrián Nagy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ilustrácia: T. Uhliariková, N. Chládeková                                                                                                        
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 Keď som bol malý, veľmi som sa tešil do školy. V hlave som si predstavoval, aké to v škole 

bude a strašne som sa chcel naučiť čítať a písať. Tešil som sa aj na matematiku.  

 Keď som prišiel prvýkrát do školy, bol to neopísateľný pocit. Potichu som si mrmlal popod 

nos: Tu sa naučím čítať, písať a počítať.  

 Na prvom stupni to bolo dobré, ale na druhom už o niečo horšie – noví učitelia, nové 

predmety, nové učivo. Tento rok musím zabrať, pretože vysvedčenia zo siedmeho, ôsmeho 

a deviateho ročníka idú na stredné školy.  

 Niektoré predmety sú ľahké, napríklad slovenčina, matematika, telesná a biológia. A tak 

som strašne vďačný za školu. Som rád, že máme aj prázdniny, kedy si môžeme trochu 

oddýchnuť, ale hlavné je, že všetko, čo sa naučíme, môžeme vo svojom budúcom živote dobre 

využiť. 

          Anton Mitaš 

 

 Som obyčajný chlapec z dediny a volám sa 

Jakub. Narodil som pred dvanástimi rokmi. Mojím 

prvým úspechom bolo, že som bol veľmi dobré, 

pokojné dieťa, čo viem z rozprávania svojich rodičov.  

 Keď som mal osem mesiacov, postavil som sa na 

vlastné nohy, čo bolo veľmi neobvyklé a to preto, lebo 

som ako zázrakom preskočil éru chodenia po štyroch.  

 Bol som trpezlivý, dokázal som aj celý deň 

ukladať malé autíčka do dlhých radov a úplne rovno. 

Po nástupe do materskej školy som sa naučil kresliť, 

vystrihovať, maľovať, ale aj cvičiť podľa riekaniek. 

Naučil som sa tam aj veľa básničiek, i keď som na 

besiedkach bol taký hanblivý, že som ani slovka 

nevyriekol. 

 V prvom ročníku základnej školy som sa naučil 

prvé čiarky, oblôčiky, písmenká, ale aj počítať. 

Najviac zo všetkého ma však v škole zaujala telesná výchova, na ktorú som sa tešil zo všetkých 

predmetov najviac. Prihlásil som sa aj na  športový – futbalový krúžok. 

 Od ôsmich rokov trénujem vo futbalovom klube Dolný Hričov, kde som sa naučil veľa 

správnych futbalových techník. 

 Dnes mám dvanásť rokov a hrám za žiakov Dolného Hričova. Myslím si, že som v tom 

celkom dobrý a zbytočne som sa futbal neučil hrať. 

           Jakub Vančík 

 

 V mojom živote je najdôležitejšie heslo: „Nesúď knihu podľa obalu.“ Mám síce len trinásť 

rokov, ale v mojom živote som sa už veľakrát stretla s klamstvom, s falošnými a lakomými ľuďmi. 

Možno tí, ktorí nemajú nič, majú nakoniec viac, ako tí, ktorí majú všetko. Keď som mala osem – 

desať rokov, tiež som si myslela, že peniaze a vzhľad sú  všetko, čo k životu potrebujem. Ale raz 

som bola aj s mamou v Žiline. Išli sme po námestí, na ktorom stála jedna pani. Ponúkala letáky 

o svete, ale nikto sa pri nej nezastavil. Bolo mi jej ľúto, tak som si jeden zobrala. Bola to dobrá 

a milá pani... To najdôležitejšie pre mňa dnes je nesúdiť ľudí podľa vzhľadu. 

 

          Kristína Dubovická 
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Cez prázdniny som zažila veľa pekných zážitkov. Prvá vec, ktorú som zažila, bolo cestovanie k 

mojej sestre do Žiliny. Keď som k sestre došla, nikoho som tam nepoznala, zdržiavala som sa  iba 

u nej v byte s mojimi synovcami, ktorí sa volajú Lucas a Tobias. Na druhý deň som išla vyvenčiť 

psa Riška. Hneď ku mne pribehli všetky deti a začali sa ma vypytovať,  kto som, skade som, kde 

bývam... Ja som im na všetko odpovedala a hneď som sa stala ich kamarátkou. Na tretí deň sme 

robili bláznovstvá, ktoré  sme ale neskôr oľutovali. Na štvrtý deň som ale odcestovala domov. 

Keď som prišla domov, tak som išla vonku privítať sa s mojimi kamarátkami a kamarátmi. Tí mi 

porozprávali, čo sa dialo vonku, kým som ja bola pri sestre, ale netrvalo to dlho a o týždeň som 

odcestovala zase k mojej babke do Bratislavy. U babky som bola tiež s mojimi kamarátmi 

a kamarátkami, ktoré poznám už dlhšiu dobu. Tam sme behali po obchodoch s oblečením 

a potravinami až do večera. Domov sme prišli potme. Babka bola trošku naštvaná, ale ja som jej 

povedala, že prázdniny sú na to, aby sme si užívali a nie aby sme o ôsmej večer išli späť. Celý 

druhý deň som strávila s babkou. Robili sme rôzne veci, napr: kúpali sme sa v bazéne, potom sme 

hrali karty, poobede som si išla pospať a večer sme išli do mesta a do reštaurácie. Na ďalší deň 

som robila to isté a na ďalší deň sme išli do zoologickej záhrady, konkrétne do Bojníc. Tam som 

videla veľa malých a krásnych zvieratiek. A tak som strávila dva týždne u babky a bolo mi super. 

Potom ma babka a dedko odviedli na vlakovú stanicu a za dve a pol hodiny som bola doma. Ale 

pred koncom prázdnin som išla k nej znova a k sestre taktiež. A tak som strávila moje super 

prázdniny!!!!           

         Autorka neznáma (nepodpísaná) 

                     

AKO TRÁVIME VOĽNÝ ČAS 
                             Ilu

strácia: K
ristín

a  V
ršan
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Ahoj! S mojou rodinou sme boli v Demenovskej ľadovej jaskyni. Cestovali sme autom 2 

hodiny. Išli sme cez Strečno, Ružomberok a Mojšovu  Lúčku. Sedieť v aute bola dosť nuda, 

ale stálo to za to. Keď sme tam dorazili, najedli sme sa a išli sme si kúpiť lístky. Hodinu 

sme čakali na sprievodcu. Keď sme vošli do jaskyne, bolo tam dosť zima. Najprv sme videli 

malé ľadové jazierko. Potom sme videli skalu, o ktorej sa hovorí, že keď na niekoho spadne 

kvapka, tak omladne o 10 rokov. Nakoniec sme videli netopiera  Betmena a škriatka . A na 

úplný  koniec sme videli veľmi veľké prekvapenie -  skupinu netopierov. A posledné 

prekvapenie, ktorým sa skončila celá prehliadka, boli dvere, ktoré viedli na svetlo:-) 

 

                                                    Dominika Ševčíková 

 

 

Čawte, čawte! Nemôžem zabudnúť na 

prázdniny na Malte. No bol som aj v Maďarsku 

v Ozde  a v Nemecku. Všade bolo super! A ešte 

som bol v Poľsku - v Energy parku. A na 

Vianoce pôjdem do Ameriky. Strašne sa teším, 

bude to super. Na tej Malte je obyvateľov 

402 668. Platí sa tam EURAMI. Hlavné mesto 

je  Valletta.  

    Daniel Kováč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 



 

 

 

 

 

AKO OŠETRIŤ ZLOMENINU 

Prvá pomoc pri zlomeninách - znehybníme zlomeninu a zabezpečíme prevoz do nemocnice: 

 ošetrenie treba prevádzať mimoriadne šetrne, nakoľko postihnutému by sme spôsobili veľké bolesti: 

zväčšili by sme riziko šoku, úlomky kostí by mohli ešte viac poškodiť okolité tkanivo a vnútorné 

krvácanie by sa zväčšilo 

 ošetrenie zlomenín podľa možnosti vykonávame na mieste úrazu 

 zatvorené zlomeniny ošetrujeme cez odev 

 ak presakuje krv v mieste zlomeniny cez odev, podľa všetkého sa bude jednať o otvorenú zlomeninu, 

ktorú musíme ošetriť, a preto ranu treba sprístupniť - odev rozstrihneme, rozrežeme, poprípade 

roztrhneme. Pri použití ostrých nožníc alebo noža treba byť opatrný, aby sme nespôsobili ďalšie 

zranenie postihnutému a ani sebe. 

Ak musíme postihnutého odsunúť, napr. hrozí výbuch havarovaného vozidla, úraz sa stal na ceste a ešte nie je 

zastavená premávka – najväčšie riziko je za zníženej viditeľnosti a v neprehľadných úsekoch, hrozí zrútenie sa 

poškodenej budovy a pod., tak musíme zlomeninu dostatočne podoprieť. K tomuto úkonu často treba väčší 

počet záchrancov – zlomeninu na viacerých miestach šetrne podopierame. Najskúsenejší záchranca riadi 

odsun. Postihnutého premiestňujeme veľmi opatrne. 

Pokiaľ sa jedná o zlomeniny dolných končatín a chrbtice, je vhodné postihnutého odsunúť pri väčšej 

vzdialenosti na improvizovaných nosidlách: široká doska, dvere a pod. Pri poranení chrbtice nepodkladáme 

hlavu. Zraneného na nosidlách fixujeme, taktiež fixujeme hlavu, najmä ak predpokladáme poškodenie krčnej 

chrbtice. (www.zachranari.sk) 

 

AKO ZOSTROJIŤ NOSIDLO PRE ZRANENÉHO V PRÍRODE 

Nosidlo zostrojíme tak, že si zoženieme si dva veľké konáre 

a štyri a viac mikín. Pomedzi tie dva veľké konáre prepletieme 

mikiny a nakoniec mikiny zaviažeme. 

AKO ODHADNÚŤ VZDIALENOSŤ 

Vzdialenosť odhadneme tak, že treba vedieť, že každý krok je 

1 meter. Takže koľko krokov urobíte, tak toľko metrov je od 

vás vzdialená tá daná vec. Takto si odkrokujte 10 metrov 

a podľa tejto vzdialenosti by ste mali odhadnúť, ako ďaleko je 

vzdialený daný objekt. 

AKO ZALOŽIŤ OHEŇ 

Oheň založíme tak, že do ohniska si najprv poukladáme palivo 

(ak nemáte papier, môžete použiť suchú trávu alebo brezovú 

kôru), potom musíte mať raždie (tenké suché vetvičky, malé 

konáriky) a až potom hrubšie drevo. Dávame si pozor, aby 

oheň nechytil aj trávu. Takže okolo dajte pred zapálením 

veľké kamene.  

MÔŽE SA TI ZÍSŤ 
Jeseň v škole to je samozrejme aj účelové cvičenie. Niektorí žiaci sa mu chcú vyhnúť, preto radšej v ten deň 

náhle ochorejú. To však môžu raz oľutovať, lebo počas tohto dňa sa učíme  dôležité veci, ktoré sa nám raz 

môžu zísť. Napríklad ako sa správať a čo robiť v situáciách ohrozujúcich naše zdravie alebo aj život. 

                   Matúš Melicherík 
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                      sa domov. Žiaľ, dievčatku sa to  

                       nepodarí. Ešte kým odišli 

z hry,ň            povedali si svoje adresy, aby sa 

                       ešte stretli. 

 
          Vanessa Uhliariková 

Páči sa mi animovaná hra Sword 

art online. Je o chlapcovi, ktorý  

sa volá Kirito. Uviazne vo virtuálnej rea- 

lite. Musí dosiahnuť level 100 a vyslobo- 

diť ostatných hráčov. V hre stretne  

                                  hračku Asunu, zami- 

        lujú sa a  

        majú spolu 

         dieťa - 

        dievčatko, 

                                   ktoré drží 

                                   hru. Nako- 

                                   niec do- 

                                   siahnu le- 

                                   vel 100 a 

                                   dostanú 

                                                                             

Mne sa páči skupina JON BON JOVI preto, 

lebo spievajú tvrdú rockovú a metalovú hudbu. 

Skupina sa založila v roku 1983 V NEW  

JERSEY. Vedúcou osobnosťou je spevák  

Jon Bon Jovi. Členovia skupiny sú: 

JON BON JOVI, Davit Bryan, Hugh MC Donald, 

Richie Sambora, Alec Jon Luch,Dave Sabo. 

Skupina má 18 zlatých ocenení za rockovú 

hudbu. Moja najobľúbenejšia pesnička sa volá 

It’s My life. Vznikla v roku 2000. 
                                         

Alexandra Holešová       

Tu som ja a moja gitara. Mám ju viac než rok. Kúpila som si ju 

v auparku, dlho som si na ňu šetrila, stála ma 50 eur. Mám ju 

veľmi rada. Chodím s ňou  na kurz hrania na gitaru, nehovorím 

že som majster, som len začiatočník. Chcela by som hrať 

krásne na gitare ako niektorí ľudia. V každom videoklipe má 

doprovod  gitara. Gitara ma ako keby krásny hlas. Gitara je pre 

mňa najkrajší hudobný nastroj.               

Timea Uhliariková   

TOTO SA MI PÁČI 
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ANEKDOTA O SPISOVATEĽOVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sir Arthur Conan Doyle bol škótsky spisovateľ. Narodil sa 22. mája 1859. V roku 1868 začal študovať na 
jezuitskej škole v Lancashire. Na Edinburskej univerzite študoval medicínu. Jeho lekárska prax nebola 
úspešná, avšak pre čitateľov mala kladný vplyv. Začal sa venovať literatúre. Vytvoril postavu detektíva 
Sherlocka Holmesa a známy román Stratený svet. Doyle bol vášnivým lyžiarom, ale aj cestovateľom - päť 
mesiacov cestoval po Afrike. Za svoju prácu v poľnej nemocnici v Afrike bol povýšený do rytierskeho 
stavu. Zomrel 7. júla 1930. Táto anekdota z jeho života prezrádza, že mu nechýbal zmysel pre humor. 
          

Kúpte si knihy! Najnovšie knihy 
plné napätia a dobrodružstva! 

Kúpte si knihu, napínavé 

čítanie na cestu vo vlaku. 

Ďakujem, tú 
som už čítal. 

Ale túto ste určite nečítali. Tá 
vyšla iba včera. 

Máte pravdu, tú som nečítal.  
Tú som iba napísal. 

                                  Kristína Vršanská 


