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Milí čitatelia, 

Dúfam, že ste sa v novom školskom roku 

už dobre rozbehli, veď štvrťrok je za 

nami.  

Náš Hričo vyhral v celoslovenskej súťaži 

školských časopisov PRO SLAVIS III. 

miesto a to nás povzbudilo do ďalšej 

práce. 

Chcem aj vás poprosiť, aby ste sa 

zapojili do tvorenia nášho Hriča svojimi 

nápadmi, článkami, básničkami, 

príbehmi, kresbami, tajničkami alebo 

čímkoľvek, čo vás napadne. 

V tomto čísle si môžete prečítať 

rozhovor s Maťom Cigánikom, ktorý 

zažil veľký úspech. Čaka na vás aj I. časť 

detektívky, v ktorom pôjde o únos. 

Hlavnou témou čísla sú parky, pripravili 

sme o nich tri zaujímavé strany. Keďže 

sme my a aj vy od začiatku školského 

roka veľa cestovali, nechýbajú ani 

zážitky z exkurzií, ale aj nový 

cestovateľský seriál Putovanie Jožka 

Známku.  

Dúfam, že sa s Hričom pobavíte 

a strávite spolu príjemné chvíle. 

Váš  

KUBO 
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Maťo, ako si sa dostal k hip-hopu? 
Keď som mal tri roky, chcel som tancovať 
breakdance, ale oco mi to zakázal, lebo sa bál, 
že si ublížim. Tak som na tanec zabudol, ale 
keďže celá moja rodina tancuje, hlavne sestra 
Nina, aj ja som sa rozhodol  tancovať. Futbal 
ma už totiž prestal baviť, aj keď niekedy si ho 
ešte zahrám. Hip-hop som dovtedy nepoznal, 
povedala mi o ňom mama. Stal som sa členom 
hip-hopovej skupiny MyDance. 
Predstav nám túto skupinu. 
Je nás v súčasnosti viac ako 50. Stretávame sa 
v budove Družby v Žiline. Sme rozdelení na 

škôlkarov, deti od 6 rokov do 12 a juniorov od 
12 do 18. Trénujeme každý pondelok a stredu 
hodinu a štvrť. 
A teraz to, čo nás najviac zaujíma – bol si na 
nejakej veľkej súťaži a bol si úspešný. Čo to 
bola za súťaž? 
Bol to Svetový pohár v hip-hope, disco 
a electric boogie. Súťaž sa konala 7. – 9. 
Novembra v Macedónsku v meste Skopje.  
Ako si v tejto súťaži obstál? 
So skupinou sme získali I. miesto, ako sólo 
tanečník som bol III. a ako duo s dievčaťom 
sme boli IV.  
Aká bola na súťaži atmosféra? 
Atmosféra bola super, publikum bolo tiež super, 
úžasné, povzbudzovali nás, tlieskali, výskali, 
pískali... V meste sme videli krásne pamiatky, 
napríklad Víťazný oblúk – napodobenina, ale 
veľmi pekná, skoro ako ten ozajstný v Paríži. 
Počasie bolo dobré, slnečné, nepršalo. V jeden 
deň sme boli v Kaňone Matka, kde nás dve lode 
odviezli do malej jaskyne. V jaskyni bolo krásne 
čisté jazero, dovideli sme až na dno. Ale bolo 
tam dosť chladno. Boli sme aj na kopci, na 
ktorom bol obrovský kríž, väčší ako v Riu. Majú 
tam aj sochu sv. Cyrila a Metoda, ktorí tadiaľ 
prechádzali. 
Čo ťa čaká najbližšie? 
Pripravujem sa na dve podujatia, na ktorých 
budem vystupovať – vo Veľkej Rači na Mikuláša, 
a na Hlinkovom námestí v Žiline a čaká ma aj 
súťaž vo Freestyle Jahoda džem, ktorá sa 
uskutoční v decembri. 
 
Maťo, držíme ti palce a ďakujeme za rozhovor.

 

MATEJ CIGÁNIK je žiakom našej školy. Chodí do 6. B, ale stretnúť ho môžete hocikde, 

napríklad na chodbách, na schodisku, no skrátka kdekoľvek, pretože Maťo sa veľmi rád 

hýbe. A takto nejako sa dostal aj k svojej najväčšej záľube – k hip-hopu. Prvý novembrový 

týždeň pretancoval jednu súťaž a bol úspešný. Preto vám s ním prinášame rozhovor. 
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V piatom ročníku je toho veľa nového, ale aj o dosť ťažšieho. 

Máme veľa nových predmetov ako je napríklad: geografia, biológia, dejepis...Každý predmet 

nás učí niekto iný a máme aj viac vyučovacích hodín. 

Samozrejme na začiatku roka to bolo jednoduchšie ako v strede. Začíname chodiť na 

exkurzie trošku intenzívnejšie ako na prvom stupni. Napríklad na začiatku roka sme už boli 

v Skalke nad Váhom a v Trenčíne na hrade.  

Veľké prestávky trávime väčšinou krúžením na chodbe, ale keď je pekné počasie chodíme 

von. 

Pani učiteľky sú tu veľmi milé. Učíme sa rôzne nové veci, máme tu veľa súťaží. Máme väčšiu 

triedu ako vo štvrtom ročníku a máme dvoch nových spolužiakov. Už máme v triede aj 

predsedu a podpredsedu, ktorí zodpovedajú za triedu, ale na poriadok máme týždenníkov. 

No a potom je ešte pokladník a ten má na starosť v prípade potreby zozbierať peniaze 

a odovzdať ich pani učiteľke.  

        Ivana Ščasníková a Nina Rašovcová 

V piatom ročníku som sa už naučila veľa nových vecí. Napríklad počítanie do 1000000 alebo 

násobilku a to do života potrebuješ. 

Tu máme veľkú prestávku so staršími, ale to je aj lepšie, lebo tam sme boli s malými deťmi 

a to bola nuda. Na druhej škole sme mali len dve učiteľky a tu ich máme neskutočne veľa. 

Mám aj dobré, aj výborné, aj zlé známky. Na I. stupni sme mali ošúpanú a zničenú  školu 

a táto je krásna a lepšia. A keď  sme odtiaľ odišli, oni ju celú krásne opravili. Tam sme mali 

takú malú triedu a tu ju máme obrovitánsku. Máme krásny výhľad z okna. Na tejto škole je 

nuda napríklad v tom, že keď ideme k zubárovi, tak tí, čo sem k zubárovi nechodia, tak 

nemôžu zostať doma, ale musia prísť do školy a učiť sa. Mám tu aj dobré kamarátky, ktoré 

sú veľmi šialené a to preto, lebo sú zaľúbené. Chalanov máme dobrých aj zlých, ale aj tak 

mám svoju triedu rada.  

                    Romana Drgová 
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    Anetka Krajčíová, 4. roč. 

Ivanka Ballayová, 4. roč. 
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BUDATÍNSKY PARK 

Budatínsky park je najstarší park v Žiline a jej okolí. Nachádza sa 
v areáli Budatínkeho zámku. Jeho rozloha je 4,7 ha. Stará sa oň 
Považské múzeum. Prostredie parku predstavuje v Žiline prvok s 
vysokou druhovou rozmanitosťou živočíchov. Pestré je najmä 
druhové zloženie vtáčích spoločenstiev. Zistilo sa tu až 28 
hniezdiacich druhov. Nachádzajú sa tu aj vzácne exotické stromy, 
napr. platany. Najväčším a najstarším stromom v parku je lipa 
veľkolistá. Rastie v jeho juhozápadnej časti a má obvod kmeňa 620 
cm a výšku 27 m. Jej vek sa odhaduje na 350 rokov. Platan 
javorolistý, ktorý má obvod kmeňa 603 cm a je starý 270 rokov, 
zvíťazil v roku 2016 v celoslovenskej ankete Strom roka. Nám sa 
však najviac páčila vŕba, pri ktorej sme sa aj odfotili. Boli sme sa 

pozrieť aj na sútok riek Váh a Kysuca. V celom parku bol nádherný poriadok, nikde ani jediný malý papierik, 
všetko zaliate slnkom. Môžete tam ísť na piknik s rodinou, alebo sa tam ísť len tak poprechádzať a relaxovať. 
Ak si instagramer, môžeš si tu urobiť veľa krásnych fotiek. 
             Timea a Vanessa Uhliarikové 

 

Máte radi parky? Sú to miesta, kde si môžete oddýchnuť, pobehať si, posedieť si na lavičke 
s kamarátmi. V každom ročnom období sú iné. Teraz na jeseň sa menia zo dňa na deň. Raz 
sú zaliate slnečnými lúčmi, na druhý deň zamáčané jesenným dažďom alebo zasypané 
zlatými listami, ktoré pomaly opadávajú zo stromov. Aj my, redaktori Hriča, sme si vyšli do 
krásneho parku pri Budatínskom zámku. Ale poobzerali sme sa aj po iných známych aj 
menej známych parkoch a parčíkoch a prinášame vám o nich reportáž. 
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Mne sa v Budatínskom parku veľmi páčilo. 

Bolo to výborné miesto na relaxáciu. Veľa 

stromov, čerstvý vzduch, jednoducho ste si 

tam mohli vyčistiť hlavu. Najviac sa mi tam 

páčili dva stromy – jedna vŕba a jeden dub. 

Na vŕbu som liezla a na dube sa pohodlne 

sedelo. Teším sa, keď si tam prídem znovu 

oddýchnuť. Oddychom v mojom prípade 

myslím meditáciu na kameni pri rieke – 

vlastne pri sútoku dvoch riek: Kysuce 

a Váhu. Po meditácii som si ľahla do trávy 

a pozorovala som oblohu. Možno by som bola 

aj zaspala, keby nezaznel pokyn pani 

učiteľky: Odchádzame! 

Aďa Škutová, 6. A 

V PARKU 

On a ona v parku 

jedli spolu párku. 

Ona bola kráska, 

zrodila sa láska. 

Na lavičku sadajú, 

na hviezdy sa dívajú. 

Mesiac svieti žiarivý 

on je na ňu láskavý. 

Ona sa však zapýri, 

nad parkom húkajú výry. 

Keď čosi tretí raz zahúka, 

dievčina od strachu zuteká. 

Chlapcovi zostane len párka - 

Budem na teba spomínať, Marka! 

 

Kolektívna tvorba redakcie. 
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PARK NA BÔRIKU V ŽILINE 

 

„ZÁHRADKA“ V HORNOM HRIČOVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hornom Hričove 
máme tiež skvelé mies-
to na oddych. Je to 
nový park 
a outdoorové ihrisko. 
Vďaka vybudovaniu 
parku nastali menšie 
zmeny. Všetky choré 
stromy boli vyrezané 
a nahradené novými 
a hlavne mladými 
stromami. Bola vybu-
dovaná nová fitnes 
zóna so všelijakými 
posilňovacími zariade-
niami. 

Park na Bôriku v Žiline má od 22. 

októbra názov park Ľudovíta Štúra. 

Park je urobený pre dôchodcov, 

deti,bežcov a pod. S rekonštrukciou 

sa začalo 8.augusta 2016. Počas  

návštevy parku môžete použiť bez-

platnú WIFI sieť. Rekonštrukcia bola 

v hodnote 1,7milióna. Pribudlo no-

vé osvetlenie, detské a workoutové 

ihrisko. Mesto Žilina chce 

v budúcnosti v tomto parku  uspo-

radúvať všelijaké podujatia.      

  Jakub Dobroň 

 

Ďalej k týmto zariadeniam patrí masážny prístroj na 

chrbát a na brucho. K zmenám ešte patrí aj výstavba 

lanovej preliezky inak nazývanej aj lanová pyramída. 

Ešte medzi zmeny patrí vybudovanie sypaných chod-

níkov, fontány v strede parku a osvetlenie 

s úspornými žiarovkami. Na otvorenie parku sa muse-

lo čakať 8 týždňov aby sa tráva a stromy poriadne 

zakorenili. Park osobne otváral pán starosta. Pri otvo-

rení nechýbala živá hudba, občerstvenie pre deti tam 

bola cukrová vata a maľovanie na tvár.  

         Šimon Blaho, 9. roč. 
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_______________________ NA POKRAČOVANIE PÍŠE JAKUB DOBROŇ_________________ 

 

Dobrý deň! Som Jožko Známka. Pracujem na pošte, predávam tam známky. Zatiaľ som 
neprecestoval ani kúsok našej peknej slovenskej krajiny, a preto som sa rozhodol cestovať po 
Slovensku a to takto: Zabalím sa do balíka, nalepím si naň známku a nechám sa poslať do 
nejakého mesta alebo dediny. Potom sa u nich nechám vybaliť a pozriem sa tam po okolí. 
Potom sa zase zabalím a pošlem sa späť do svojho rodného kraja v Žiline. Dnes som sa 
rozhodol ísť do Nitry. 
Takže som sa zabalil a poslal sa do Nitry. Tam našla balík vedúca pošty a začala kričať: „V tom 
balíku niečo šuchoce, určite sú tam myši!" 
Ticho som sa prikrčil v balíku. Po chvíli ma vyniesli von, pretože sa vážne báli zamorenia pošty 
myšami. Vonku som sa pekne potichu vybalil a utiekol som. Za malú chvíľu som už bol v meste 
a díval sa na mapu, ktorú som našiel na námestí sv. Cyrila a Metoda. Poobzeral som sa okolo 
seba a videl som nádherný kostol. Pred ním bolo napísané: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozorne som si prečítal, čo je na tabuli a išiel som ďalej. Pozrel som sa do mapy Nitrianskeho  
kraja a uvidel som vrch Zobor. Nemohol som odolať a samozrejme som sa naň musel vytrepať. 
Keď  som išiel hore kopcom, uvidel som ruju jeleňov. Napokon som vyšiel na ten vrch. Potom 
som pomaly zišiel naspäť do mesta, išiel som na poštu a poslal som sa v balíku domov do Žiliny. 
Cestou som spal a povedal som si,  že nabudúce pôjdem do Štrby a Popradu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostol sv. Ladislava 

Piaristický kostol je najväčšou barokovou 

stavbou v meste Nitra. Konsekrácia sa 

uskutočnila 20. septembra 1789. 

 
 

ZOBOR 

Obrázok: kamnavylet.sk 

KOSTOL SV. LADISLAVA 
Obrázok: wikipedia.org 
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Kto mi pomôže? 
 

Ahoj, volám sa Adrián a mám 11 rokov. Som závislý na youtube. Začalo sa to úplne nevinne. Jedného dňa som 

napísal do vyhľadávania ypsilon a zobrazila sa mi tam stránka youtube. Klikol som na tú stránku. Zobrazili sa 

mi rôzne videá: s hráčskou tematikou, vlogy a rôzne iné. Pozrel som si jedno video a začalo ma to baviť.  

Na druhý deň ráno, ešte keď rodičia spali, vstal som z postele, zapol som internet a začal sa pozerať na ďalšie 

smiešne videá. Keď som počul, ako rodičia vstávajú z postele, rýchlo som vypol počítač, aby sa nič 

nedozvedeli. A takto mi to vychádzalo každý deň. Vždy keď som išiel zo školy, tak som si predstavoval v hlave, 

ako sa budem pozerať na youtube. Večer som čakal, kým rodičia zaspia, tváril som sa, že aj ja spím. Keď už 

bolo v celom dome ticho, vstal som z postele, išiel som za počítač a pozeral som videá do polnoci. Takto sa to 

opakuje každý deň. Už ma to aj unavuje, bolia ma z toho nohy aj ruky, lebo len ležím alebo sedím, bolí ma aj 

chrbát a krk. Kazí sa mi zrak, pribral som päť kíl za krátky čas. Hocikedy sa mi rozbúcha srdce a ráno sa mi 

ťažko vstáva. Cítim sa od rána strašne unavený. Horšie mi to myslí, v škole sa nemôžem sústrediť, nepočúvam 

učiteľov, nedávam pozor, dostávam zlé 

známky. Rodičia sa na mňa hnevajú, 

vyčítajú mi, že som lenivý, nič sa mi 

nechce, a netušia, že keď sedím za 

počítačom, neučím sa, ale sledujem 

youtube. Už by som to chcel aj zmeniť. 

Ráno si poviem: Dnes si celý deň 

nezapnem internet! Ale keď prídem zo 

školy, pomyslím si: Jedno video mi 

neuškodí. A tak zapnem počítač, pozriem 

jedno video a potom ďalšie a ďalšie. Kto 

mi pomôže? 

 

     

     

  Michal Vidra, 6. A 

 

Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje. 

Tvorili sme literárne aj výtvarné práce, aby sme si pripomenuli, že nebezpečenstvo 

rôznych závislostí číha na  každého. Prinášame vám dve práce našich žiakov, ktoré 

získali ocenenie v literárnej súťaži. 
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Divný sused 

 Jedného dňa som videla pána. Bol v našej dedine nový. Bo taký veľký, ako ja a moja kamarátka Sára 

dokopy. Hlavu mal ako kocka a celú plešatú. Oči šikmé a nos ako vrchnák od pera. Oblečený mal čierny kabát, 

z ktorého mu  vykúkalo veľké brucho.  

 Do práce nechodieval, ale všimla som si, že každý večer vychádza zo svojho domu a odchádza preč. 

 Po dedine sa začali šíriť reči: Ten chlap má niečo s drogami! Veľmi ma to vyľakalo – drogy v našej 

malej dedine? U môjho suseda? Veď také niečo sa deje len vo veľkých mestách, tam, ďaleko... 

 Nedalo mi to pokoja. Rozhodla som sa potajomky ho večer špehovať. Chcela som zistiť, kam vlastne 

chodí a čo tam robí ten človek. Trochu som sa však bála, tak som o všetkom povedala Sáre a ona povedala, že 

pôjde so mnou.  

 Keď som večer opäť videla vychádzať z domu, rýchlo som zavolala Sáre. Povedala som jej: Sára, príď 

rýchlo k nám, už vyráža! 

 Keď Sára prišla, bežali sme za ním. Prešli sme asi kilometer a ocitli sme sa pri vchode do akéhosi tunela. 

Ešte z diaľky sme videli, ako doň vchádzajú  rôzni ľudia. Nenápadne sme do tunela vstúpili aj my. Videli sme 

tam niečo neskutočné – dve obrovské miestnosti plné zelených lístkov.  

 Najprv nás napadlo, že to budú nejaké drogy. Ale každá vec má svoj názov. Ja som lístky odfotila 

a poslala kamarátovi Erikovi, ktorý zistil, o čo ide.. Bola to marihuana.  

 Keď nám Erik poslal správu, o akú zlú vec ide, poriadne nás to vystrašilo. Po istom čase sme sa začali 

cítiť akosi divne. Erik nám totiž zabudol poslať jednu dôležitú informáciu, a to, že marihuana sa nesmie ani 

privoňať. My sme sa však pri špehovaní suseda nadýchali, ale len tak jemne, boli sme stále pri zmysloch 

a vnímali sme, prečo sme tam. Po čase sme si všimli, že sused pýta od ľudí za vstup do miestnosti peniaze. 

Bolo tam veľa ľudí, ktorí prišli o peniaze len preto, aby si privoňali k nejakému lístku. No keď sme sa pozreli 

na telefón, všimli sme si, že už je veľa hodín a že by sme už mali ísť. A tak sme sa vybrali domov. Po ceste sme 

sa ešte zastavili u Erika, aby sme porozprávali, čo sa stalo. Keď sme od neho odchádzali, uvideli sme môjho 

suseda, ak niečo vdychoval. Všimol si nás! Rozbehol sa za nami, ale my sme boli rýchlejšie a tak sa nám 

podarilo dostať sa do nášho domu. Asi dve hodiny stál pred domom. Potom odišiel. Sára radšej prespala u nás. 

Keď sme išli ráno do školy, nebol tam. Uľavilo sa nám. Aj v tento večer sme sa rozhodli ísť ho znovu sledovať. 

Chceli sme sa dozvedieť viac. Tento krát sme zistili, že v tej druhej miestnosti je aj kopa injekcií, práškov, 

liekov... Tento deň nám zmenil život. Prišla tam jedna teta, ktorá držala malinké bábätko. Bolo krásne, malinké, 

usmiate. Ale jeho mamička taká nebola. Bola hnusná, dopichaná, úbohá, chudá a veľmi túžila po drogách. 

Vieme, že ten náš sused pýtal peniaze. Lenže tá teta už žiadne nemala. Mala iba to bábo. No jej túžba po 

drogách bola silnejšia ako láska k tomu maličkému. A tak svoje dieťa dala susedovi namiesto peňazí a zobrala 

si od neho maličký balíček s práškom. Videla, ako sused odnáša maličké niekde preč a počula jeho obrovský 

plač.  

 Keď sme to videli, rýchlo sme bežali preč a zavolali sme políciu. Policajti prišli veľmi rýchlo. Všetko 

zbalili a urobili na tom  mieste poriadok. Suseda odviedli niekam preč. Ale kam? To nevieme. 

 Niekto však musel znášať oveľa horšie následky ako náš pán sused. Doplatila na to ta matka a to 

bábätko. No keď sme so Sárou povedali polícii o tom, čo sa stalo s bábätkom, hneď ho začali hľadať, lebo bolo 

maličké a neprežilo by bez matky. Našťastie sa im bábätko podarilo nájsť, ale museli ho previesť do nemocnice, 

lebo aj ono bolo závislé, zdedilo to po mame. Keď sa doktorom podarilo vyliečiť bábätko, zaviezli ho do 

detského domova, v ktorom dlho nebolo, lebo si poň prišiel mladý pár Peťo a Julka. A takto dopadlo bábätko. 

Celkom dobre, nie? Nášho suseda dali do väzenia a pani išla do protidrogového ústavu a potom pôjde tiež do 

väzenia. Ale hlavné je, že sa nám podarilo odhaliť nášho suseda a jeho zlo.  

 Tento príbeh je vymyslený, ale určite sa niečo také stáva. Viem to, lebo sledujem televízne noviny 

a vždy mi je ľúto detí, ktoré trpia vinou dospelých. Všímajte si svoje okolie a všetky podozrivé veci a zistite 

viac. Ale nie tak, ako ja so Sárou.  Zavolajte políciu alebo to povedzte rodičom. A hlavne: NIKDY 

NESKÚŠAJTE DROGY! 

          Nina Baloghová, 6. A 
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________________________________DETEKTÍVKA ________________________________ 

            Ú N O S            I. časť 

Bola to noc ako všetky ostatné, ale stala sa nezabudnuteľnou a 

do konca života mi bude prechádzať v hlave. Takže idem pekne 

od začiatku. Bola letná teplá noc. Nemohla som spať.  Vstala som 

a išla do kuchyne, schmatla prvé, čo mi prišlo pod ruku, zapla 

som si telku a jedla som. Keď som sa trochu unavila pozeraním 

a jedením, išla som na druhý pokus do postele. Keď nezaberie 

toto, tak jedine telefón a keď ani on nie, tak už iba tabletky na 

spanie, ale to sa mi nikdy nestalo. Podarilo sa mi zaspať až na 

druhý pokus, ale aj tak som mala nočné mory. V noci ešte párkrát 

zobudila, na to, že som smädná alebo na iné veci... Okrem mňa 

majú moji rodičia ešte tri deti. Miu - je najmladšia, má rok, ďalej 

Mateja, on má 4 a Lilien má 12.  No a potom som tu ja, volám sa 

Andrea a mám 16. Som najstaršia a to je to najhoršie!!! Keď už 

nemám nervy, tak jednoducho vybuchnem. No ale vráťme sa 

k príbehu. Ráno som sa zobudila asi o desiatej, išla som do 

kuchyne a potom do kúpeľne. Nikde nikto, asi ešte všetci spia. 

Ale keď som vyšla z kúpeľne, počula som Miin plač. Keďže rodičia 

spali, išla som k nej a pokúšala som sa ju ešte na chvíľku uspať. 

Keď Mia zaspala, vrátila som sa do izby a ešte na chvíľku si ľahla 

do postele a písala si s kamarátmi. Asi po hodine som sa išla 

pozrieť, či už niekto vstal. Matej už bol hore a Lilien sa ešte 

prebúdzala. Rodičov som nechala spať, nechcela som ich budiť po 

náročnom dni. Keď už boli všetci oblečení, ale rodičia ešte stále 

spali, rozhodli sme sa, že ich prekvapíme a nachystáme im 

raňajky do postele. Samozrejme sme sa najedli najskôr my. 

Potom sme si po sebe upratali a asi tak o 11:00 sme všetci spolu 

išli prekvapiť rodičov. Ale predtým sme si potichu upratali izby 

a celý dom. Nebol tam až taký veľký neporiadok. Tak teraz už 

konečne môžeme ísť na to! Najskôr sme jemne zaklopali, potom 

sme vleteli do izby ako tajfún! Vzápätí prišiel šok: zbadali sme len 

rozhádzanú posteľ, a rodičov nikde! Ja som zavolala políciu 

a Lilien mala za úlohu postarať sa o Mateja a Miu. Keď prišli policajti, preskúmali spálňu 

a potom prehľadali celý dom. Rodičia nikde neboli. Našiel sa však zvláštny list. Stálo v ňom: 

TOTO JE ÚNOS! ČAKAJTE NA ĎALŠIE POKYNY! Nemohla som tomu uveriť. Našich 

rodičov niekto uniesol! 

Viktória Imríšková 
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Tento rok sme absolvovali novú exkurziu – išli sme do Múzea praveku v Bojniciach. Cestovali sme hodinu aj 
niečo, počas cesty sa nikto nepovracal, len pár žiakom bolo zle. Už po ceste sme toho veľa videli, dokonca sme 
mali aj prestávku na pumpe, niektorí si ihneď bežali niečo kúpiť a niektorí bežali na záchod. Potom sme zasa 
vyrazili. Sprevádzali nás pán učiteľ Klieštik a pani učiteľka Rečková. Bolo nám dobe. Zistili sme zaujímavú vec. 
Pán učiteľ má kamenárstvo!!! Volá sa kamenárstvo Klieštik. Keď sme sa to dozvedeli, veľmi sme sa smiali. Po 
chvíli sme už videli Bojnický zámok a vedeli sme, že už za malú chvíľočku sme na mieste. Keď sme dorazili na 
miesto vyzeralo to beznádejne. Mysleli sme si že  to bude budova a v nej budú nejaké kosti neandertálcov. 
Zistili sme, že to nie je budova, ale veľký dvor. Vošli sme doňho, privítala nás teta a začala nám hovoriť 
všelijaké  zaujímavosti o praveku. Potom si jedného z nás vyvolala a opýtala sa ho otázku. Potom sme išli 
k jednej tabuli, kde bolo napísané o malom mamutovi, ktorého našli v Rusku. Milí čitatelia, zapamätal som si 
pre vás pár zaujímavostí o tomto mamutovi: 
 Keď bol ešte mladý, spadol do bahna, ktoré ho stiahlo a zachovalo to jeho stálu podobu. 
 Našli ho v Rusku na Sibíri. 
 Mamuta našiel 11 ročný chlapec. 

Potom sme prišli k veľkému skalnému previsu, kde kedysi žili pravekí ľudia. Teta nám o tomto skalnom previse 
niečo hovorila, potom sme išli do prístreškov, kde sme z niektorých našich spolužiakov urobili neandertálcov. 
Potom sme mali niekoľkominútový rozchod pri bojnickej zoo a šťastne sme sa vrátili domov. 
 

Jakub Dobroň, Viktória Imríšková 

 
A tu vidíte našich neandertálcov – šamanov. Poobliekali sme ich do všelijakých koží 

a kožuchov, ozdobili sme ich kosťami a mušľami, na hlavy sme im nasadili super parochne. Do 

rúk sme im strčili kokosy a pracovné nástroje, ktoré však vyzerajú ako zbrane. Myslím si, že 

naši spolužiaci sa v koži pravekých ľudí cítili dobre, veď sa na nich pozrite, ako im to 

pristane. Nakoniec však boli radi, keď sa opäť stali homo sapiens sapiens. 
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S členmi krúžku TVORÍME A POZNÁVAME  a s jeho vedúcou p. uč. Rečkovou sme sa v jednu peknú októbrovú 
sobotu vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Vyrážali sme už o 5:30. Cesta vlakom bola dlhá, ale nenudili sme 
sa. Zubačkou sme sa vyviezli až na Štrbské Pleso. Bol tam nasnežený sneh a strašná zima. Mňa tu čakala moja 
mama, ktorá tu práve bola na liečení. Pri Štrbskom plese bolo nádherne. Ako sme s mamou pomaly kráčali 
popredu, zrazu sme uvideli pamätník Maše Haľamovej. Blízko pri pamätníku bola tabuľa, kde o nej boli 
napísané rôzne informácie. Zaujímavé na tom bolo to, že sme sa len nedávno o nej učili na hodine literatúry. 
Čítali sme jej báseň Vyznanie, kde píše o tom, že jej chýba jej muž. Bol to pre mňa, aj pre ostatných ôsmakov 
pekný zážitok. Išli sme ďalej a našli sme Pamätník pre vojakov, ktorí zomreli v druhej svetovej vojne. Narazili 
sme na detské ihrisko, tam sme sa točili na kolotoči. Bol to veľmi pekný výlet. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Maša  

                   HAĽAMOVÁ 

                   1908 -1995 

 
Je autorkou krehkej ženskej lyriky. Vo svojich 
básňach zachytáva nenaplnený cit lásky, 
manželské šťastie, smútok nad stratou 
manžela. Okrem ľúbostnej tematiky 
stvárňovala aj dojmy z tatranskej prírody. 
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Je nám zimáááá! 

             Vanessa Uhliariková 



____________________________________ KNIHA _________________________________ 

BIANKA BAJANOVÁ ODPORÚČA POVIEDKU ŽELKA z KNIHY: 
 

 

 

 

Autorka: Zuzana Štelbaská 

Rok vydania/prvé vydanie: 2017 

Vydavateľstvo: CooBoo 

Ilustrácie: Dana Ledl 

Hlavná postava: Želka – statočná, milá, láskavá, ochotná, milujúca,  s bujnou fantáziou 

Príbeh sa stal na Liptove v neskoré leto roku 1944. Želka bola obyčajné dievča, ktoré malo bujnú fantáziu. 

Rada chodila pod horu za dedinu, kde si písala kameňmi do zeme krátke poznámky, za ktorými bol vždy nejaký 

dlhý príbeh, plný smiechu a vždy s dobrým koncom. Jedného dňa začula rozhovor susedov, ktorí sa rozprávali 

o tom, že sa rodí priveľa chlapcov, že určite bude vojna. Zapamätala si to a od toho času sa vždy medzi prvými 

vypytovala, aký človiečik sa narodil v tom-ktorom dome, vo všetkých susedných dedinách. Ak dievčatko, tak sa 

radovala, ak chlapec, tak spozornela. Ak sa narodili traja chlapci za sebou, mávala strašné sny plné ohňa 

a hladu. Želka mala práve štrnáste narodeniny, keď jej mama povedala, že bude mať súrodenca. „To je môj 

druhý splnený sen,“ zopäla ruky  Želka. Za prvý, nechcene splnený sen, považovala vojnu, ktorá už piaty rok 

sužovala Európu. Na Slovensku ju až donedávna nepociťovali. Želka vedela, že niekde je Nemec, ktorý sa volá 

Hitler, no u nich doma sa omnoho viac hovorilo o akomsi Hlinkovi. Iba nedávno na Slovensku predpovedal 

vojnu Želkin otec, ktorý čoraz viac času trávil mimo domu, kdesi v lesoch. Mama ju stále utešovala, že bude 

mať určite sestričku a že žiadna vojna nebude. Po uliciach sa pohybovalo čoraz viac nemeckých vojakov. Zrazu 

k nim vtrhli a pýtali sa, kde je otec. Mama im povedala, že robí na železnici.  Želke pošepla, kde v skutočnosti 

je a poslala ju poňho do lesa. Želka vybehla pod horu, kde sa večne chodievala hrávať, no cestu ďalej 

nepoznala.  Zrazu počula Nemcov, a tak sa schovala za strom. Vtom jej niekto zozadu chytil ústa a začal ju 

ťahať preč. Bránila sa, kopala a snažila sa dať cudzie ruky z úst dole. Rýchlo ju chytil za ramená, aby sa mu 

pozrela do tváre. Bol to Paľko. Paľko je jej spolužiak, ktorému otec zomrel vo vojne. Od tej doby sa Paľko ani 

neukázal. Bol to v podstate už rok, čo Paľka nikto nevidel a zrazu bol tam. Zobral ju za otcom do úkrytu, kde 

prišla na to, že jej otec a jeho spolok sú partizáni. S otcom sa vrátili späť do dediny, kde mama práve rodila. Od 

susedov sa dozvedeli, že nacisti práve našli úkryt partizánov a chystajú sa vypáliť dedinu. Hneď po tom, čo sa 

narodila malá Hanka, začali baliť veci a nakoniec sa vydali spolu s ostatnými dedinčanmi preč z dediny. Noc 

ešte prespali pod horou, no nemohli ani zapáliť oheň, aby ich nacisti nenašli. Celý ten čas Želku trápilo, čo sa 

stalo s Paľkom a či ešte žije. Nadránom, keď Želka otvorila oči, zbadala pred sebou Paľka. Neskutočne sa 

potešila. Paľko jej nakázal, nech čo najskôr všetkých zobudí a vydajú sa na cestu. Keď nacisti nájdu prázdnu 

dedinu, budú prehľadávať okolie. Paľko jej dal ploský kamienok na písanie do zeme, dlhý bozk a sľúbil, že sa za 

ňou vráti, no zatiaľ musí ešte ísť. Medzitým Želka všetkých zobudila a vydali sa na cestu. Vtom Želka z diaľky 

začula hukot obrnených transportérov a nákladiakov, plných čerstvých, vojnových posíl a zbraní. Zoskočila 

z voza a do zeme napísala: „Kameň mäkší ako ľudské srdce.“ Schovala si dar od Paľa do šiat a bežala za rodičmi. 

Nevidela, že nad jej hlavou sa pomaly zbiehali husté čierne búrkové mračná. 

Príbeh ma neskutočne zaujal už len tým, ako autorka vedela opísať každú situáciu a ja som sa dokonale vedela 

vcítiť do deja. Príbeh mal úžasnú atmosféru aj napriek pomerne smutnému deju.   
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Táto exkurzia sa mi veľmi 

páčila. Aj keď pršalo, bolo 

to skvelé. Na Skalke bolo 

všetko veľmi zaujímavé. 

Veľa sme sa dozvedeli 

o živote svätých pustovní-

kov. Teta sprievodkyňa 

rozprávalo pútavo, všetci 

sme ju počúvali. V kostole 

bola freska a schody do 

neba. Do jaskyne, kde žil 

pustovník Benedikt, viedol 

jaskynný chodník. Keď 

som po ňom išla, nebála 

som sa tak, ako Vanesa 

(Ž.). Držala sa ma ako 

kliešť. Na konci chodníka 

bola socha sv. Benedikta, 

ktorý tam sedel a modlil 

sa. Na konci tejto návštevy 

sme si mohli kúpiť suvení-

ry. Mali tam zvončeky, 

perá, knižky, mince, mag-

netky, sošky... Ja so si kú-

pila knižku o živote svä-

tých pustovníkov. Už som 

ju aj prečítala. Na Skalku 

chodia každý rok rezbári, 

ktorí tam vyrezávajú so-

chy. Aj teraz tam boli ka-

dejaké sochy, napríklad 

skalská Madona (čiže 

Panna Mária).  

 

Dorotka Jurašíková, 5. B 
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Obrázok: slovaka.travel.sk Text a ilustrácia: Dorotka Jurašíková 
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VYROB SI MASKU ZVIERAŤA 

Možno sa ti zdá, že je to ešte skoro, veď je len jeseň, ale ak sa chceš dobre pripraviť na 
karneval, začni už teraz myslieť na svoju masku. Ponúkam ti návod na výrobu hlavy zvieraťa.  
Na výrobu masky budeš potrebovať: kartón, nožnice, lepidlo, taviacu pištoľ, starý froté uterák 
(župan alebo inú chlpatú látku), biely papier, hnedú fixku 
Postup: 

1. Z kartónu si nastrihajte pásy široké 2 cm, s rôznou dĺžkou. 

2. Podľa obrázku si z pásikov pozliepaj kostru hlavy: 

3. Z kartóna si vystrihni dve uši (tvar podľa druhu zvieraťa – špicaté, okrúhle...) 

4. Pripevni uši ku kostre hlavy taviacou pištoľou alebo silným lepidlom. 

5. Obtiahni kostru hlavy chlpatou látkou. 

6. Vystri otvory na oči. 

7. Z bieleho papiera vystrihni oči a dofarbi ich hnedou fixkou. 

8. Oči prilep na tvár lepiacou pištoľou alebo silným lepidlom. 
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            1. Biela tekutina, ktorú vylučujú samice cicavcov na výživu mláďat. 

2. Vrchný odev. 
       

 

3. Opakovane prudko a krátko ťahať. 
     4. Zemina pestovaná pre guľovitú dužinatú byľ. 

  5. Vedomosti, poznatky nadobudnuté štúdiom. 
 

 

6. Plemeno psa. 
        7. Jednotka, ktorú tvoria manželia s deťmi. 

   8. Odborník na čistenie komínov. 
     9. Spôsob obliekania. 

       10. Žltý podlhovastý dužinatý plod. 
      

Tajnička je dosť ťažká, môžete si 

pomôcť slovníkom, najlepšie 

nejakým online. Ukrýva sa v nej 

názov mestského štátu v starom 

Grécku, ktorý skôr poznáte pod 

názvom Sparta. Touto tajničkou 

pozdravujeme všetkých športovcov, 

ktorí sa zapojili do súťaže 

HRIČOVSKÝ SPARŤAN.  

Autorka: Nina Rašovcová 

 

Študent stretol vo vlaku Einsteina 

a pýta sa ho: „Prepáčte, pán 

profesor, stojí pri tomto vlaku 

Bratislava?“ 

:-) 

Je ťažké byť synom matematika. 

Pri obede hovorí otec synovi: 

„Ak nezješ zeleninu, nedostaneš 

zmrzlinu.“ 

Syn s veľkou námahou zeleninu 

zjedol, ale zmrzlinu nedostal... 

:-) 

Ako napomínajú matematici svoje 

deti? 

„Povedal som ti to už N-krát, 

poviem ti to aj N+1 krát!“ 
 

Matematik sa zobudí a zistí, že 

horí. Príde k vodovodnému kohútiku 

a pustí vodu. Zistí, že riešenie 

existuje a tak ide spať. 

:-) 

Príde matematik do fotolabu 

a hovorí: 

„Potreboval by som vyvolať fotky.“ 

Predavač: „9 na 13?“ 

Matematik: „2541865828329, 

prečo?“ 

:-) 

Problémy s matematikou? 

Neváhajte a volajte:  

0910/90231[-(iˆ2)*125ˆ(1/3)]. 
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