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     Milí 

  čitatelia, 
 

 

držíte v rukách  

tretie číslo náš- 

ho Hriča. Je tu 

záver školského roka a my sme sa roz-

hodli, že sa trochu bližšie pozrieme na 

strach a stres. Dozviete sa o adrenalíne, 

ktorý zažívali deviataci v Energylande 

v Poľsku. Ako prežiť stres v škole? Pora-

dí vám článok od deviatačky Sabíny Mi-

šutkovej. Bojíte sa, ako to skončí s našou  

Zemou? Prečítajte si článok o tejto té-

me. Jožko Známka sa zase niekde vybral. 

V rozhovore s Ninou Sedliačkovou sa  

dozviete o jej fantastických úspechoch, 

ale aj o jej záľubách. Ako skončí detek-

tívka Únos? Dozviete sa v poslednej čas-

ti čítania na pokračovanie. Väčšina z nás 

sme sa narodili v Žiline. Môžeme teda 

povedať, že je to naše rodné mesto. 

Viacerí ste sa zapojili do súťaže Žilina, 

moje mesto, naša spolužiačka Ráchel 

takisto. Prečítajte si jej dôvod, pre ktorý 

má rada svoje rodné mesto. V závere 

vás čaká synonymická tajnička a zopár 

vtipov o upíroch.  

Prajem vám pekné prázdniny a nebojte 

sa vysvedčenia. Dúfam že sa po prázd-

ninách zase uvidíme a užijeme si veľa 

spoločných zážitkov. 

 

                                                VÁŠ  KUBO 
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NINA SEDLIAČKOVÁ je žiačkou 7. ročníka. Na veľkých školských akciách sa veľmi neukazuje, možno ju 
mnohí (hlavne mladší) žiaci ani nepoznáte. Rozhodli sme sa urobiť s ňou rozhovor, pretože je prvou žiač-
kou v dejinách našej školy, ktorá sa dostala do celoslovenského kola jednej z predmetových olympiád (a 
tie teda bývajú poriadne náročné). Pri tom sme sa o  Nine dozvedeli veľa zaujímavých vecí, ktoré vás môžu 
inšpirovať.  
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Tento rok bol pre teba výnimočne úspešný. Čo 
všetko sa ti podarilo? 
Podarilo sa mi vyhrať okresné kolo olympiády 
z anglického jazyka, následne som vyhrala aj 
krajské kolo a v celoslovenskom kole v Bratisla-
ve som skončila štvrtá (dosť ma vtedy ovplyvnil 
stres). Vyhrala som aj okresné kolo biologickej 
olympiády, získala som titul „TOP Expert“ v cel-
kovom poradí a titul „Expert“ v oblastiach „Do 
you speak English?“ a „Tajomstvá prírody“.  
V angličtine si naozaj výborná. Čo robíš pre to, 
aby si sa ešte viac zdokonaľovala? 
Nič takého naozaj nerobím. Cudzí jazyk sa nedá 
dobre naučiť len tým, že sa drvíš gramatiku 
a slovíčka. Angličtina sa na mňa „nacapila“ po 
určitom čase sledovania let's playov 
v angličtine – ide o hranie hier v anglickom jazy-
ku, ktoré nie sú sprístupnené v slovenčine. Ne-
mala som na výber, keď som si chcela zahrať. 
Momentálne mám celý mobil a počítač v anglič-
tine, čítam aj novely v anglickom jazyku.  
Ako si tento rok zvládala stres? Prežívaš v ško-
le niekedy strach? Z čoho najviac? 
Stres? No čo sa týka súťaží, tak minimálne – 
výnimkou bolo celoslovenské kolo OANJ, ako 
som už spomínala. Vtedy som sa od stresu trias-
la a prišlo mi zle, preto som to dokazila. V škole 
mi najviac žerie nervy koncoročná previerka zo 
slovenčiny. Inak sa písomiek vôbec nebojím, len 
ak spolužiaci moc trucujú, tak to trochu ovplyv-
ní aj mňa.  
Ako tráviš voľný čas? Ako relaxuješ? 
Voľný čas trávim väčšinou čítaním kníh a noviel 
na počítači, maľovaním a kreslením, a teraz cez 
leto plánujem znova začať písať. Športy nemám 
veľmi v láske, ale rada plávam a strieľam z luku. 
Relax pre mňa neznamená vyvaliť sa na posteľ 
a nič nerobiť, to je pre mňa mrhanie časom. 
Radšej robím veci, ktoré ma bavia. Ale ak sa 
chcem na chvíľu odlúčiť od sveta a zabudnúť na 
ľudí, tak skoro ráno, pred úsvitom, alebo nesko-
ro v  noci  pod hviezdami vyrazím von na koniec 

 
záhrady a 10 – 15 minút meditujem. Odporú-
čam to aj vám, naozaj, budete sa cítiť ako nový 
človek.  
Čo budeš robiť cez tieto prázdniny? To ešte 
netuším. Okrem toho, že sa opäť vrátim k písa-
niu a lukostreľbe, by som chcela trochu cesto-
vať po Slovensku a prekonať traumu, dokonca 
až nenávisť k cestovaniu. Chcela by som vidieť 
krajšiu nočnú oblohu, ktorá nie je taká znečis-
tená ako tá na stanici pri mojom dome. 
Ako si predstavuješ svoju budúcnosť? Čomu sa 
chceš venovať? 
Tak toto viem už od škôlky – chcem byť vedky-
ňou. Vesmír ma očaril už ako malé dieťa. Ne-
dávno som zistila, že mám dosť bohatú fantáziu. 
Často si vymýšľam vlastné postavy, scenáre, 
príbehy... A keďže nechcem, aby moje predsta-
vy zostali len v mojej hlave, tak ich vyjadrím či 
už v príbehu alebo v obraze.  Písanie a kreslenie 
sú takými nástrojmi, ktorými sa môžem vyjadriť 
vlastným štýlom. Možno (ak by som mala čas) 
by som prekladala nejaké texty. Každopádne, 
v budúcnosti budem robiť niečo, čo súvisí s ve-
dou, písaním a kreslením – nedokážem a ani si 
nechcem vybrať len jedno. 
                                           

    Ďakujeme za rozhovor. 
       
 



Kubo 

Viki I. 

Miška 

Viki Š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ninka 

Strach je pocit znepokojenia z blížiaceho 
sa zla, negatívny cit, nepríjemná emócia, 
nepríjemný zážitok, spravidla sprevá-
dzaný zblednutím, chvením, zrýchleným 
dýchaním, búšením srdca, zvýšením 
krvného tlaku a pohotovosťou k obrane 
alebo úteku; ide o normálnu reakciu na 
skutočné nebezpečenstvo alebo ohro-
zenie.  
Strach môžeme definovať aj ako emó-
ciu, ktorá sa v nás ozve vtedy, keď sa 
nachádzame v nebezpečenstve = emó-
cia, ktorá nás upozorňuje na nebezpe-
čenstvo. 
Strach je naučená reakcia človeka, nie 
vrodená. Vo svojom pozitívnom zmysle 
nás môže strach podnecovať k lepším 
výkonom, k prekonaniu svojej pohodl-
nosti alebo samého seba. 
Existujú rôzne formy strachu. A všetky 
fungujú podobne. Zastavujú, zužujú ve-
domie. Zatemňujú myslenie. Dobrou 
správou však je, že toto ich podobné 
fungovanie nám zároveň umožňuje pra-
covať s hocijakým strachom v živote, 
pokiaľ vieme ako na to. 
Je jedno, či je to strach z verejného vy-
stupovania, zo zlyhania, strach z výšok, z 
hlbokej vody, z tmy, z úzkeho priestoru, 
strach z nejakého človeka, zvieraťa, 
z ublíženia, z obvinenia, z choroby, zo 
smrti, z utrpenia… každý z nich niekde 
vznikol. Strach nám môže tiež brániť v 
mnohých veciach, ktoré chceme dosiah-
nuť. Napríklad nájsť v živote pokoj, ra-
dosť, stretnúť dobrých ľudí, či dokonca 
robiť bežné každodenné veci, ktoré sú 
pre iných ľudí samozrejmosťou. Strach 
nám stavia hranice, ktoré nám vymedzu-
jú až nekomfortne úzky priestor pre ži-
vot. 
 

Ivana Ščasníková 

Zdroj: Wikipédia                                                                                               

Záver školského roka je spojený nielen s výletmi a slnečnými 

dňami, ale aj so strachom. Všetci to poznáte: skúšanie, pí-

somky, deviataci aj testovanie a prijímačky, no a nakoniec 

vysvedčenie. Veľa žiakov prežíva v týchto dňoch stres. Roz-

hodli sme sa preto v tomto čísle Hriča pozrieť  na rôzne stra-

chy, ktoré prežívajú naši žiaci. Keď sme sa o tejto téme začali 

baviť v našej redakcii, zistili sme, čoho sa najviac bojíme my, 

redaktori: Vyzerá to s nami takto: 

Ja sa bojím žralokov, zubá-

ra, domácich úloh, Kuba 

Dobroňa a že ma niekto 

ukradne, jóój! 

Bojím sa učiteľov, niekedy 

aj mamy a otca. Ale ešte 

viac sa bojím toho, že ich 

stratím (myslím rodičov)... 

Mám strach v malých prie-

storoch, bojím sa aj vra-

hov a nie je mi všetko jed-

no, keď vidím ľudí s do-

dávkami... 

Bojím sa cintorínov, prisa-

hania, zakliatia, satana, ale 

najviac toho, že niekto 

bude týrať môjho psa, ááá! 

Bojím sa, že stratím prí-

stup na internet, alebo že 

sa mi úplne vybije mobil! 

Hrôza!!!! 
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V mojom veku ma najviac trápi strach zo školy. Nie ako 

takej, ale zo skúšok, testov a v deviatom ročníku na mňa 

čakalo aj testovanie. Viem, že keď nás čaká dôležitý test 

alebo skúšanie, máme strach. Bojíme sa, že všetko 

zabudneme, alebo dostaneme otázky, na ktoré nepoznáme 

odpoveď. Starší žiaci sú väčšinou v tomto už flegmatici, ale 

tí mladší... Niektorí to berú zľahka, no iní nie. Berú to veľmi 

vážne, tak veľmi im záleží na tom, aby dostali tú najlepšiu 

známku. Keď sa to nepodarí, tak sú smutní až frustrovaní. 

Pred písomkou prípadne testom prežívajú taký stres, že im 

až príde zle alebo ich bolí brucho. Ale veď je to predsa  len 

jedna písomka, no nie? Už podľa mojich osobných 

skúseností – stres všetko zhoršuje. Bola som na olympiáde 

a tiež som sa bála. Zbytočne som stresovala a potom sa 

ukázalo, že chyby, ktoré som urobila, boli úplne hlúpe. Za 

iných okolností by som to ľahko zvládla. Potom prišla ďalšia 

olympiáda. Povedala som si, že nebudem stresovať. 

Nádych, výdych a zachovať pokoj. Je to len olympiáda, ak sa 

umiestnim, tak v poriadku, ak nie, nič sa nedeje. Počas testu 

boli veci, ktoré som nevedela na prvýkrát, no nestresovala som. Ešte raz som si to prečítala, uvažovala 

a napísala som. Ukázalo sa, že na olympiáde som skončila prvá. Vyhrala som. Preto moje odporúčanie je:  Ak si 

sa učil/a, poctivo pripravoval/a, neboj sa. Vieš to a zvládneš to. Len treba zachovať pokoj. Nádych, výdych 

a ono sa to nejako „vyjaví“. 

 Veľmi stresujúce pre deviatakov je Testovanie 9, žiaci sa ho obávajú. Hlavne preto, lebo ak ho žiak napíše na 

90%, na strednú školu ho vezmú bez prijímacích skúšok. A teda? Žiadne ďalšie učenie, žiaden stres. Mňa si 

samozrejme počkalo tiež. Pripravovala som sa naň od začiatku deviateho ročníka. Chodila som na osobitné 

doučovanie z matematiky. Slovenský jazyk  som zatiaľ veľmi neriešila, pretože ten mi ide dobre. Takže začala 

sa matematika. Raz do týždňa hodinka. Veľmi mi to pomohlo. Zlepšila som sa. Chápala som veci, ktoré mi 

dovtedy robili problémy. Na doučovaní zo slovenčiny som bola dvakrát cez jarné prázdniny. Tam mi pani 

učiteľka povedala, že doučovať ma viac netreba. Samozrejme, slovenčinu som si opakovala aj doma. 

Z matematiky som si tiež robila testy. Bolo toho dosť. Ja som sa snažila nestresovať. Stres všetko zhoršuje. 

Snažila som sa byť v pohode. Keď prišiel ten očakávaný deň, povedala som si, že to zvládnem. Príliš som si 

vtedy neverila. Vedela som, že som sa dôsledne pripravovala a snažila som sa presvedčiť samu seba, že na to 

mám. Keď sme dopísali test z matematiky, mala som dobrý pocit. Nebol ťažký, úlohy boli jasne sformulované. 

Po prestávke sme sa vrhli na slovenčinu. A tam to prišlo. Zadania úloh dlhé, komplikované. Povedala som si: 

Nestresuj! Pokoj! Snažila som sa, ako najviac to šlo, no keď sme skončili, nemala som dobrý pocit. Ostatní tiež 

nie. Pani učiteľka nám tiež povedala, že zadania boli komplikované. Ja som si myslela, že som to nezvládla. 

Bola som z toho dosť frustrovaná. Keď som prišla domov, na internete som si našla neoficiálne správne 

odpovede. Pozrela som si ich a ukázalo sa, že z matematiky by som mohla mať dve chyby a zo slovenčiny len 

jednu. A tak to aj bolo. Všetci mi verili a ja som to zvládla. Bola som neskutočne šťastná a veľmi mi pomohlo 

to, že som nestresovala. Stres všetko zhoršuje a strach tiež. Viac sa vtedy sústredíme na to, čo nevieme, než na 

to, čo vieme.  

                                                             Sabína Mišutková, 9. roč.  
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Neviem, kde mi  

hlava stojí!!!! 
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RASŤO: Ľudia čím ďalej, tým viac znečisťujú životné prostredie. Naša Zem raz bude celá preplnená odpad-
kami. Na brehoch morí je veľa odpadkov. Tie brehy nemá kto čistiť. Ak sa tie odpadky dostanú do mora, 
tak ich morské živočíchy zožerú a zahynú. Takého živočícha, napríklad veľrybu, potom vyplaví a na breh 
a ochrancovia prírody sú z toho nešťastní. LUCIA: Ľudia v lese vyhadzujú sklenené fľaše a zvieratá, ktoré 
tam žijú, si myslia, že je to na jedenie, tak to zjedia  a môže sa im niečo stať. Aj stromy sú ohrozené, lebo 
do ovzdušia vypúšťame všelijaké látky a tie stromy z toho uhynú a my nebudeme mať kyslík. SLÁVKA: Ak 
nezačneme ochraňovať prírodu, všetko bude také znečistené, že nakoniec všetci vyhynieme. Potoky budú 
také znečistené, že od smädu zomrieme. Nebudeme mať čo jesť, lebo všetky potraviny budú nasiaknuté 
škodlivými látkami. Aj stromy vsiaknu takéto látky a ich ovocie bude otrávené.  

Na našej škole sa prvýkrát uskutočnil projekt SEPARÁCI 

V AKCII. Ten projekt navádzal deti na to, aby triedili od-

pad. Žiaci v každej triede sa rozdelili do skupín a zbierali 

odpadky v niektorej časti svojej obce (Dolný Hričov, Hor-

ný Hričov, Hričovské Podhradie, Paština Závada 

a Peklina). Potom sme vyzbieraný odpad triedili: papier, 

kov, plasty, sklo... Z odpadového materiálu sme mali 

vyrobiť nejaký „outfit“. Triedy súťažili aj v záverečnom 

separátskom vedomostnom teste.  

My sme boli zbierať odpadky pri Veveričom chodníčku. 

Nazbierali sme tri plné vrecia. Bolo tam hlavne sklo 

a igelitové vrecúška. Našli sme aj   kovovú rúru. Prešli 

sme cez lesnú cestu až na lúku a počuli sme diviaka. Na-

šli sme tam nabitú petardu. Keď sme dozbierali, urobili 

sme si piknik. O týždeň bola súťaž – spraviť outfit 

z odpadkov. Figurína bol Daniel Uhlárik. Klobúk sme 

urobili z malej krabičky od šróbov a z teglíka od jogurtu. 

Oblepili sme ho novinami. Tričko mal z tašky. A nohavice 

z igelitu zo stavby Dorotkinho domu. V škole sme to vy-

skúšali na Danovi a bolo mu to malé. Museli sme to op-

raviť. Dole sme to cvakli spinkovačkou a ruplo to. Museli 

sme to prešiť, ale nemali sme ihlu. Tak  sme to prešili 

špendlíkom. Prezentovali sme to v 5.A. Prezentovala 

    Slávka. Vyhrali sme 2. mies-

    to. Máme dobrý pocit, že 

    sme pomohli prírode  

                                              

 

Separáci v akcii 

 
Špina, hlina, zemina, 

nie je pre nás len drina. 

Metla, zmeták, lopata, 

dnes mi príde odplata. 

Zem je ako smetiak malý, 

kŕmime ho ako pávy. 

Zle sa o ňu staráme, 

plakať ju však nenecháme! 

Ideme a robíme, 

plasty, kovy triedime! 

Takto naši separáci, 

neleňošia pri tej práci. 

Idú, chodia, zbierajú, 

o všetko sa starajú. 

 

 

Viktória Imríšková 
 

Dorotka Jurašíková 
Vanesska Žoldáková 
Lucka Regiecová 
Slávka Štulrajterová 
5. B 
Na fotke si Dorotka skúša 
náš módny výtvor. 
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Lucka Regiecová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Ščasníková, 5.A 
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Ľudia sa musia strašne rýchlo spamätať, lebo to, čo som tento rok videl, bolo čosi hrozné! Som rybár, aj 

môj  brat a oco. Pri jazere sme často videli veľký neporiadok – kopa plastov a pneumatík. Išli sme tam 

na ryby a brat chytil lipeňa. Na celej hlave mal pleseň. Zistili sme to až doma, tak sme ho hodili do kom-

postu, aby zhnil. Hneď ma napadlo, že to bolo kvôli tým plastom v jazere. A potom som doma rozmýš-

ľal, ako to bude ďalej. Keď vyhynú všetky ryby v jazere, vo vode budú rásť všelijaké otrávené rastliny, 

zvieratá sa pôjdu napiť a otrávia sa. A takto to pôjde stále ďalej, vyhynie hmyz a nakoniec dôjde aj na 

nás a posledného človeka už nikto nezachráni.  

                   Andrej Bielik, 5. B 

V piatok 7. júna sa výhercovia projektu SEPARÁCI V AKCII zúčastnili exkurzie vo 

firme tt v Hornom Hričove. Boli sme tam my piataci a šiestaci. Firmou nás sprevádzal 

jeden pán, ktorý nám tam poukazoval rôzne časti firmy a povedal nám, na čo sa použí-

vajú jednotlivé stroje. Ukázal nám, ako to tam všetko prebieha, ako sa taká práca 

s odpadom vykonáva. Pri vstupe do firmy je veľká váha, na ktorej sa vážia veľké vo-

zidlá s odpadom.  Na smetisku bolo strašne veľa odpadkov. Boli tam napr. tetrapaky, 

plasty, kov, papier atď...  Boli tam aj rôzne chodby, z ktorých sa dalo prestupovať 

z jedného smetiska do druhého, v každom jednom bol nejaký stroj, ktorý  všetky od-

padky odhadzoval na vrch toho smetiska, až bola z toho velikánska kopa. Na smetisku 

bol strašný zápach, normálne nám bolo až zle. Ale keď si pomyslíte na tých smetiarov, 

ktorí tam musia robiť každý deň v takom prostredí, poviete si: Prepánajána! Ako to 

môžu vydržať! Ale vidíte -  je to ich práca a keď nechcete, aby za vaše odpadky, kto-

ré neseparujete, trpeli druhí, tak vám radím: Separujte!!!    

 

Ivanka Ščasníková a Viki Štrkáčová, 5. A 

Tu môžete vidieť našich akč-

ných smetiarov na čele s pani 

učiteľkou Cigánikovou, ktorí si 

vyskúšali jazdu postojačky na 

schodíkoch smetiarskeho auta. 

Našťastie auto bolo prázdne, 

inak by ich odpadky priviedli 

svojím zápachom do bezvedo-

mia. Filip si pre istotu vopchal 

hlavu do mikiny.  

   Kubo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Ninka Rašovcová, 5. A 

____________________SKUTOČNÝ PRÍBEH _______________________ 
 

PONOŽKA V PRÁČKE 

 

Raz ma mama poslala vytiahnuť veci z práčky. Práčka bola nová. Použili sme ju ešte 

len zopárkrát. Bola vysoká vyše  metra. Ponožky som hneď vešala a tričká s gaťami 

som ukladala na vaňu. Už mi zostali len posledné tričká a ponožky. Tričká som 

ľahko vytiahla, ale posledná ponožka zostala na dne. Nahla som sa. Nič. Ešte o čosi 

nižšie. Nič. A tak som sa nahla najnižšie, ako sa dalo a... zasekla som sa v práčke. 

Ponožku som dočiahla, lenže... bola som v práčke! Asi o pätnásť minút prišla mama 

a dostala ma von. Ale tú ponožku som predsa vytiahla! 
 

                 Dorotka Jurašíková, 5. B 

Do predchádzajúce čísla sa nám nezmestila jedna krásna akcia, ktorá sa na našej škole konala 

prvýkrát vďaka p. uč. Adamovej. Bolo to 21. marca, kedy sme všetci prišli do školy v dvoch 

rôznych ponožkách. Pamätáte? O čo vlastne išlo? 21.  marec je dňom ľudí s Downovým 

syndrómom. Je to ochorenie spôsobené zhlukom 3 chromozómov práve na 21. 

chromozómovom páre. Preto 21. 3.  V tento deň si ľudia obliekajú každú ponožku inú. Niekto 

sa bojí ľudí, ktorí sú niečím iní ako väčšina, ale na to nie je žiaden dôvod. Ja mám bračeka, 

ktorý má Downov syndróm. Volá sa Šimonko. Má dva roky a nosí okuliare. Je zlatý, všetci ho 

máme veľmi radi. Rád sa hrá s autíčkami, ale aj s loptou. Najradšej má psíkov, ale má rád aj 

kone a ovce. Aj keď má Downov syndróm, je to normálny chlapec, len sa mu musíme trochu 

viac venovať, lebo mu všetko trvá dlhšie ako ostatným deťom. Na týchto obrázkoch vidíte, 

že je šťastný a život si užíva. 
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        Dominika Drgová, 9. roč. 

My ako deviataci sme absolvovali svoj posledný výlet v Energylandii. Energylandia je zábavný park, ktorý sa 

nachádza v Poľsku, presnejšie v meste Rozrywki. V Energylandii sa nachádzajú kolotoče a atrakcie od výmyslu 

sveta - od horských dráh až po bežné kolotoče. Naše prvé pocity, keď sme tam prišli, boli úžasné, pretože triš-

tvrte mojich spolužiakov a ja s nimi sme nikdy nič takého nevideli. S úžasom sme sa pozerali cez okná autobu-

su. Keď sme vystúpili von, počuli sme len hudbu a krik nadšených a vystrašených ľudí z rôznych krajín sveta, 

ale ani to nás neodradilo od toho, aby sme si vyskúšali nejaké tie atrakcie. Od autobusu sme sa presunuli do 

zábavného parku. Tam sme samozrejme museli počkať na lístky. Akonáhle nám ich pani učiteľka rozdala 

a padlo slovo rozchod, všetci sme sa rozpŕchli po parku. Väčšina z nás sa vybrala hneď na atrakcie, ale našli sa 

aj takí, ktorí sa išli najprv najesť. S našou skupinkou sme sa vybrali rovno na horskú dráhu, kde smerovalo asi 

najviac ľudí. Pomaly sme sa premiestňovali popod rôzne dráhy, z ktorých na nás kvapkala voda. Keď sme sa už 

približovali k cieľu, začal sa nás zmocňovať strach. Začali nám tŕpnuť nohy i ruky, žalúdok si začal robiť, čo sa 

mu len zachcelo a v očiach nám zostal strach. Zo začiatku sme rozmýšľali, či sa máme otočiť a ísť preč, ale keď 

sme videli, ako to deti mladšie od nás zvládajú a užívajú si to, museli sme tam ísť aj my. My sme vlastne nemali 

už ani na výber, keďže sme práve prišli na radu. Postupne sme nastúpili do “vozíka“ a vyviezli sme sa na sa-

motný vrch horskej dráhy. Keď sme tam už boli, nemali sme nijaké pocity, len sme to už chceli mať za sebou. 

Zrazu sa ozval hluk a spustili nás dole. V tej chvíli nás ovialo strašné teplo, všetci okolo nás kričali, len my sme 

zostali ticho, pretože sme nedokázali ani len otvoriť ústa. Nakoniec sme dorazili do cieľa a otvorili oči. Prvých 

pár minút sa mi strašne triasli ruky, ale akonáhle som sa postavila na pevnú zem, prešlo ma to a bola som 

šťastná, že som to dokázala.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Adrenalín  (iné názvy epinefrín, suprarenín) 
je hormón a neurotransmiter, ktorý sa tvorí v 
dreni nadobličiek. Patrí do skupiny látok zva-
ných katecholamíny. Základným stavebným 
kameňom pri jeho syntéze je aminokyseli-
na tyrozín. Adrenalín sa tiež označuje ako 
"stresový hormón". Vylučuje sa v stavoch 
zvýšenej záťaže organizmu. Po vylúčení do 
krvi a naviazaní na príslušné receptory má 
veľké množstvo biologických účinkov: 
 zvyšuje hladinu glukózy a mastných kyse-

lín v krvi 
 zrýchľuje činnosť srdca 
 zvyšuje krvný tlak 
 rozširuje priedušky 
 spôsobuje mydriázu (rozšírenie zreničky) 
 spomaľuje pohyblivosť tráviacej trubice a 

vylučovanie tráviacich štiav 
Celkový účinok je teda príprava organizmu na 
zvýšenú aktivitu (útek alebo útok). 
Pri abnormálne zvýšenej hladine tohto hor-
mónu, napríklad v prípade jeho zvýšenej sek-
récie nádorom nadobličky, sú najčastejšími 
príznakmi hypertenzia (zvýšený krvný tlak), 
búšenie srdca, bolesť hlavy a nadmerné po-
tenie. 
              sk.wikipedia.org 
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_______________________ NA POKRAČOVANIE PÍŠE JAKUB DOBROŇ_________________ 

 

 

 

 

Dobrý deň! Som Jožko Známka a dnes som sa rozhodol cestovať do 

Levíc. Zobral som známku Levice, nalepil na balík, schoval sa doň 

a čakal. O chvíľu ma niekto zobral do poštovej dodávky. O dve hodiny 

ma  vyhodili pred mestským úradom. Skôr než som sa stihol rozbaliť, 

správca budovy  s upratovačkou ma doniesli do kancelárie mestského 

primátora. 

„Konečne prišli tie nové kancelárske potreby!“ zaradoval sa primátor mesta Levice. Pomaly otváral balík. Vtom 

som pretrhol bok krabice a z diery vyskočila moja hlava. „Áááááááááááááááááááá!“ zakričal primátor a uskočil. 

„Dobrý deň, volám sa Jožko Známka a cestujem po celom Slovensku. Prepáčte, že som vás tak vyľakal.“ slušne 

som sa ospravedlnil a primátor odpovedal: „To nevadí, keď už ste tu, tak sa  posaďte. Dáte si kávu alebo 

čaj?“  Odpovedal som: „Prosím si čierny čaj.“ 

S primátorom som sa porozprával a vypil som čierny čaj. Dal mi mapu, na ktorej boli vyznačené všetky kostoly, 

katedrály, slávne budovy a múzeá. Poďakoval som a išiel som ďalej. Po chvíli, keď som bol na nejakej ulici za 

úradom, pozrel som sa do mapy. Uvidel som na nej Tekovské múzeum a rozhodol som sa navštíviť ho. Prišiel 

som k múzeu, ktoré bolo v areáli hradu. Na dverách múzea bolo napísané:  

DNES VŠETCI NÁVŠTEVNÍCI VSTUP ZADARMO! 

Zaradoval som sa, lebo som pri sebe nemal ani cent. Vošiel som dnu. „Dobrý deň,“ povedala stará pani, ktorá 

sedela za pultom a čítala noviny. „Chcete sa pozrieť po našom múzeu?“ opýtala sa ma. „Áno, 

ďakujem,“ povedal som slušne. Previedla ma po nádhernom múzeu plnom vzácnych artefaktov. Trvalo mi asi 

hodinu, kým som si všetko popozeral. Keď som vyšiel z múzea, poprechádzal som sa aj po hrade. Ako si tak 

vykračujem po širokej chodbe, zrazu predo mnou stojí rytier v železnom oblečení a v železnom brnení so 

zlatými vzormi a tlčie do steny mečom. Keď si ma všimol, spanikáril a hodil po mne ten obrovský meč. Uhol 

som sa a utekal som, ako som vládal. On na to zareagoval tak, že zobral zo zeme druhý meč a začal ma 

naháňať. Dobehol som na policajnú stanicu: „Ppán policajt, naháňa ma muž v rytierskom oblečení!“ vyhŕkol 

som. „To ste vy? Náš primátor nám o vás rozprával, že ste Žilinčan s kysuckým  prízvukom a pekným 

klobúkom,“ usmieval sa na mňa prvý policajt.  Druhý dodal: „Toho rytiera sa nemusíte báť, najali sme ho, aby 

sa  turisti báli chodiť do hradu, pretože ho opravujeme. Pán primátor vám posiela balík a známku do Žiliny.“ 

Poďakoval som a pobral som sa na poštu. Tam som sa 

zabalil do balíka a poslal som sa domov. 

    

Prajem vám pekné letné prázdniny.  

Stretneme sa v septembri, 

 pošta bude v júli a auguste  

 zatvorená. 

 

Váš Jožko Známka 
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Nielen Jožko Známka bol 

v Leviciach, ale aj my – 

piataci. Na zámku sme 

neboli, naše kroky viedli 

do centra ATLANTIS, 

ktoré je zamerané na 

objavy, techniku a novodobé vynálezy. Vo vnútri sa nachádzajú rôzne miestnosti zamerané na 

rôzne témy. My sme mali program o vesmíre a o objavoch. Po týchto dvoch programoch sme 

šli do veľmi zaujímavých miestností, kde sme si mohli nejaké tie objavy alebo vynálezy 

vyskúšať. Miestnosti boli štyri a každá bola zameraná na niečo iné. Prvá bola na rôzne očné 

klamy a staršie či novšie vynálezy. Medzi staršie vynálezy alebo objavy patrilo napríklad koleso, 

žiarovka... Medzi tie novšie patril haverboard, ktorý sme si mohli vyskúšať.  

Vo vedľajšej miestnosti boli rôzne hry a taktiež 9D kino, na ktoré sme mohli ísť tiež, ale to bolo 

bohužiaľ spoplatnené. Druhá miestnosť bola zaujímavá tím, že v nej boli rôzne úlohy na 

splnenie ako napríklad točiaca platňa, na ktorú sme mali poukladať kruhy, aby sa točili alebo 

kovová vykrivená tyč, cez ktorú sme mali prejsť hákom bez dotknutia. Tretia miestnosť bola 

bublinová, tam sme mohli tvoriť bubliny, veľké, malé, v  tvare srdca, gule, štvorca... V 

poslednej miestnosti boli hlavolamy a hádanky, ktoré neboli až také jednoduché a taktiež bol 

v Atlantise obchodík, v ktorom sme si mohli pokupovať rôzne suveníry a kadejaké hovadiny.   

 

 

                                              Ivana Ščasníková, 5. A 

 

 Slnko nám dáva vitamín D. 

 Venuša je najteplejšia planéta. 

 Zem je modrá, lebo má veľa vody a je jedinou planétou, na ktorej je život. 

 Mars je červený, lebo má veľa železného prachu. 

 Jupiter je najväčšia planéta. 

 Saturn má prsteň a nepotopí sa. 

 Neptún je zelený, lebo má metal. 

 Prvá človek vo vesmíre bol Jurij Gagarin. 

 Prvý človek na mesiaci bol Neil Armstrong. 

 Prvý pes vo vesmíre bola Lajka. 

 Ak chceš byť kozmonautom, musíš mať váhu 80 kg, výšku 160 až 180 cm, zdravo sa 

stravovať, musíš mať vytiahnuté všetky zuby múdrosti a vyoperované slepé črevo. 

 
             Rebeka Tureková, Alex Ďuriník, Dávid Chobot, Matúš Blaho 5. A 

ČO SME SA V LEVICIACH NAUČILI: 
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Dňa 24.5. sme boli na super exkurzii v Košiciach. O piatej ráno sme museli stávať a ísť autom do Žiliny, aby sme 

to stihli. Po chvíli čakania na vlakovej stanici sme nastúpili do vlaku. Cesta vlakom trvala asi tak dve hodiny 

a päťdesiat minút. Po dvoch hodinách sme konečne dorazili do Košíc. Najskôr sme išli do slovenského 

technického múzea. V ňom sme išli do hvezdárne kde  zhasli a začali nám premietať hviezdy. Po chvíli prišla 

teta a začala nám rozprávať o hviezdach a súhvezdiach. Niektorí pod týmto umelým rúškom noci zaspali, 

pretože boli unavení z ranného vstávania. Po tejto hvezdárni sme ešte boli pri všelijakých technických hrách 

ktoré sa nachádzali tiež v tomto múzeu. Po technickom múzeu sme išli pred Dóm sv. Alžbety,  kde nám pani 

učiteľka Cigánikova porozprávala niečo o tomto chráme a o zvone URBAN.    Prečítajte si  príbeh o tomto 

zvone:                                                                       

 „Roku Krista 1556, keď bolo vidieť dve kométy a silnelo sprisahanie niektorých odbojných magnátov 

proti kráľovskému majestátu, kráľovské mesto Košice ich hrozným vzdúvaním v deň nasledujúci po 13. apríli 

takmer celé zhorelo, spolu so svätými kostolmi a prekrásnymi budovami. Aby sa aj budúce časy dozvedeli o 

pamiatke tohto nešťastia, slovutná rada na čele s richtárom Imrichom Patschnerom dala v roku 1557 odliať 

toto dielo z úlomkov zvonov zničených požiarom.“  

  Potom bol asi hodinový rozchod pri spievajúcej fontáne. Po rozchode sme išli ku štadiónu, kde 

sa tento rok konali MS v ľadovom hokeji. Bol veľmi ďaleko, všetci už odpadávali , plazili sme sa  pomaly ku 

štadiónu, až sme konečne ku nemu prišli. Do vnútra nás nepustili, tak sme sa aspoň odfotili a o ceste do 

Auparku radšej ani nehovorím. Keď sme sa  konečne doplazili do Auparku, čakal nás tam ďalší rozchod, ktorý 

trval tiež asi hodinu. Po rozchode sme už išli na vlak. Pri mne vo vlaku sedela teta, ktorá počúvala cez 

sluchátka hudbu a písala si do zápisníka, čo zažila. Bola veľmi milá. Chvíľu som sa s ňou rozprával.  Domov sme 

prišli šťastne, nikto nám nechýbal. Hneď ako som prišiel domov,  som si ľahol a spal.      

  Jakub Dobroň                                                        
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_______________________________DETEKTÍVKA ___________________________________ 

            Ú N O S         III. časť 

 
Ako mohli odísť dobrovoľne?! Nerozumiem tomu, ako môžu rodičia nechať svoje deti napospas osudu. Je to až 

také hrozné, že to je strašidelné. Chcem vedieť prečo??? Ja by som určite nenechala svoje deti na ulici, kde by 

ani nemali čo do úst! Jedna výhoda tu je. Konečne som pochopila, aké to je viesť domácnosť. No uvidíme, kto 

k nám príde, ku komu pôjdeme, alebo vlastne, kto pôjde k nám. Dlho nič. Mali sme pri sebe opatrovateľa, 

ktorého nám pridelili. Ubehol asi týždeň. Prišla k nám teta Lisa. Bývala v Amerike. Celým menom Lisa Michaela 

Volrly Schopová. Bola v pohode až na to meno, nechápem, načo je niekomu v tejto dobe meno, ktoré má tri 

časti a priezvisko. To je asi preto, lebo sa narodila v Amerike a precestovala pol zemegule. Tak ale dosť o nej, 

poďme k samotnému stretnutiu. Nikto nečakal, že príde, ale je tu. Porozhliadala sa, ale nikto nikde, zložila sa 

v obývačke a sadla si na gauč. Po chvíli sme zišli dole a uvideli sme ju. Všetci sme sa strašne tešili. Mali sme ju 

radi, bola milá a nerobila nám napriek. Po nejakom čase sme si zvykli. Boli sme šťastní a nikdy sme 

nepomysleli  na rodičov, ktorí nás opustili. Lisa bola dokonalá mama. Po čase sme mali aj otca. Bol to Lisin 

dlhoročný priateľ Tom Silver. Po slovensky vedel, bol tu párkrát a povedal nám, že sa mu tu veľmi páčilo. 

Všetci sme si tu v pokoji nažívali a bolo nám super. Po štyroch rokoch som sa odsťahovala, dorobila som si 

školu  a odišla do Rakúska študovať. Cez  víkendy som rada chodievala na návštevu, lebo sa mi narodil 

súrodenec. Marko bol  krásny chlapec. Nepáčilo sa mi na ňom iba to, že keď sa pokakal, musela som ho 

prebaľovať. Ale takto sa mi sen o ideálnej a milujúcej rodine splnil.    
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                                        Viktória Imríšková, 6. A 
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Zaznelo  

v školských laviciach: 
 

- Prečo vyrušuješ? 
- Idem dnes na pohreb. 
 
- Kde máš prezuvky? 
- Mama ich potrebovala. 
 
- Do prdele! 
- Také slovo do školy 
nepatrí! 
- Viem aj horšie. 
 
- Ako sa volá arabský 
boh? 
- Ja neviem po arabsky. 
 
- Prečo si sa nepripravil 
na hodinu? 
- Ušli nám sliepky. 
 
- Čo znamená Mediter-
ranean Sea? 
- Meditačné more. 
 
- Kto je palatín? 
- Reštaurácia v Bytči. 
 
-Nebuď drzá! 
-Ja som iba úprimná. 
 
-Poď k tabuli. 
-Áááu, bolí ma noha, 
mám zlomenú ruku! 
 
-Píš! 
-Píšem, ale nič neviem. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tento školský rok sa začal slovami: stres, strach, učenie. Od  prvých  

dní v školských laviciach sme boli „zastrašovaní“ učiteľmi na tému 

Testovanie 9, prijímacie skúšky... Učitelia s nami riešili úlohy 

z testovania, keď sme mohli, ostali sme po škole a doučovali sa. Až 

prišiel 2. apríl - poobede by ste nikoho z nás nevideli vonku, každý sa 

doma nepretržite učil na ďalší deň. 3. apríl - testovanie prebehlo po-

dozrivo dobre a na druhý deň nás v škole čakali predbežné výsledné 

percentá. Zvyšok školského roku bol  ešte zaplnený opakovaním učiva 

na prijímacie skúšky, ktoré pre väčšinu triedy dopadli pozitívne. Ale 

z pohľadu deviataka bol zaujímavý  v tom, že sme sa zapojili do orga-

nizácie celoškolských projektov pre mladších žiakov a aj ich niečo 

naučili, čo bolo super.: ) 

                  Adrián Nagy, 9. roč. 

 

Tento školský rok bol prvý na 2. stupni. Bol náročnejší ako tie predo-

šlé ročníky. Pribudli nám aj nové predmety: mdv, ozo, thd, dej...  

Začali  nás učiť aj  noví učitelia. Báli sme sa na Testovanie 5. Mysleli 

sme si, že to bude ťažšie.  Dopadlo to celkom fajn.  Čo sa nezmenilo? 

Že  cez prestávky sa chalani stále naháňajú.  Na exkurziach a výletoch 

bolo super. Naučili sme sa veľa nového. 

 

Vaneska Žoldáková, Dorotka Jurašíková, 5. B 

 

Prvý ročník bol super, ale vtedy som ešte nevedela písať. Druhý roč-
ník bol trochu ťažší, lebo sme mali veľa učiva a bolo aj ťažké. Ale 
v tomto ročníku je lepšie to, že sme chodili viac na výlety. Boli sme aj 
v Bojniciach. Moja najobľúbenejšia hodina je telesná. V prvej triede 
sme sa ale menej nudili, teraz sa nudíme trochu viac. 
 
      Miška Ševčíková, 2. roč. 
 
Keď som nastúpila do piateho ročníka, prišli do  našej triedy noví žia-

ci. Väčšinu ale poznám od škôlky. Pribudlo  nám veľa učiva a veľa pre-

vierok, ale dá sa to zvládnuť. Človek dokáže všetko, dokonca aj ne-

možné, napr. urobiť stojku cez kozu na telesnej výchove. V piatom 

ročníku nám odpadli nejaké predmety a nejaké pribudli. Napr. odpad-

li prírodoveda a pribudli napr.  geografia, biológia, dejepis... Zažili 

sme veľa vtipných zážitkov, napríklad keď sa môjmu spolužiakovi vy-

liala voda do tašky alebo keď sme si boli opekať na studničke a mne 

zhoreli všetky špekačky.  

Všetkým pani učiteľkám a učiteľom  ďakujem za všetko, čo pre nás 

spravili  a že sme to spolu dotiahli až do konca roka.  

                                                                        

      Viktória Štrkáčová , 5. A 
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Tento školský rok bol krásny. Bolo veľa súťaží, výletov, ale najdôležitejšie je, že sme sa naučili veľa nového. 

Tento rok bol ale aj veľmi stresujúci, nielen pre deviatakov, ale aj pre nás ôsmakov, pretože známky z konco-

ročného vysvedčenia idú na stredné školy. Museli sme už začať premýšľať nad strednými školami a vybrať si 

konkrétnu školu, kam by sme chceli ísť. Niektorí z nás nevedeli, čo sa majú učiť skôr. Najťažší predmet pre väč-

šinu z nás bola matematika. Ja som mala najradšej výtvarnú. Každopádne – všetci sme vďační pani učiteľkám 

a pánom učiteľom za obohatenie našich mozgov a tešíme sa na ďalší rok, ktorý bude už náš posledný na zá-

kladnej škole. Prajem všetkým veselé leto! 

    Timea Uhliariková, 8. roč. 

Tento školský rok bol dobrý. Stalo sa nám veľa príhod. Napríklad na začiatku roka u nás zavládol nový trend – 

sťahovanie gatí chalanov. Tento trend trval dosť dlho. Skončilo to tým, že sa učiteľka nahnevala a poslala všet-

kých chalanov pred tabuľu, aby si stiahli gate, samozrejme, že to nemyslela vážne, ale zabralo to odvtedy ten-

to trend skončil. Zažili sme tiež veľa vtipných príhod, napríklad keď nám vypadli dvere z pántov, alebo keď sme 

odtrhli tabuľu zo steny. Našťastie sme to hneď opravili. tento rok sme boli na výlete na výhliadni na Dubni.  

Nikomu sa nič nestalo, ale nebolo od toho ďaleko. Na účelovom cvičení bola tiež zábava – náš spolužiak Šimon 

chcel ošpliechať vodou z prírodného zdroja Kuba, ale šmyklo sa mu a spadol do vajcovky. Bol to dobrý rok! 

   Monika Ševčíková, Jakub Dobroň, 6. B 

Tento školský rok bol pre niektorých veľmi pekný, pre niektorých otravný a hrozný, pre iných výnimočný a pre 

ďalších to bola príležitosť na nový začiatok. Mrzí nás, že ani tento rok sme nemohli sedieť tak, ako sme chceli. 

tešili sme sa na tú chvíľu, keď naša pani učiteľka povie aspoň: „Dnes sa môžete presadiť ako chcete, ale zajtra 

znovu na svoje miesta!“ Ja sa vždy teším na máj a jún, lebo vtedy chodíme s našou pani učiteľkou na exjurzie 

a výlety a tam zažívame kopu srandy (viete, aká je obľúbená turistická obuv našej triednej? Predsa – modré 

žabky).  Boli sme na smetisku v Hornom Hričove, prežili sme super noc v škole a v zbere papiera sme sa vždy 

držali v prvej trojke. 

   Nina Baloghová, 6. A 

V siedmom ročníku sme sa toho veľa naučili. Na začiatku roka sme dostali nového triedneho učiteľa. Nikdy by 

sme už nechceli iného. Tiež nám pribudol nový predmet – chémia. Je to zaujímaví hodina plná pokusov, che-

mických reakcií atd. V učení sme mali aj lepšie, aj horšie dni. Keďže sme mali aj exkurzie, spoznali sme veľa 

nových miest. Najviac sa nám páčilo na Morave. Najlepší zážitok bol  náš koncoročný výlet. Boli sme v Tatra-

landii. Bola tam veľká sranda. Dúfam, že si takýto výlet ešte niekedy zopakujeme. 

    Nela Bezáková, 7. roč. 

 

 

 

 

 

 

                       Siedmaci na Morave 
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Som hrdá na svoje mesto.  Každého, kto moju prácu číta, napadne otázka: Prečo? Môžete sa najprv zamyslieť 

a skúsiť uhádnuť, v čom presne sa skrýva moja láska k rodnému mestu. Možno vám napadne, že to bude asi 

kvôli nejakej známej hudobnej hviezde, umelcovi či športovcovi. Tiež sa moja záľuba môže skrývať v slávnej 

pamiatke či udalosti z histórie... Možno vás sklamem, no musím vám na tieto typy odpovedať nie. Nebudem to 

ďalej naťahovať a poviem vám to rovno. Som hrdá na svoje mesto kvôli jeho kultúre a tradíciám, ktoré sa aj v 

tomto dvadsiatom prvom storočí, pokazenom svetom techniky a vedy, nájde vždy dosť ľudí, aby náš rozmanitý 

folklór zachovávali. Keď sa však nad tým zamyslíme, pochopíme, že folklór tvoria nielen naše krásne kroje, 

ľudové piesne, ľudové tance alebo rozmanitá hudba. Folklór tvoria predovšetkým naše zvyky a tradície. Do 

slovenského folklóru tiež zaraďujeme ľudovú prózu, ľudovú poéziu, ale aj  slovesné útvary ako povesti, 

porekadlá či pranostiky.  A Žilina priam prekypuje folklórom. Už len keď si zoberiete, koľko detských 

folklórnych súborov a folklórnych kolektívov či skupín hudobných ale aj speváckych máme. Medzi 

najznámejšie detské folklórne súbory patrí napríklad detský folklórny súbor Lieska, detský folklórny súbor 

Stavbárik , detský folklórny súbor Cipovička  a detský folklórny súbor Terchovček. V týchto súboroch pre 

našich najmenších sa deti pomaly učia spoznávať čaro našich predkov. Všetko to hlavne spoznávajú 

prostredníctvom hry a zábavy. Učia sa tu rôzne riekanky, najzákladnejšie piesne či najjednoduchšie prvky. 

Vedúci detských súborov a ich taneční pedagógovia sa ich takto snažia pripravovať na konkurzy do folklórnych 

súborov. Každé jedno dieťa, ktoré vyrastá s folklórom v krvi, má svoj cieľ. Tým cieľom sú folklórne súbory už 

pre tých starších.  

Hovorím to z vlastnej skúsenosti... Takýchto folklórnych súborov máme v Žiline naozaj veľa. Najznámejšie sú 

folklórny súbor Rovnaň, folklórny súbor Terchovec, folklórny súbor Hajov, folklórny súbor Stavbár, folklórny 

súbor Oprášené krpce a predovšetkým reprezentant žilinského kraja FS Rozsutec. Práve o tomto súbore som 

sa rozhodla písať najviac. Tí, ktorí ma poznajú, vedia prečo. A aby som to vysvetlila aj vám, zoberiem vás  do 

svojho detstva. Je to kvôli tomu, že ešte prv, ako som sa stala súčasťou folklórneho súboru, ma môj ocko aj s 

mojou sestrou brával na tréningy práve do tohto súboru. V podstate je to rodinné dedičstvo. Ocino je bývalý 

tanečník, krstný otec a dvaja ujovia sú bývalými členmi hudobnej zložky, krstná mama mojej sestry je tiež 

bývalá tanečníčka a tak ďalej, a tak ďalej... Dúfam, že teraz už chápete.  Tento folklórny súbor vznikol v roku 

1965.  Je to hlavný reprezentant Žiliny, ale aj jeden z najväčších reprezentantov  celého Slovenska. Má vyše 

šesťdesiatčlenný kolektív mladých ľudí, ktorých vedúci a choreograf je Štefan Mucha. Tento súbor sídli v 

Mestskom divadle Žilina. V bohatom repertoári tohto súboru sú zastúpené prakticky všetky významné 

folklórne regióny Slovenska. Medzi tie najvýznamnejšie patrí napríklad Orava, Liptov, Kysuce, Horehronie, 

Zemplín, Myjava a predovšetkým Terchová. So súborom je od jeho založenia neodmysliteľne spojená 

originálna terchovská muzika, hudba aj tanec. V tomto ohľade prispel Rozsutec výraznou mierou k rozvoju 

svojráznej hudobnej tradície Jánošíkovho kraja. Aj zásluhou jeho dlhoročnej tvorivej činnosti si terchovská 

muzika udržala podobu jednej z 

najcharakteristickejších ľudových 

hudieb na Slovensku. Prvé vystúpenie 

tohto súboru sa konalo na 

silvestrovskom programe v Estrádnej 

sále Domu odborov, kde sa predstavili s 

prvou choreografiou Východoslovenský 

čardáš. Už od prvého roku pôsobenia 

mal súbor dve muziky. A to cimbalovú a 

terchovskú. Pri jeho začiatkoch stáli  
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významné osobnosti terchovského folklóru ako Ján Miho či Milan Chvastek, ktorí dávali súboru správny 

terchovský akcent. Na prvom súborovom sústredení v júni 1966 v Terchovej sa členovia rozhodli pomenovať 

súbor po najkrajšom  vrchu Malej Fatry. V roku 2015 súbor oslávil už svoje 50. výročie založenia. Za ten čas si 

už prešiel mnohými personálnymi zmenami, či už vo vedení, ale aj v umeleckých zložkách. Zaznamenal tiež 

mnohé vzostupy, pády a niekoľkokrát čelil už aj možnému rozpadu. V súčasnosti tvorí celok, ktorý spadá do 

geografického, ale aj kultúrneho územia Horného Považia a je hrdým pokračovateľom folklóru tohto územia, 

ale aj iných regiónov. Okrem početných vystúpení na domácich, ale aj zahraničných javiskách, má súbor tiež 

možnosť  objednania si čepčenia pre nevesty.  Je to krásny zvyk zaužívaný na svadbách,  prebiehajúci zvyčajne 

o polnoci. Dojatie, smútok, ale i vtip a úsmevy na tvárach. Toto všetko je súčasťou tohto programu. Celé je to 

doprevádzané spevom a hovoreným slovom starejšieho. Odobierka je symbolická tým, že sa počas nej nevesta 

vzdáva svojho zeleného vienka, lúči sa s domovom, rodičmi a mladými slobodnými dievkami (kamarátkami). 

Mladému ženíchovi sa na znak stratenia slobody odoberá mládenecké pierko a dáva gazdovsky klobúk. 

Zakončené je to tancom nevesty a ženícha, ku ktorým sa hostia vždy radi pridajú a postupne ich vytancujú. 

Okrem tejto možnosti si môžu mladomanželia objednať ľudovú hudbu folklórneho súboru Rozsutec, aby im 

zahrali chodníky či veselie pred kostolom. Tréningy bývajú dva razy do týždňa, zvyčajne od 18 do 22 hodiny. Sú 

náročné, no vždy plné elánu a chuti tancovať, spievať a hrať.  

Som hrdá na svoje mesto Žilina. Nielen preto, že má veľa folklórnych súborov, ale hlavne preto, lebo v týchto  

súboroch sú ľudia, ktorí milujú slovenský folklór a neboja sa ho ukázať a šíriť  ďalej. 

 

Ráchel Haluzová, 8. roč. 
Práca získala 3. miesto v súťaži ŽILINA MOJE MESTO – historická sekcia 
 

    Ilustrácia: Šárka Kozáková, 5. B 



 
Dracula je známy román od írskeho autora Brama Stokera (1847 –
1912), napísaný v roku 1897. Inšpiráciou pre napísanie románu bol 
zrejme Ármin Vámbéry, rodák zo Svätého Jura, od ktorého sa Stoker 
dozvedel o dovtedy málo známom valašskom kniežati  Vladovi 
II. zvanom Drakula a inšpiroval sa k napísaniu jedného z najznámej-
ších diel svetovej literatúry. Vámbéry sa asi navyše stal predob-
razom jedného z hrdinov románu, profesora Van Helsinga. V romá-
ne je priamo spomínaný priateľ Ar-minius z Budapešti 
(sk.wikipédia.org). Hlavným hrdinom je upír, ktorý žije v tajomnom 
hrade v Rumunsku. Tu väzní mladého právnika Jonathana, ktorému 
sa podarí utiecť. Drakula ide za ním do Anglicka, kde pohryzie mladé 
dievča Lucy. Tá sa zmení na upíra. Lucy aj Drakulu musia zneškodniť, 
hoci je to veľmi ťažké, nakoniec sa im to podarí. 
 

 

PIATOK TRINÁSTEHO je PC hra podľa horo-
ru rovnakého názvu. Je to o tom, ako išlo 
pár mladých ľudí kempovať , no potom ich 
tam príde vyhlušiť Jason, ktorý nosí masku. 
Môžete hrať postavu Jasona,  ak budete 
mať veľké šťastie,  alebo jedného z ľudí, čo 
tam kempujú. V tom prípade musíte mať 
šťastie tiež – aby ste stretnutie s Jasonom 
prežili:-)  
  Vanessa Uhliariková 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo „upír! pochádza z anglického slova wampire. Upíri boli považovaní za niečo podobné čarodejniciam. 
Pálili ich tiež na hraniciach ako aj čarodejnice. V Taliansku sa našli kostry s tehlou v ústach. Tí, čo mali 
v ústach tehlu (mŕtvi) boli považovaní za upírov. V Európe zas vykopávali hroby a ak našli tej mŕtvole na 
ústach krv, tak tá osoba bola upír. Ľudia si mysleli, že majú nadľudskú silu a že sa vedia premeniť na neto-
piere. Aby  ste zabili upíra, musíte mu drevený kolík zapichnúť do srdca alebo ho postriekať svätenou vo-
dou, ale aj cibuľa ich zabije.    Upír mal podobu človeka bez kostí alebo aj bez nosa, mohol mať červené oči 
alebo kovové zuby. Prípadne bolo jeho telo pokryté srsťou,  mohol byť slepý alebo hluchý. U Bulharov 
naberal niekedy aj zvieraciu podobu: rysa, vlka, myši, zmije, kozy alebo bieleho koňa. Ak sa stala upírom 
žena, vynikala nad iné svojou neobyčajnou krásou a výnimočnosťou. Jej tvár bola mŕtvolne bledá, vlasy 
čierne ako havranie krídla, pery červené ako krv a pri pohľade do jej tmavých (alebo červených) očí mohli 
ľudia vidieť bábiku. Ale nebojte sa, všetko sú to len výmysly. Upíri neexistujú. 
           Timea Uhliariková 
 

DESIVÁ 
PC HRA 

DESIVÁ  
KNIHA 
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1. podnebie           
       2. krutiť           
       3. oplakať               

     4. záloha               
     5. letopočet       

         6. podieť               
     7. činný               
     8. naraz           

       9. žonglér               
     10. dóm                   

   11. dopyt             
      12. navnivoč             
      13. iste/isto               

     14. kaukliar                   
   15. súdržnosť                     

  16. nasadiť                   
   17. iluzórny                 

    18. spojenie               
     19. dokopy               
     20. týčiť sa                   

   21. nekonečný                         

22. nálepka               
     23. samovoľný                   

   24. krušný             
      25. avšak        

         26. úskok         
        27. srieň             

      

Aj tebe v noci praská skriňa 

alebo vydáva zvuky? Nevadí, 

aspoň nie si sám. 
 

SYNONYMICKÁ TAJNIČKA 
Precvič si prácu so synonymickým slovníkom. V tajničke sa ukrýva 
dokončenie výroku amerického spisovateľa a humoristu Marka 
Twaina o strachu: Najviac strachu som si v živote prežil kvôli 
veciam, ......................................................................................... 

Upírik sa pýta maminky: Môžem 

si pozvať na návštevu kamaráta? 

Áno, ale nezabudni ho dať 

potom do chladničky. 

 

 

Ocko, odsťahujme sa, slúžka mi 

povedala, že v našom dome 

bývajú strašidlá. 

Spamätaj sa, Anička, my predsa 

žiadnu slúžku nemáme. 

 

 
 

Rozhovor pri kúpe domu: 

Záujemca: A nestraší v ňom? 

Predávajúci: Nie, bývam tu už 

350 rokov a ešte som tu žiadne 

strašidlo nevidel. 

 

 
 

Príde upír do krvnej banky 

a zastaví ho sestrička: „Idete 

darovať krv?“  

Upír na to: „Nie, nie, ja som 

prišiel len na degustáciu.“ 

 

 
 

Ako sa hovorí tomu, keď drak 

žerie iba bezhlavých rytierov? 

Bezlebková diéta. 

 

 
 

Z čoho má vyrobený nábytok 

upír Drakula? 

Z krvných doštičiek. 

 

 

Sebastián Jurík, Kristína Dubovická, 9. roč. 
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Mark Twain (zdroj: internet) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


