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     Milí 

  čitatelia, 
 

Práve držíte v ruke 

náš časopis Hričo - 

číslo dva. V tomto  

časopise sa dozvie-   

te: 

 

Interview s našou novou pani učiteľkou. 

Ako sa v minulosti meral čas sa môžete do-

čítať v článku Meranie času. Aké sú najob-

ľúbenejšie obdobia žiakov sa dozviete 

v článku Ach, ten čas.  

Chcete si spomenúť na Vianoce? Tak si pre-

čítajte Tri vianočné príbehy a Zimné rado-

vánky. 

Jožko Známka sa vyberie do Bratislavy. Ako 

asi bude vyzerať škola o sto rokov? Opýtali 

sme sa našich redaktorov. Dávid a Nina 

odporúčajú výborné knihy. Mýty o zime sa 

v tomto časopise nachádzajú tiež. Ako sa 

darilo našim žiakom na školských olympiá-

dach? Dozviete sa na dvojstrane 

s výsledkami. Ďakujeme vám, že čítate náš 

časopis a prajeme vám veľa krásnych 

chvíľ aj s týmto číslom. A taktiež vám želá-

me pokojný a šťastný nový rok a dúfame, 

že budete spokojní so svojím  polročným 

vysvedčením. A na záver – nech vám rýchlo 

uplynú dni do jarných prázdnin ktoré sú už 

za dverami.   

                             Váš Kubo 
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Povedzte nám niečo o sebe. 

Pochádzam z Galanty, kde som prežila svoje 

detstvo. Keď som mala 15 rokov, presťahovali sme 

sa do Bytče. Tu som dokončila gymnázium. Po ňom 

som študovala na VŠ ekonomickej v Bratislave. Dva 

roky som žila v USA. V tom čase sa mi podarilo veľa 

cestovať – USA, Indonézia, Hawai. Keď som sa 

vrátila na Slovensko, žila som päť rokov 

v Bratislave. V roku 2015 sa mi narodil syn Leo. 

 Učili ste niekde inde ako na našej škole? 

Nie, neučila, táto škola je prvá, kde pracujem ako 

učiteľka. 

Ako sa vám učí v jednotlivých triedach? 

V každej triede sa učí inak, v niektorých horšie, 

v iných lepšie a v prvej triede sa mi učí najlepšie. 

Čo ste robili predtým? 

Pracovala som pre centrum pre deti, stále tam 

pôsobím ako dobrovoľníčka a vediem účtovníctvo. 

Čím ste chceli byť, keď ste boli malá? 

Letuškou, pretože keď som mala dvanásť rokov, 

rodičia ma nasadili na lietadlo do USA a sama som 

cestovala za rodinou, ktorá tam žila. A páčilo sa mi 

to, že za niekoľko hodín dokáže človek byť v úplne 

inej krajine, na druhej strane zemegule.  

Prečo ste začali učiť? 

Vaša škola nemala učiteľa angličtiny a moja známa 

sa ma opýtala, či by som to neskúsila. Tak som tu. 

Aké máte záľuby? 

Cestovanie, príroda – turistika, lyžovanie, plávanie, 

čítanie, interiérový dizajn, história druhej svetovej 

vojny, URBEX.  

Máte domáce zviera? 

Áno, v prípade potreby si požičiavame psa od 

susedov. Potom poctivo vrátime. A doma máme 

papagája, ktorý sa volá Pipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Čo vás prekvapilo najviac, keď ste prišli prvýkrát 

ku nám do školy? 

Že veľa detí nemá záujem o učenie, pričom je to 

dôležité, ak sa chcete niekde posunúť. 

Čo si myslíte o dnešnej mládeži? 

Dnešná mládež by mala oveľa viac času tráviť 

vonku a byť trochu viac vďačná a pokorná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento školský rok do našej školy zavítala nová pani učiteľka Ing. Lenka Poláčková. Učí 

občiansku náuku, informatiku a angličtinu. Prišla zastupovať pani učiteľku Mgr. Evu 

Adamovú. Pani učiteľku vyspovedal Jakub Dobroň. 
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Január je pomenovaný podľa Janusa, boha všetkého, čo začína. Je to mesiac kreativity, čiže tvorivosti. 

Február sa nazýva podľa rímskeho sviatku očisty Februa. Je mesiacom priateľstva a spolupatričnosti. 

Marec má názov podľa Marsa, rímskeho boha vojny. Všetci vieme, že marec je mesiacom knihy. 

Apríla môže pochádzať  z latinského slova aperire, čo znamená otvárať sa. Je oslavovaný ako mesiac lesov. 

Máju dala meno bohyňa rastu a veľkosti Maia. Máj je mesiacom lásky, matiek a rodiny. 

Jún nesie meno bohyne Juno, kráľovnej bohov v starovekom Ríme. Je to mesiac poľovníctva a prírody. 

Júl súvisí s menom Júliusa Caesara. Meteorológovia ho charakterizujú ako mesiac búrok. 

August bol pomenovaný podľa cisára Augusta.  Anglo-Sasi ho nazývajú mesiac trávy. 

September má v názve  latinskú číslovku sedem – septem. Keďže sa ním začína školský rok, upozorňujeme na 

Medzinárodný deň gramotnosti – základného vzdelania pre všetkých (8. 9.). 

Október je odvodený od číslovky osem – octo. O tomto mesiaci všetci vieme, že je mesiacom úcty k starším. 

November od číslovky deväť – novem. Je to mesiac boja proti drogám. 

December  znamená desiaty mesiac, decem – desať. Je to posledný mesiac v roku a spája sa nám 

s očakávaním najkrajšieho sviatku roka  – s Vianocami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred pár týždňami sa začal nový rok 2020. V našej redakcii sme sa rozhodli venovať témam, ktoré súvisia 

s rokom a splynutím času. Zisťovali sme, prečo sa naše mesiace volajú tak, ako sa volajú. Zistili sme, že 

každý mesiac je niečomu venovaný a každý deň v roku je zároveň dňom niečoho. No a naše ilustrátorky 

Slávka, Vaneska, Lucka a Klaudia nakreslili, ako si predstavujú jednotlivých mesiačikov. Viete, ktorý je 

ktorý? Svoje tipy vpíšte do rámčekov.  
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Zamysleli ste sa niekedy nad plynutím času? Väčšinou si ani neuvedomujeme, ako rýchlo letí. Hlavne, keď si 

užívame zábavu. Ale keď sedíme v školskej lavici, myslíme si, že ten čas sa doslova vlečie. Čas však plynie stále 

rovnako rýchlo. V redakcii sme sa pri príležitosti nového roka zamysleli nad témou času. Ako prvé nám skoro 

všetkým napadli hodinky. Tak sme sa pozreli, aké rôzne prístroje na meranie času sa používali v minulosti 

a ako je to s hodinami dnes. A toto sme zistili: 

V staroveku sa používalo astronomické zariadenie zvané gnómon. 

Tvorí ho zvisle postavená tyč zakončená ihlanom. Smer tieňa  vrhá tyč 

pod ňou, udáva azimut. Gnómon sú niekedy používané ako slnečné 

hodiny. 

Presýpacie hodiny sú hodiny, ktoré na meranie času využívajú pohyb 

piesku spôsobený gravitáciou. Skladajú sa z dvoch sklenených baniek 

umiestnených nad sebou a spojených 

úzkym hrdlom. Piesok z hornej banky sa 

postupne presýpa do spodnej banky. 

Keď uplynie meraný časový úsek (závisí 

od charakteru presýpacích hodín), je horná banka prázdna a hodiny sa musia 

obrátiť, aby mohol byť meraný ďalší úsek. Presýpacie hodiny boli jednou z mála 

spoľahlivých metód merania času na mori, takže sa pravdepodobne používali už 

v 11. storočí, kedy pomáhali spoločne s magnetickým kompasom navigovať loď. 

Kukučkové hodiny (iné názvy: kukučky, 

zriedkavo kukučka) je druh jednoduchých 

kyvadlových hodín v drevenej skrinke, ktorá 

vyzerá ako štít domčeka s ciferníkom a 

dvierkami hore nad ním. Na začiatku každej 

hodiny sa tieto malé dvierka otvoria, objaví 

sa v nich drevený vtáčik a z hodín sa ozve zvuk, pripomínajúci kukučku. 

Počet zakukaní udáva dennú alebo nočnú hodinu (1 až 12), podobne ako u 

bicích hodín. 

Vreckové hodinky  

Prvé vreckové hodinky vznikli z potrieb 

presnejšej časovej orientácie okolo roku 

1500. Od polovice 19. storočia sa rozbehla 

továrenská výroba hodiniek, najmä vo 

Švajčiarsku, ktoré boli spoľahlivé a stále 

lacnejšie. Potrebovali ich všetci železničiari, poštári a ďalšie povolania. Vreckové 

hodinky na šnúrke nosili aj dámy. 

Náramkové hodinky 

V roku 1904 vyrobila firma Cartier pre 

Brazílskeho pilota prvé náramkové 

hodinky, ktoré od druhej svetovej vojny 

nahradili vreckové hodinky. Vyrábajú sa vo všelijakých tvaroch, dizajnoch 

od lacných po najdrahšie a najpresnejšie.  

Slávka Štulrajterová, Klaudia Dobroňová, Jakub Dobroň. Zdroj: www.wikipedia.sk 
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P_šný p_tliak 

P_šný p_tliak sa v_bral do lesa s p_šným úsmevom na tvári. Aj  m_ sme tam boli s triedou 

a chceli sme si nazbierať lesné ovocie, napríklad maliny a čučoriedky. Zobrali sme so sebou aj 

dedkovu kob_lu. Ako si tak vykračujeme po lesnej cestičke, zbadali sme p_tliaka, ktorý mieril na 

malú srnku. Zrazu sme počuli soví  piskot a 

naša kob_la sa zľakla. Silným kop_tom kopla 

p_šného p_tliaka do nosa a p_tliak ušiel 

domov. Tak sme išli ďalej a s nami išla už aj 

srnka. Keď sme uvideli lesné ovocie, chceli 

sme si ho natrhať. Ale bol tam p_r, tak sme 

poprosili našu kob_lu, aby nám ten p_r 

vytrhala a napásla sa. O chvíľu už mala plný 

p_sk p_ru. Potom sme si mohli natrhať 

maliny, čučoriedky aj malé jahôdky. Nakoniec 

sme sa všetci vrátili domov – m_ do školy, 

kob_la ku dedkovi a srnka ku svojej mame. 

Miška Ševčíková  

R_tier a m_š 

 

Žil raz jeden kráľ, ktorý mal veľké vojsko. Na jeho čele stál silný a statočný r_tier. Roky r_chlo 

pl_nuli a statočný r_tier zostarol. Kráľ ho prepustil zo služby. R_tier sa v_bral do sveta. Ako 

tak putoval, došiel do vzdialenej dediny. Chýr o ňom sa aj tu r_chlo rozšíril, hneď si tu našiel 

veľa priateľov. jedným z nich bol majiteľ hostinca, ktorý mu ponúkol b_vanie zdarma. R_tierovi 

sa ponuka páčila, tak neváhal ani chvíľku. Keď prišli do hostinca, rozhodol sa dať si niečo pod 

zub. Z jedálneho lístka si v_bral br_ndzové halušky s v_bornou domácou slaninkou. S chuťou ich 

zapil domácim mliekom. Keď sa zvečerilo, v_šiel hore schodmi do malej izbietky, ktorú mu 

hostinský prenajal na b_vanie. Zrazu 

však niečo začul. spopod dverí sa 

oz_valo hlasné pišťanie. Otvorí dvere 

a čo nevidí! Pri posteli si veselo zobká 

zo s_rčeka malá m_ška. Keďže r_tier 

mal dobré srdce, m_šku nev_hnal, ale 

dovolil jej ob_vať spolu s ním jeho malú 

izbičku.  

 

Simonka a Vaneska Žoldákové 
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Kapor 
Raz boli dva kapry, jeden sa druhému vysmieval za to, že má za 
kamarátku riasu. O chvíľu však prišla zima, a nemali čo jesť. Kapor, 
ktorý sa kamarátil s riasou,  sa rozhodol ísť za ňou. Keď ku nej prišiel, 
poprosil ju: „Riasa, prosím, nemáš kúsok jedla?“ A dodal:  „Som 
hladný.“ Riasa mu odpovedala:  „Mám v sebe veľa chutného 
planktónu, pokojne si zober.“ Kapor, ktorý sa  kamarátil s riasou, 
prežil, ale kapor, ktorý sa mu stále vysmieval, skončil zle. Na druhý 
deň ráno, keď nepriateľský kapor vstal, bol veľmi hladný, ale videl  
niečo vznášať sa vo vode. „To je jedlo!“  zaradoval sa a išiel za ním, 
ale nevšimol si, že tam je aj háčik a kapor ho zjedol aj s jedlom. Vtom 
sa háčik začal hýbať a rybár kapra vytiahol . A kapor, ktorý sa 
kamarátil s riasou, si žil spokojne. Preto nesúďte kamarátov iných 
podľa výzoru, ale podľa toho, akí sú. 

Vianočné prianie 
Bol vianočný večer plný čarovného napätia, všetci boli zvedaví, čo 
dostali na Vianoce. Ale jedno dievča nebolo veľmi veselé. Volala sa  
Anička. Želala si iba jednu vec –  aby jej rodina bola pokope 
a šťastná. Ale to bol problém, pretože  ona svoju rodinu nepoznala. 
Bývala totiž v sirotinci. A svoju rodinu nepoznala. Ale aj tak, ako 
každé dieťa, tešila sa na darčeky,  aj keď veľmi neposlúchala. Keď už 
bola večera na stole a deti sa pomodlili, rehotali sa na všetkom 
možnom aj nemožnom. Samozrejme, Karinka ako najlepší šašo, 
rozpráva vtipy. Anička sa na nich tak smiala, že jej skoro zabehlo. A 
potom opatrovateľky zakričali: „Viete, aký je čas?“ A my sme 
odpovedali: „Na darčeky!“ Keď Anička našla svoj darček, bola 
smutná. Nebolo to to, čo Anička chcela. Bola tam bábika. Anička bola 
smutná a tak bez slova išla do svojej izby. Opatrovateľka išla za ňou 
a vysvetľovala, že nie každý dostane to, čo chce. Anička si ju 
nevšímala a modlila sa za rodinu, ktorá by sa o ňu starala. Na druhý 
deň jej opatrovateľky povedali, že je pripravená na adopciu. Anička 
sa rozplakala od šťastia a ďakovala Bohu za to, že splnil jej vianočné 
pranie.     

Kúzelný notes 
Bol raz jeden kúzelník. A ten kúzelník sa volal Ernest. Ernest zabával  
deti po celom svete. Jedného dňa však stratil svoj notes, do ktorého 
si zapisoval svoje kúzla. Hľadal ho všade možne, ale nevedel ho nájsť. 
Počul, že jeho notes poletoval po izbe na prvom poschodí v miestnej 
škôlke. No keď tam došiel, jeho notes dávno vyletel z okna. Nevedel, 
čo má robiť. Dopočul sa, že v tej škôlke sa objavili ako zázrakom 
darčeky pod stromčekom. „To tam musel pričarovať dajaký 
kúzelník,“ pomyslel si kúzelník. Prišiel tam a spýtal sa detí, čo sú to za 
kúzla. A ony na to: „Čo, aké kúzla? Však to nám priniesol Ježiško a aj 
ty tu máš darček.“ Kúzelník sa začudoval. Podali mu jeho darček. On 
ho otvoril a uvedomil si, že to je jeho notes. A odvtedy si dával na 
notes pozor, aby mu neuletel.         
 

Ako som prežila 

Štedrý deň 

 

Na Štedrý deň som sa 

tešila na večer, ale 

niekedy sa mi už 

nechcelo čakať. Tak som 

išla za svojím zajkom 

a hrala som sa s ním. 

Potom som išla za 

kamarátkou a hrala som 

sa s ňou. Potom som sa 

spýtala mamy, kedy 

ideme večerať. 

Povedala, že ešte nie. 

Tak som išla za 

kocúrikom,  ktorý ešte 

spal. Potom sme išli 

pustiť zajka a potom už 

bol večer, tak sme išli 

konečne večerať. 

A potom sme išli ku 

stromčeku a rozbaľovali 

sme darčeky. Pod 

stromček som dostala  

koňa, oblečenie, 

zápisník, prezuvky a psa. 

 

Miška Ševčíková 
                              Timea Uhliariková, Jakub Dobroň 
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HÁDES A PERSEPHONE  
Keď sopka Etna začala byť aktívnou, bolo v ovzduší veľké napätie. 

Hádes sa bál, že zo zeme svetla prejdú ľudské duše do zeme temnoty 

a smrti. Preto sa išiel pozrieť na povrch, aby zistil, čo sa deje. Zatiaľ 

čo sa prechádzal, tak Afrodita s Erosom pozorovali Persephone. Bola 

to dcéra Dia a Demeter. Persephone bola bohyňa žatvy a kvetov.  

Afrodita videla, ako sa Hádes blížil ku Persephone, a tak povedala 

svojmu synovi Erosovi, aby doňho strelil šíp lásky. Eros urobil tak, 

ako mu jeho matka kázala. Chvíľu sa zdalo, že sa nič nedeje, ale keď 

Hádes pozrel na Persephone, zamiloval sa do nej. Hádes vedel, že jej 

matka Demeter by nikdy sobáš nedovolila. A tak si išiel po povolenie 

za Diom. A ten mu to dovolil. Hádes sa znovu vrátil na povrch. A keď 

našiel Persephone bez Demeter, tak ju zobral do náručia a išiel späť do 

podsvetia. Keď sa Demeter vracala po Persephone na lúku, zistila, že 

tam nie je, tak ju išla hľadať. Prehľadala skoro celú zemeguľu. Tak 

stretla nymphy, s ktorými sa Persephone kamarátila. Tie jej povedali, čo sa stalo. Keď to Demeter počula,  

padla do obrovského žiaľu. Kvôli jej žiaľu sa na zemi rozpútala veľká zima. Ľudia nemohli nič jesť, pretože 

v zime ovocie nerástlo. A tak  hladovali každým dňom viac a viac. Zeus si to všimol a zavolal Demeter na 

Olymp. Demeter mu vysvetlila svoju situáciu. Zeus s tým však nemohol nič spraviť. Ale povedal jej: „Môže sa 

vrátiť, pokiaľ  nezjedla nič z podsvetia.“ Ľudia začali prosiť Herma, aby priviedol Persephone späť. Ale bolo už 

neskoro. Persephone  zjedla jedlo z podsvetia – granátové jablko. Hádes videl, ako kvôli Demetrinmu žiaľu 

umierajú ľudia. Navrhol jej, že časť roka bude Persephone žiť s ňou a ďalšiu časť roka s ním. Demeter nemala 

inú možnosť, a tak súhlasila.  Preto keď sa Persephone vracia do podsvetia, na zemi začne byť zima.           

     Podľa gréckej báje prerozprávala a nakreslila Timea Uhliariková       

MORENA A VESNA  
Morena je bohyňa smrti a zimy. Jej meno Morena, Smrtka, 

Marana, Muriéna, Mára,  má v sebe slovo “mьr“  a to je skratka 

pre slovo „mьrtvъ“  čo je v praslovanskom slove mŕtvy a 

v indoeurópskej podobne mrtuo  súvisí aj so slovami moriť, 

smrť. Na konci zimy sa Morena v podobe bábky zapálila a 

vhodila do jazera či rieky (voda je aj symbolom znovuzrodenia 

a hranica medzi svetom živých a neživých) na jar je symbolom 

konca vlády zimy. Po jej vláde mala prísť vláda jej sestry, 

bohyne Vesny. Zaujímavé však je, že tento zvyk sa zachoval do 

dnešných dôb. Morena bola považovaná za matku a stvoriteľku rôznych démonov a chorôb. Napriek tomu však 

malo ísť o krásnu pannu v bielom závoji.  

Vesna je bohyňa jari alebo jarná bytosť.  Staroslovania si ju spojovali s jarou, mladosťou, krásou a životom. Na 

sochách a obrazoch býva vykreslená ako mladá a krásna žena. Zasvätená jej bola breza, ktorá rozkvitá ako prvá 

a zo zvierat sa k nej viazala kukučka. V zime počas vlády Moreny sídlila na vrcholkoch hôr a skál. Informácie o 

nej sa zachovali len v našich končinách a aj o nich sa nedá povedať, že sú pravdivé. Preto sa historici dodnes 

nevedia zhodnúť, či išlo s určitosťou o pôvodnú postavu, respektíve či sa naozaj volala Vesna. 

  

    Vanessa Uhliariková, zdroj: internet 
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Veľmi mám rada zimu. Čo mám na nej najradšej? Sneh, guľovačku, sánkovanie, robenie anjelikov 

v snehu a vlastne všetko, čo sa viaže k snehu. V zime môžete prežiť kadejaké dobrodružno-

zábavné príhody. Mne sa raz prihodilo toto: V jeden krásny osnežený deň som sa vybrala na 

sánkovačku do lesa. Išla som tam s mojou švagrinou Aďou a s jej deťmi Nikolkou Natálkou. Vyšli 

sme až na samotný vrch kopca a všetky sme si sadli na sánky – ja, Aďa, Natálka (Nikolka bola 

v kočiariku, lebo bola ešte bábätko) a šup – spustili sme sa 

dolu z kopca. Na sánkach som sedela ja prvá, Natálka druhá 

a  Aďa tretia. Ale keď sme sa spúšťali, stala sa tragédia. 

Dva náklady (Aďa, Natálka)  sa vyšmykli z „vagóna“ 

a Viktorka zostala na sánkach sama! Ale pozor, ešte to 

neskončilo. Viky mala hore nohy a nebrzdila. Pozerala sa 

dozadu za svojimi vypadnutými spolujazdkyňami a nabúrala 

do obrovského stromu. Viky pri nálaze vyletela zo sánok 

a tie ostali napoly prelomené. Ešteže sme mali tri lopáre 

nazvyš. Našťastie, všetci túto sánkovačku prežili bez 

zranení.      

          Viktória Štrkáčová   

 
Moje obľúbené zimné radovánky sú: 

Guľovačka – Niet nad to, keď napadne veľa snehu a vy ním bojujete so svojimi sesternicami 

a bratrancami. Túto zimu napadlo zatiaľ málo snehu, ale keď už nejaký spadol, hneď sme to využili. 

Rozdelili sme sa na dva tímy a urobili si hradby zo snehu.  Za ne sme si naukladali gule a vojna začala. 

Pevnosti vydržali dlho, ale nakoniec odolali snehovým guliam, ktoré boli vnútri mokré. Potom som tajne 

zobral mame z kuchyne žufaňu a použil ju ako katapult. Náš tím mal víťazstvo na dosah ruky, začali sme 

sa radovať, ale ako sa hovorí, nekrič hop kým nepreskočíš. Druhý tím znenazdajky vyskočil spod auta 

a s odhŕňačom snehu na nás pohádzali sneh. A tak vyhral tím číslo dva. 

Sánkovačka – Rozhodli sme sa ešte dať si preteky na sánkach. Vyšli sme na jeden kopec a rozhodli sme 

sa, že naša jazda nebude mať pravidlá, aby bola väčšia zábava. Tri, dva, jeden a preteky sa začali. 

Najskôr sme išli vedľa seba a snažili sa navzájom „vykoľajiť“. Nášmu tímu sa to podarilo skôr, ale pri cieli 

sme spadli všetci zo sánok a sánky zišli do potoka. Vtom prišiel druhý tím, celý mokrý, lebo sa im stalo to 

isté, čo našim sánkam. Tak sme sa rozhodli, že radšej pôjdeme domov dať si teplý čaj. 

 

Ďalšie nápady na zimné radovánky:  

 Dajte snehové gule do mrazničky a vytiahnite ich cez leto.  

 Zorganizujte súťaž v zostreľovaní cencúľov.  

 Schovajte sa do snehu a vystrašte okoloidúceho.  

 Postavte snehuliaka, posaďte ho na sánky a pustite z kopca.        

13 Jakub Dobroň 



Rozhodol som sa večer prejsť po lese za domom. 

Všade vládol kľud a ticho. Cestička bola celá 

v zimnom objatí. Potôčik žblnkotal svoju starú 

zimnú melódiu. Vzduch sa chvel chladom. Okolo 

mňa tancovali svoj tanec vločky. Vyzerali ako 

zimné víly. Celý svet bol pokrytý bielou perinou. 

Stromy mali snehové čiapky. Mráz ma vytrvalo 

štípal na líca. Pod nohami sa mi rozliehalo 

pokojné chrumkanie čerstvého snehu. Povetrie sa 

ligotalo. Ruky sa mi chveli od zimy pod drsným 

vzduchom večera. Na mohutných stromoch boli 

cencúľové hrady.  Malé zasnežené kríky 

pripomínali strašidlá. Zabočil som k jazierku. Pokrývalo ho ľadové zrkadlo. Cesta pokračovala 

ku krmelcu. Okolo krmelca prebehla črieda jeleňov. Z papúľ im stúpal horúci dych, ktorý sa 

v mraze menil na paru. Vyľakal som sa a rýchlym krokom som odkráčal domov. Načerpal som 

novú energiu. Domov som sa vrátil za tmy. 

       Jakub Dobroň 
 

 

 

Zimná 

vychádzka 
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Rozlúčka so zimou 

 

Na dvere nám ktosi klope, 

netuším, kto to je.  

Ticho sa blížim ku dverám –  

bojím sa, to nepopieram. 

Už mám ruku na kľučku, 

cítim niečo teplučké.. 

Pomaly dvere otváram,  

rýchlo nakuknem a hneď zatváram! 

Kde sú chvíle mrazivé? 

Kde tie vločky chladivé? 

Konečne na to prichádzam,  

že už od nás odchádza. 

Pýtate sa, kto to je? 

Predsa ZIMA, to sa vie! 

Trochu som z toho nešťastná, 

veď bola taká prekrásna! 

 

Viktória Imríšková, 7. A 
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Dobrý deň, tak som tu zas a dnes vám vyrozprávam o moje ceste do 

Bratislavy. Zbalil som si mapu, spacák, známku a schoval sa do balíka. 

Po chvíli prišiel môj kolega Fero, ktorý zobral balík, dal ho do dodávky 

a odviezol ma do Bratislavy. Cesta trvala dve hodiny.  Keď sme už boli 

v našom cieli, tak ma vyhodil pred poštou. Vyšiel som z balíka, 

poobzeral sa okolo seba a vytiahol som si mapu. Keď som si poobzeral 

každé bratislavské zákutie v mojej mape, tak som sa cítil ako doma. 

Rozhodol som sa ísť do starej radnice, potom do Dómu sv. Martina 

a nakoniec som si nechal Bratislavské vianočné trhy. Prišiel som pred 

starú radnicu, kde stála pri vchode pani a pýtala vstupné. Prišiel som 

k nej: „Dobrý deň, chcel by som sa pozrieť do starej radnice.“ 

Odpovedala mi: „Cena vstupného je desať eur.“ Pozrel som sa do 

peňaženky, kde som mal práve desať eur. Vždy som sa chcel ísť pozrieť 

do starej radnice, tak som jej dal svoje posledné peniaze. Vtom, ako som jej ich podal,  vyskočila zo stoličky 

a utiekla. Rozhodol som sa za ňou bežať. Bežal som za ňou dlho, ale nechytil som ju a zastal som. Obzrel som 

sa okolo seba,  uvidel som Dóm sv. Martina a vošiel som doň. Akurát tam nacvičoval Bratislavský chór 

chválospev. Obzeral som sa okolo seba – bolo tam nádherne! Keď chór skončil spev, rozhostilo sa ticho. Prišiel 

som k nim a opýtal sa: „Dobrý deň, hľadám pani, bežala okolo, mala na sebe čiernu bundu a modré tepláky.“ 

A dodal som: „Nevideli ste ju náhodou?“ Vtom zlodejka vybehla 

z chóru a utekala ďalej. Utekala  veľmi dlho, prebehol som celú 

Bratislavu pri tom, ako som ju naháňal. Chytil som ju až na vianočných 

trhoch, kde bankovku vyhodila do vzduchu a utekala ďalej. Peniaze 

som zobral zo zeme. Začala mi byť veľká zima. Rozhodol som sa 

zahriať pri teplom punči. Ale nevedel som, kde sa stánok s punčom 

nachádza. Vyliezol som na veľký vianočný stromček,  aby som zistil 

polohu stánku s punčom. Zo stromčeku som videl  zlodejku, ktorá mi 

predtým ukradla mojich desať eur. Pomaly som schádzal zo stromu 

s nádejou, že ju chytím. Stromček sa zakolísal a začal padať. Vtom 

zlodejka odskočila nabok, aby na ňu stromček nespadol. Potkla sa 

a bác do punču. Stromček spadol na zem. Pribehli všetci policajti 

nachystaní s putami a obuškami, už som sa zľakol, že sa ocitnem vo 

väzení. Našťastie si všimli, že v punči leží zlodejka. Keď som sa 

pozviechal zo zeme, policajti mi povedali: „Ďakujeme, že ste nám pomohli chytiť zlodejku známu tu a vo 

Viedni. Odmena za jej chytenie je desaťtisíc eur. Nech sa páči!“ Podal mi peniaze za chytenie zlodejky, 

poďakoval som sa, šiel som si dať punč a pozrieť sa  do starej radnice. V starej radnici sedela za pultom stará 

usmievavá pani, ktorá mi povedala, že vstup je zadarmo, aj tak som jej dal tých desať eur, kvôli ktorým som 

prebehol celú Bratislavu. Vnútri boli exponáty o tom, ako vznikla Bratislava. Keď som z tejto radnice vyšiel, bol 

už večer a keďže som si zarobil desaťtisíc za chytenie zlodejky, rozhodol som sa ubytovať v hoteli a polovicu 

z týchto peňazí som dal vlastníkovi vianočných trhov na opravu stromčeka.  

Pokračovanie nabudúce.                 Jakub Dobroň, ilustrácie: Timea Uhliariková 
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Ja si myslím, že v budúcnosti sa rozhodne bude 

používať viac technológií na školách. Digitálne 

tablety nesmú chýbať, namiesto starej dobrej 

tabule príde 3D hologram a žiaci nebudú tak 

veľmi sekírovaní za používanie mobilov. Šanca 

je taká, že sa bude učiť programovanie vo 

väčšej miere, a tak i školské počítače budú na 

inej úrovni. Predstavujem si, že vôbec nebudú 

mať hmatateľné monitory, klávesnice, myšky 

a iný hardware. Skôr sa bude všetko premietať 

do priestoru ako modrý hologram. Na hodinách 

budú pomáhať ako  žiakom, tak i učiteľom 

rôzne roboty (teda, ak žiakov vôbec budú 

vyučovať ľudia a nie roboty samy). Namiesto 

klasických učebníc, zošitov a pier, z ktorých 

nosenia vás bolí chrbtica, budete nosiť tak 

maximálne notebook. Alebo dokonca ani to 

nie, možno v budúcnosti bude všetko existovať v kompaktnom štýle – aby ste sa netrápili nosením piatich 

technických zariadení do školy, inak dostanete poznámku na internetovú žiacku knižku, tak bude váš tablet 

v kocke – malá kocka, ktorá sa aktivuje zmačknutím a premení sa na tablet. Hodiny by mohli byť omnoho 

otvorenejšie vzájomnej komunikácii a spolupráci medzi žiakmi. Možno sa nebudú žiaci učiť spolu v jednej 

triede podľa veku, ale podľa toho, ako im to klape. Taktiež bude taká vymoženosť, že ak napríklad bývate 

uprostred ničoho a ďaleko od mesta, tak sa budete učiť cez internet. Buď si sadnete za počítač, prihlásite sa do 

vášho konta, ktoré vás prepojí do virtuálnej triedy, alebo si nasadíte headset na virtuálnu realitu a učíte sa ako 

každý iný žiak. Alebo, kto vie, možno bude teleport a tak by sa vyriešili všetky problémy. A narobili iné. 

Teleport by sa dal neuveriteľne dobre zneužívať na ťaháky. Neštudoval si na test o čiernych dierach? Nevadí, 

len si počas testu teleportni svoj super kompaktný Samsung Galaxy 4700 rovno do ruky, na ktorom máš všetky 

poznámky od omnoho zodpovednejších kamošov a všetko je vyriešené. Každopádne, technických vymožeností 

je už aj v tejto dobe veľa a o tom ako budú vyzerať veci v ďalekej budúcnosti naozaj môžeme len špekulovať 

(ale na ten teleport sa naozaj teším). 

           Nina Sedliačková 

 

Aká bude škola o sto rokov? Dúfam, že bude digitálna doba a pomôcky budú digitálnejšie. Ale ja by som za nič 

nevymenila túto školu, táto škola je môj druhý domov a všetky pomôcky, ktoré teraz mám, mi bohato stačia 

a to viem, o čom hovorím...  Ale keď už bude tá úžasná budúcnosť, určite budú všelijaké nové vymoženosti, 

napr. digitálne lavice, notebooky pre všetkých, osobní školskí roboti (možno že nám budú pomáhať aj 

s písomkami), priehľadné dvere, atď....      

             Štrkáčová  Viktória  
 

My si myslíme, že namiesto obyčajnej tabule bude veľká elektronická tabuľa, ktorá sa bude vznášať  a bude 

čítať  myšlienky. Písomky sa nebudú písať na papier, ale na tablet  špeciálnym  perom.  Lavica aj so stoličkou sa 

budú vznášať. 

                                               Vanesa Žoldáková, Slávka Štulrajterová 
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KNIHA KNIHA KNIHA KNIHA KNIHA  KNIHA KNIHA KNIHA KNIHA 

 

 
 

PÁN SMRAĎOCH 
AUTOR : David Walliams, VYDAVATELSTVO: Slovart 

Kniha je pre čitateľov od 9 rokov 
 
 Chloe sa cíti osamelá, nemá žiadne kamarátky. Túla sa po meste a všíma si 
miestneho tuláka, ktorý strašne smrdí. Je strašne zvedavá na jeho osud, ako 
sa dostal na ulicu. Začne sa potajomky stretávať s pánom Smraďochom 
a stanú sa z nich kamaráti. Doma sa Chloe necíti dobre, lebo mama je prísna 
a uprednostňuje jej mladšiu sestru Anabele. Mamu zaujíma len jej politická 
kariéra a jediný, kto sa s ňou rozpráva je jej ocko, ktorý sa tiež bojí a všetko 
robí preto, aby bol v rodine pokoj. Mesto sa chce zbaviť všetkých tulákov. 
Tak Chloe vymyslí záchranný plán, aby nemusel pán Smraďoch opustiť 
mesto. Potajomky ho nasťahuje do kôlne za ich domom a nosí mu tam jedlo a chodí mu rozprávať príbehy. 
Postupne zisťuje, že pán Smraďoch pred ňou niečo tají a tak sa snaží zistiť, čo to je za tajomstvo. Nakoniec jej 
pán Smraďoch postupne prezradí, že bol lord a mal ženu, s ktorou čakali dieťa, ale prišiel o nich pri požiari ich 
spoločného domu. Tak sa z neho stal bezdomovec. Chloe mu je vďačná za veľa, hlavne za to, že ju zblížil 
s mamou a sestrou a konečne sú zase šťastná rodina. Chce, aby u nich Pán Smraďoch zostal navždy, ale on to 
odmieta a odchádza sa túlať po svete. 
Tento príbeh ma zaujal a páčil sa mi preto, lebo je napínavý, ale zábavný. Veľa som sa pri tejto knihe nasmial. 
Táto kniha má zaujímavé a vtipné ilustrácie. Páčilo sa mi aj to, že Chloe, ktorá je v mojom veku, dokázala 
pomôcť tulákovi a vôbec sa za to nehanbila. 

                                                                                                                                        Dávid Chobot 

 

 
      

 KONEČNE DVANÁSŤROČNÁ 
  AUTOR: Wendy Mass, VYDAVATELSTVO: Slovart 

               Kniha je pre čitateľov od 10 rokov 
 

Rory bola jedno veľmi šikovné dievča, ale jej najtajnejšie prianie bolo mať 
konečne dvanásť. Mala dokonca urobený zoznam prianí, ktoré si želá na 
dvanáste narodeniny. Bolo tam veľa veci ako napríklad: mobil, strojček na 
holenie, prepichnuté uši, šošovky namiesto okuliarov... Mala však dobré 
srdce, kde mohla, tam pomohla. Väčšinou pomáhali iní jej, vždy sa ocitla 
v nejakej zlej situácii. A prišiel deň D. Rory vstala z postele a zakričala: 
„Konečne dvanásť!“ Bol to pre ňu neopísateľný pocit. Bola nesmierne 
šťastná, že môže robiť veci, o ktorých sa sa jej predtým ani nesnívalo. Mohla 
sedieť v aute vpredu, mala vlastný mobil, mohla skúsiť, aké je to mať 
oholené nohy. Ale veľmi dobré to nebolo, Rory sa pri tom neskutočne 

dorezala, u nej nič nové. Na konci toho výnimočného týždňa si uvedomila, že na niektoré veci je ešte aj ako 
dvanásťročná primalá. Uvedomila si, že ľudia by ju nemali mať radi iba kvôli tomu ako vyzerá, alebo ako sa 
oblieka. Mali by ju mať radi takú, aká je. A tieto veci ju v živote posunuli ďalej. 
Táto kniha bola jedna z najkrajších, aké som čítala. Hlavne ten koniec, kde si dievča uvedomilo, že svet sa 
netočí iba okolo oblečenia, alebo iných zbytočností. Prišlo na to, že na svet sa dá pozerať aj inými očami.  
                                        
                              Nina Rašovcová 
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OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 

1. miesto: Klaudia Adamusová, 8. roč. 

2. miesto: Nina Sedliačková, 8. roč. 

3. miesto: Martin Červenec, 9. roč. 

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 

1. miesto: Vanesa Žoldáková, 6. B 

2. miesto: Adrián Bóna, 6.A 

3. miesto: Nina Rašovcová, 6. A 

             Slávka Štulrajterová, 6. B 

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Kategória C (9. ročník):     

1. miesto: Jakub Hvorečný  

Kategória D (8. ročník):    

1. miesto: Alexandra Holešová 

2. miesto: Richard Randa 

Kategória E (7. ročník):     

1. miesto:  Natália Hubočanová 

Kategória F (6. ročník):     

1. miesto: Adrián Bóna 

2. miesto: Rastislav Ballay 

 

OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA 

1. miest: Róbert Hybín, 9. roč. 

2. miesto: Jakub Hvorečný, 9. roč. 

3. miesto: Martin Červenec, 9. roč. 

4. miesto: Samuel Brežný, 9. roč. 

5. miesto: Šimon Capanda, 9. roč. 
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ŠALIANSKY MAŤKO: 

I. kategória:  

1. miesto: Simona Žoldáková, 3. roč. 

2. miesto: Aneta Pavlíková, 3. roč. 

II. kategória:   

1. miesto: Nikol Křížová, 5. roč. 

2. miesto: Richard Pažický, 5. roč. 

3. miesto: Aurel Jozef Králik, 4. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. kategória:   

1. miesto: Vanesa Žoldáková, 6. B 

2. miesto: Slávka Štulrajterová, 6. B 

3. miesto: Lenka Cingelová, 6. A 

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 

Kategória G (5. ročník):   

1. miesto: Richard Pažický 

2. miesto: Kristína Kubalová 

3. miesto: Tomáš Sládek 

 Kategória F (6. ročník):   

1. miesto: Rastislav Ballay 

2. miesto: Adrián Bóna 

 

SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH A TRIEDNYCH 

ČASOPISOV PRO SLAVIS 

Náš časopis HRIČO si 28. novembra 2019 

prevzal Cenu Matice slovenskej. Cenu 

bola prevziať Vanessa Uhliariková z rúk 

predstaviteľa Matice slovenskej. Na 

fotografii vidíte aj pani Kalánkovú 

riaditeľku Domu Matice slovenskej 

v Žiline a predsedníčku poroty pani 

Máriu Striššovú. 
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15. NEMECKO 

16.               
     

16. VENEZUELA 

17. 
   

      
      

17. ŠVAJČIARSKO 

18. 
  

              
   

18. LITVA 

 19. 
  

            
    

19. BELGICKO 

20.           
       

20. LICHTENŠTAJNSKO 

21. 
 

            
     

21. EGYPT 
 22.               

     
22. SRÍ LANKA 

23. 
   

            
   

23. ÍRSKO 
 

- Prečo sťahuješ rolety? 

- Včera hlásili, že dnes má byť 

celý deň zatiahnuté. 

Vedúci meteorologického ústavu varuje 

zamestnanca: “Ak budete naďalej 

pokračovať v úspešnom liečení svojej 

reumy, budem nútený vás prepustiť!” 

- Haló, je tam meteorologický ústav? Prosím 

vás, mohlo by byť v nedeľu pekné počasie? 

- Samozrejme! A pre koľko osôb to bude? 

Ako spoznáte, že je vonku 

tropické počasie? 

Keď vaša sliepka znesie 

vajce natvrdo. 

  Nina Rašovcová, vtipy a obrázky: internet 


