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       Pána riaditeľa sme sa opýtali: 

Akým žiakom ste boli na základnej škole? Ktoré 

predmety ste mali radi a ktoré nie? 

Myslím, že na základnej škole som bol žiak 

nadpriemerný, to znamená, že na vysvedčeniach sa 

objavovali len jednotky a dvojky. V ôsmom ročníku 

sa mi pritrafila jedna trojka. Mal som celkom rád 

matematiku, chémiu aj slovenský jazyk. 

Čo vás baví na fyzike? Prečo by sme sa ju mali učiť? 

Fyziku by ste sa mali učiť preto, aby ste lepšie pochopili, 

čo sa okolo nás v prírode deje a vedeli si vysvetliť prírodné javy. Mňa na fyzike 

baví to, že dokážem vyriešiť niekedy aj zdanlivo nesúvisiace úlohy pomocou toho, 

čo dokážem zistiť a odmerať. 

Čím podľa vás vyniká naša škola a v čom zaostáva? 

Myslím, že naša škola vyniká pedagógmi, ktorí hýria skvelými nápadmi a tie dokážu 

preniesť medzi vás, žiakov. A že 

by naša škola v niečom zaostávala? 

O tom neviem. 

Čo robí riaditeľ školy cez 

prázdniny? 

Cez prázdniny (dovolenku) sa 

snažím ako každý oddýchnuť si, 

hlavne v júli. V auguste za pomoci 

pána školníka a pani upratovačiek 

pripravujeme školu na nový školský 

rok. S pani zástupkyňou zasa 

vytvárame rozvrh hodín, ktorý je 

pre každého z vás, žiakov, veľmi 

dôležitý.  

 

Ďakujeme za rozhovor. 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

Tento rok sa školského kola HK zúčastnilo 16 žiakov vo všetkých kategóriách. Publikum nám robili siedmaci, 

ktorí pozorne počúvali. Najviac ich zaujala štvrtáčka Dorotka svojou vtipnou ukážkou o troch tučniakoch.  

Tento rok bol výnimočný tým, že  porota udelila prvé miesto vo všetkých kategóriách okrem poézie v I. 

kategórii. To  znamená, že v okresnom kole nás reprezentovali až piati recitátori. Sú to: Dorotka Jurašíková, 4. 

roč., Michal Doboš, 5. roč., Karolína Decká 5. roč., Ráchel Haluzová, 7. roč. a Rebeka Haluzová, 9. roč. No 

a s takýmto silným tímom sa nedalo neuspieť. Ale o tom nám už prezradia viac naše úspešné recitátorky Kajka 

a Rebeka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 

Dňa 22.3. 2018 sme sa zúčastnili Chemickej olympiády. Konalo sa to v Základnej škole V. Javorku. Po zápise nás 

rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina najskôr písala testy, druha išla robiť pokusy. Test sa skladal z viacerých 

častí. Mali sme vytvárať vzorce anorganických látok, vypočítať príklad tykajúci sa prepravy istého roztoku 

a mnoho iného. Po istom čase sa skupiny vymenili. Pokus bol zaujímavý. Dostali sme papiere, na ktorých bola 

rozpísaná príprava roztoku. Roztok sme potom prefiltrovali a podľa zadania rôzne miešali s inými latkami. 

Naše pozorovania sme potom zapisovali do tabuliek. Po skončení pokusu sme si všetky pomôcky poumývali 

a uložili na miesto. Ja som skončila na ôsmom a Sima na dvanástom mieste. 

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 

Dňa 23.3. 2018 sme sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Tento rok sa nám testy zdali ťažšie ako 

po iné roky, no napriek tomu sa nám podarilo zvíťaziť. Bolo to však tesné. Prvé tri kola sme boli vo vedení, no 

potom prišli dialógy postáv. Tam sme stratili najviac bodov. Ostatní to však zvládli bez väčších problémov,  

takže naše víťazstvo bolo ohrozené. Posledné kolo nás však zachránilo, a tak sme len o pár bodov zvíťazili nad 

Štiavnikom. Postúpili sme teda do diecézneho kola, ktoré sa konalo v Žiline. Tam sme neboli až takí úspešní. Po 

celú dobu sme boli medzi poslednými. Posledné dve kolá to však zmenili. Z predposledného miesta sme sa 

dostali na štvrté. Ešte pred vyhodnotením celej súťaže nás organizátori olympiády pozvali na obed do 

neďalekej reštaurácie. Potom prišlo vyhodnotenie. Ceny boli rôzne. Každý zúčastnený dostal oblátky 

s motívom desiateho výročia založenia žilinskej diecézy. Domov sme išli šťastní a aj spokojní s naším výkonom, 

pretože od tretieho miesta nás delilo len 2,5 bodu. 

            Eva Hvizdáková  

KAJA DECKÁ:  
Dňa 28.2.2018 som reprezentovala našu školu na okresnom  
kole Hviezdoslavov Kubín v Žiline. Keď sme tam prišli, každý 
si musel nájsť svoju triedu podľa kategórie. Ja som recitovala 
v 2.kategorií – poézia. Mala som veľkú trému. Nakoniec to 
všetko dobre dopadlo, lebo som sa umiestnila na 2. mieste. 
Chcela by som sa poďakovať pani uč. Krškovej za podporu 
a čas, ktorý mi venovala. 
REBEKA HALUZOVÁ: 
Súťažila som v 3.Kategorii taktiež v poézii. Keďže to bol môj 
posledný ročník čo som súťažila tak som si to užila a ako 
výhru som získala 3 miesto. Bola to skvelá ,,rozlúčka,,. 
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Dňa 25.4. 2018 sme sa zúčastnili Biologickej olympiády. 

Súťažili sme v kategórii D, v ktorej nás bolo 18. Niektoré 

školy mali päť súťažiacich, my sme boli len dvaja. Aj tak 

sme sa umiestnili veľmi dobre - Martin Červenec 3. 

miesto, Róbert Hybín 5. miesto. Odohrávalo sa to 

v Centre voľného času v Žiline. Do Žiliny sme sa dostali 

verejnou dopravou, potom sme sa došli do CVČ Žilina 

pešo. Prišli sme ako prví. Úlohy na nás boli priemerne 

ťažké. Nad niektorými úlohami sme sa nemuseli ani 

zamýšľať, no nad niektorými sme si lámali krky. Po písaní 

som musel ísť súrne na WC, lebo inak by som sa pocikal 

(ja - Róbert Hybín). Potom sme mali rozchod a išli sme 

domov. O výsledkoch sme sa dozvedeli na ihrisku, kam 

nám zavolala pani zástupkyňa. Boli sme šťastní. Ešte 

lepšie ako nám sa darilo družstvu piatakov v kategórii F: Maťo Cigánik, Kubo Dobroň, Terezka Trajčíková, Maťa 

Lušňáková a Natálka Hubočanová skončili na druhom mieste. Za víťazmi zaostali len o jeden bod! 

                           Róbert Hybín, Martin Červenec 

JAZYKOVÝ KVET 

Keď 1. júna väčšina našich žiakov plnila úlohy na školskom dvore, štvrták Aďo Bóna recitoval anglickú poéziu 

na celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet. Konkurencia bola veľká a Aďo získal perfektné druhé miesto. V 

ten istý deň skupinka dievčat Sabína Mišutková, Kristína Vršanská a Nina Sedliačková súťažili v celoslovenskej 

anglickej súťaži Jazyková štafeta, kde nakoniec obsadili skvelé tretie miesto. Blahoželáme!  

           Mgr. Eva Adamová 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Súťaž sa začínala okolo deviatej. No, skôr od deviatej do desiatej ráno sa museli všetci zaregistrovať. Moja 
súťaž začínala až o pol dvanástej, takže som čakala a sedela tri hodiny. Keď nám mala začať súťaž, tak sa 
vyskytli problémy. V areáli, kde mala súťaž prebiehať, tak tam všade behali ľudia, ktorí tam nemali čo robiť. 
Potom si nás začali volať po tímoch, mali sme ísť druhí. Boli sme na rade, povedali sme si, že sme 
pripravení. No ale nešli sme, lebo očividne pani drzá organizátorka nás nevidela a prebodla nás pohľadom. 
Okrem toho nám ešte poplietli kategórie. Chvalabohu, mne ostalo to, čo som mala mať (speaking – 
rozprávanie),ale mi dali úplne iné témy, než na ktoré som sa pripravovala. Nebola som však na tom až tak 
zle, ako napr. tí, ktorí mali nemeckú prózu alebo poéziu a hodnotili ich porotcovia, ktorí ani nevedeli po 
nemecky! A ked sme si išli po diplomy, tak niektoré z tých organizátoriek ešte kričali po pani učiteľkách! 
Ceny boli tiež na figu, no čo mám viac povedať. Na celoslovenskú súťaž to bola katastrofa! Jediná dobrá vec 
bola pizza, na ktorej sme boli. 

              Nina Sedliačková 
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Ako všetci dobre viete, každý rok v marci si pripomíname mesiac knihy celoškolským 
projektom MARCOVINY. Tento rok sa do tohto výnimočného mesiaca vstúpili 
Rozprávkovou nocou v škole. A ako z názvu akcie vyplýva, celý marec sme venovali 
rozprávkam. Ale teraz si prečítajte, ako prebiehala naša rozprávková noc. 

Na začiatku nás uvítala nočná víla. Egyptská 

princezná nám rozdala menovky. Potom 

nočná víla povedala hroznú správu, že uniesli 

princeznú. Aby sme ju zachránili, museli sme 

nazbierať dukáty za úlohy. Každý si dal cukrík 

a rozdelili  sme sa do troch skupín podľa 

toho, akú mal kto farbu cukríka. Každý mal 

v skupine jednu rozprávkovú  bytosť.  

Prvú úlohu sme mali poskladať obrázok 

a uhádnuť, o akú  rozprávku ide.  Mali 

sme na to  stanovený  čas. Túto úlohu 

zvládla  každá skupina. Najviac sa nám 

páčilo hľadanie rozdielov. Boli to dva 

papiere s obrázkami. Mali sme za úlohu 

určovať aj vzory podstatných mien. Bolo 

tam dvanásť obrázkov a ku každému 

obrázku sme mali priradiť päť slov. Pre 

niekoho sa to zdalo ťažké. Hlavne pre 

tých, ktorí nie sú dobrí v slovenčine 

a pre štvrtákov tiež, lebo sa to ešte 

neučili.  Mali sme aj hru kufor. Táto hra 

sa hrá tak, že jeden opisuje a druhý 

háda. Aj táto hra bola zábavná.      
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Keď každá skupina prešla všetkými stanovišťami, opäť 

sme sa zišli pri spoločnom stole v štvrtej triede. Tu nás 

čakalo vyhodnotenie. Každá skupina si zrátala dukáty, 

ktoré získala. Počas rátania dukátov prišiel zvláštna 

pošta. Bol to list od únoscu princeznej – strašný drak, 

ktorý sa uvelebil v piatej triede žiadal za princeznú sto 

dukátov. Avšak všetkých dukátov, ktoré sme získali  

dokopy, bolo len 93. Každá skupina mala dať návrh, 

ako zachrániť princeznú.  Niektorí chceli s drakom 

bojovať, iní chceli draka uplatiť jedlom. Nakoniec nám 

víla dala šancu získať ešte 7 dukátov. Na zem vysypala 

hrach a fazuľu. Bola to strašná kopa. Mali sme za päť 

minút vyzbierať tri poháre šošovice a tri poháre 

hrachu. Tak sme sa do toho pustili a získali sme ďalších 

sedem dukátov. S výkupným sme do dračieho brloha 

vyslali nebojácneho Denisa Š. Pre istotu ho 

sprevádzala aj egyptská princezná, keby náhodou... 

Ale rytier sa draka nezľakol, výkupné odovzdala 

a úbohú princeznú doviedol domov – do štvrtej triedy, 

kde už bola pripravená svadobná hostina. Princezná 

na fotke síce nevyzerá nadšene, ale nakoniec sa na 

svojej svadbe tiež dobre zabavila. 

No a rozprávková noc v škole pokračovala veselým 

hodovaním, pozeraním rozprávok, maľovaním 

ilustrácií, výrobou drakovej podobizne (môžete ho 

dodnes stretnúť vo vestibule školy) a niektorí sa 

pokúšali aj trochu spať. 

A po rozprávkovej noci nastalo 

rozprávkové ráno s menej 

rozprávkovými raňajkami, ešte 

menej rozprávkovým upratovaním 

a balením, posledná spoločná fotka 

a už len čakanie na rodičov, ktorí si 

nás postupne porozoberali 

a odviezli domov.  

Dúfame, že podobné nočné zážitky 

si budeme môcť zopakovať aj 

v budúcich rokoch. 
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Poecilotheria Mettalica 
je krásna modrá tarantulka, ktorá bý-
va v Indii. Aká je krásna, taká je jedo-
vatá, takže nie je veľmi vhodná na 
hranie a ozdobu príbytkov 

Stepník červený je tiež veľmi pekný. 
Mohli by ste ho nájsť aj na Slovensku. 
Ale musíte mať dobrý zrak, pretože je 
veľmi malý, meria iba pol centimetra. 
Patrí medzi ohrozený druh, tak ho 
nechajte žiť.  

Maratus speciosus je maličký, ale veľmi pekný. 
Stretnúť ho môžete v Austrálii. Je to pavúk - 
tanečník. Vykrúca sa hlavne pred samičkou, 
ktorú sa takýmto spôsobom pokúša zviesť. Keď 
mu to s tým tancom nevyjde, určite zapôsobí 
svojím krásnym sfarbením. 

Skákavka kráľovská žije v 
Amerike. Je veľmi neposedná, 
stále skáče. Pritom si dokáže 
uloviť potravu, je to šikovný 
predátor. Pri love postupuje 
strategicky a je veľmi učenli-
vá. Pozor na ňu! 

_______ TÉMA ZVIERATÁ _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto čísle pokračujeme v téme o zvieratách pavúkmi. Aby ste sa hneď na úvod nezľakli, začíname 

tými najkrajšími pavúkmi, na ktoré keď sa pozriete, je to ako by ste uvideli vzácny šperk. Majú krásne 

sfarbenie a aj trochu iné tvary ako bežné pavúky, ktoré sa vám prechádzajú po dome. Takže tu sú: 
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Snovačka Hasseltova 

Snovačka Hasseltova žije v Austrálii. Tento 

pavúk je jeden z najnebezpečnejších pavúkov 

sveta. Je príbuzná s čiernou vdovou a je dlhá 1 

centimeter. Samec má  4 centimetre. Jed,  

ktorý vypúšťa,  sa nazýva neurotoxín. 

 

Atrax robustus 

Aj ďalší pavúčik z tohto zoznamu žije 

v Austrálii, konkrétne vo vzdialenosti 

maximálne 100 kilometrov od Sydney. 

Nebezpečným ho robí jed, ktorý obsahuje 

atracotoxín. Ten upcháva iontové kanály v 

bunkových membránach a pre človeka a 

primáty predstavuje smrteľné nebezpečenstvo. Prvé príznaky otravy sa prejavia už 

do hodiny od uhryznutia, zväčša však už o 30 minút.    

 

Theraposa blondi 
 

Najväčší pavúk na svete má dĺžku tela 15 cm, 

v rozpätí nôh až 30 cm. Theraposa blondi je 

aktívny hlavne v noci. Počas dňa spí v nore, 

ktorá dosahuje hĺbku až jeden meter. Jeho 

štvorcentimetrové hryzadlá sú prepojené 

s jedovými žľazami. Po útokoch tohto pavúka 

sa človeku začne zle dýchať a na mieste uhryznutia býva alergická reakcia a opuch. 

Tento pavúk je aj najťažší.  

Najmenším pavúčikom je pravdepodobne Patu morplesi, ktorý meria iba 0, 46 

mm. Je taký malý, že sme jeho obrázok ani nenašli. 

                                                                Adam Lukáčik, Daniel Uhlárik, zdroj: internet 9 



Arachné je postava z gréckej mytológie. 

Pracovala ako tkáčka, jej diela obdivovali ľudia 

z celého sveta. Arachné o svojom talente 

vedela, ale až moc sa podceňovala. Prišla k nej  

stará pani a povedala jej, že ju chce vyzvať 

v tkaní na súboj. Arachné si myslela, že to bude 

ľahké a že starú pani porazí. Zobrala si tkací 

stroj a začali tkať. Arachné utkala obraz,  na 

ktorom bol samotný Zeus. Keď sa stará pani 

pozrela, čo Arachné utkala, veľmi sa urazila 

a premenila sa na Aténu. Povedala: „Ako sa 

opovažuješ takto utkať Dia“. A obraz roztrhla. 

 Za trest  premenila Arachné na pavúka. 

Arachné však naďalej tkala, ale pavúčie siete 

ako pavúk. 

 

Acromantula - s týmto  pavúkom ste sa strelili 

v Herry Potterovi. Je to priateľ Hegrida.  Herry za 

ním išiel, aby našli komnatu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šarlota - mohli ste sa s ňou stretnúť vo filme 

Šarlotina pavučinka. Je to pavúk a kamaráti 

sa s prasiatkom. Šarlota sa bála, že prasiatko 

zje rodina, ktorá si ho kúpila, a  tak napísala 

do pavučinky nápis, vďaka ktorému prasiatko 

mohlo žiť.  

 

 

Muffet - je pavúk z hry Undertale . Je to vedľajšia postava, ktorá nemá dôležitú rolu,  je 

tam len pre málo bojov  s bosmi. Vzhľad vidíte na obrázku, vyzerá, ako by chystala čajovú 

party, proste veselá príšerka . 
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O pavúkovi Janovi    
 

Kedysi dávno žil na konci sveta jeden kráľ, ktorý bol múdry ako všetci jeho 

poddaní. Hoci mal kráľ výborný rozum, mal jeden nedostatok - mučil pavúky. 

Najradšej tak, že ich hodil do múky a potom ich opekal. Raz, kdesi tam v tom 

kráľovstve, kde nikto nedovidel, žil pavúk Jano, ktorý sa vybral do sveta, lebo 

nechcel skončil na kráľovej panvici. Chodí si po svete, chodí, keď tu naraz príde 

k jednému domčeku. Na domčeku je napísané: Splním vám vaše sny.  Jano dlho 

nečakal a vrútil sa do domčeka. V domčeku sedel starý dedo Jožo mravec 

a povedal:  

„Dobrý deň. Za jedno splnenie sna sa platí jedným pivom!“  

Jano nemeškal a hneď išiel pre jedno pivo. Bežal až do krčmy a v krčme si poprosil 

jedno pivo. 

„Dajte mi, prosím vás, jedno pivo.“ povedal Jano. Krčmár mu odpovedal: „Najskôr 

mi od mliekara prines mlieko!“  Jano nelenil a bežal k mliekarovi. „Mliekar, prosím 

ťa, daj mi trošku mlieka pre krčmára.“ Mliekar mu odpovedal: 

 „Najskôr mi prines  obilie od farmára.“ Jano pribehol k farmárovi a prosil ho: 

„Farmár, daj mi trošku obilia pre mliekara.“ 

„Nie, kým mi nedonesieš vodu od ryby.“ Jano bežal k vode.  

„Ryba premilá, daj mi, prosím ťa, vody.“ 

„Dám ti vody, mám jej dosť.“  povedala a dala mu vody.  

Jano nelenil a bežal ku farmárovi, farmár mu dal obilie a s ním bežal ku mliekarovi, 

dal mliekarovi obilie a mliekar mu dal mlieko, potom bežal ku krčmárovi, krčmárovi 

dal mlieko a krčmár mu dal pivo a s pivom konečne dobehol udýchaný ku dedovi 

Jožovi. Dedo Jožo sa mu poďakoval a opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti splnil?“ 

Jano uvažoval, no po chvíli povedal:  

„Chcel by som sa vrátiť do kráľovstva na  samom konci sveta, ale bojím sa nášhho 

kráľa, ktorý nemá rád pavúky.“ 

„Dobre, pošlem ťa naspäť do tvojho kráľovstva, ale keď tam prídeš, choď rovno do 

zámku a tam uvidíš  kráľa s panvicou v kuchyni. Povedz mu: Keď panvicu rozbiješ,  

tak pre teba príde čert.“ Dedo Jožo  katapultoval Jana na koniec sveta. Jano 

vykonal všetko, ako mal. Vošiel do kráľovstva a keď 

ho išiel kráľ chytiť, povedal mu to, čo sľúbil dedovi 

Jožovi. Kráľ sa nahneval, kto si na ňom nervy 

vybíja. Vtedy hodil panvicu o zem a ona sa 

roztrepala. Kráľa uchytil čert a šup s ním do pekla 

a pavúkovi ostalo kráľovstvo. V ňom žil šťastne 

a tkal si svoj siete, až kým neumrel.   
                                Jakub Dobroň 
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Laura a malé pavúčiky 
 
Bola raz jedna pavúčia  rodina: mama, otec, brat a sestra. Žili v komore jedného krásneho 
rodinného domu a  mali  sa veľmi radi.  Raz  pavúčia sestra zacítila  cukor, ktorý mala veľmi 
rada a pobrala sa za jeho vôňou. Išla, išla, až  sa stratila. Chcela sa vrátiť naspäť do komory ku 
svojej rodine, ale nevedela nájsť cestu. Jej brat sa ju vybral hľadať. Sestra zatiaľ došla až do 
detskej izby, ktorá patrila dievčatku Laure. Keď sa ráno Laura prebudila, uvidela   na svojej 
perine  pavúka a chcela ho zabiť.  Ale pavúčik sa ozval tenkým hláskom:  
„Nezabi ma, prosím!“ Laura sa prekvapila – ešte nikdy nevidela hovoriaceho pavúka. Keď sa 
spamätala, povedala: „Nezabijem ťa, ale choď preč z mojej izby, ja sa pavúkov strašne bojím.“  
Pavúčia sestra povedala plačlivým hlasom: „Ale ja neviem trafiť domov...“ „A kde bývaš?“ 
spýtala sa Laura. 
„V komore vášho domu.“ odpovedala malá pavúčica. 
„Ale prečo ste sa nasťahovali práve do nášho domu?“ zaujímalo Lauru. 
„Pretože moji rodičia hovoria, že toto je najlepšie miesto na bývanie pre pavúkov. Vaša 
komora je plná kadejakých dobrôt a nikdy z nich neubúda.“ Rozžiarili sa pavúčke oči. 
„To je pravda, aj ja rada chodím do našej komory ma dobroty,“ priznala sa Laura. „Tak poď, 
ukážem ti cestu.“ 
Pavúčia sestra vyliezla Laure na hlavu a uvelebila sa v jej dlhých hustých vlasoch. 
Ako si tak Laura vykračuje po chodbe ku komore, zrazu vidí na zemi malého pavúka. Keďže sa 
stále pavúkov bála, spustila krik: 
„Áááááá, pavúúúúúk!“ 
Pavúčik sa od strachu roztriasol, ale keďže chcel veľmi nájsť svoju 
stratenú sestru, nabral odvahu a prihovoril sa Laure: 
„Prosím ťa, nekrič, nič ti nespravím, ja len hľadám svoju stratenú 
sestru. Veľmi nám chýba. Nevidela si ju náhodou?“ 
Laura sa opäť začudovala: „Čože, ďalší hovoriaci pavúk? Ty budeš 
určite brat malej pavúčky, ktorú som dnes našla vo svojej posteli. 
Kde si, pavúčka?“ 
Pavúčka sa spustila z Lauriných vlasov na krásnej dlhej pavučine 
priamo pred svojho brata. Súrodenci sa zvítali a spolu s Laurou sa 
vrátili do komory. Rodičia ešte spali, takže o ničom nevedeli. Laura 
s pavúčikmi si v komore pochutili na koláči, ktorý večer upiekla 
Laurina mama. Potom sa Laura s pavúčikmi rozlúčila a odvtedy sa 
už nikdy žiadneho pavúka nebála. 
  

 

Laura Lušňáková 
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                                                                    Rozprávka z Veľkého Rovného  

Kedysi medzi horami pri jednom vŕšku žila stará Cebedajka. Mala jedného manžela. Nemala žiadne 
deti. Viac sa dozviete v príbehu o Cebedajovskom čertovi. 

Bol jeden večer a Cebedajka klebetila s Hanou. Po chvíli, keď Hana odišla,  išli po ceste opilci z krčmy 
a zastavili sa pri jej dome. Počuli klopanie a keďže boli opití, tak neodmietli odpovedať na zvláštne klopanie 
tým, že tiež zaklopali na dvere. Prvé klopanie bolo slabé, slabo zaklopali aj oni. Druhé zaklopanie bolo silnejšie, 
zopakovali aj oni hlasnejšie. Tretie zaklopanie – tu vyskočil čert a dal im všetkým facku. Opilci utiekli modliac 
sa. Cebedajka sa zhrozila, keď videla, ako im čert dal facku a zmizol na povale. Na druhý deň Cebedajka  vstala 
a prišiel jej na um ten čert. Preto išla za Hanou a porozprávala jej svoj zážitok.  Hana povedala: 
  „Počúvaj,  ja ti toho čerta odmodlím!“  

„Neblázni Hana“ povedala Cebedajka a neveriacky sa zasmiala.   
„Uvidíš, že to funguje,“ povedala Hana.   
„Dobre, tak to vyskúšaj,“ privolila Cebedajka.  
Keď sa Hana začala v dome  modliť, škriekať a pobehovať so svätenou vodou, Cebedajka sa tak 

nasmiala, ako nikdy predtým. Vtom Hane vyskočí čert na chrbát a šup do jej domu. Avšak po chvíli si čert 
všimol, že to je stará dievka a nemá manžela, tak radšej utiekol späť k Cebedajovcom. Na ďalší deň, keď 
Cebedajka vyšla von a počula buchoty na streche, jediné, čo vedela bolo, že čert sa vrátil. Išla preberať do 
malej pivničky zemiaky. Zrazu sa tu zjavil čert a zrúkol na ňu:  

„Pusti ma k otvoru do pekla!“  
„Nepustím, kým mi neukážeš potvrdenku!“  
Samozrejme bola to hlúposť v tom strachu si pýtať potvrdenku, a on jej ukázal: 

 
                                                                                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Aha, takže keď pôjdem s tebou na tanec, tak nás necháš na pokoji?“ opýtala sa Cebedajka. 
„Presne tak,“ usmial sa čert. Cebedajka bežala k Hane a zakričala na ňu: 
 „Prosím ťa, prezleč sa za mňa a potom bež do hostinca, bude ťa tam čakať bohatý čert, môžeš 

si s ním dať tanec.“  
Hana neodmietla. V tú noc, po tom ako čert tancoval s Cebedajkou, tajne zmizol. Staré babky si 

dodnes hovoria, ako sa Hana prezliekla za Cebedajku. 
 

Tento príbeh mi rozprávala babka, vraj sa to všetko naozaj stalo. Kedysi tento príbeh volali Cabajovský  
rarášek.  

Jakub Dobroň 
 

Veľké Rovné je obec na Slovensku v okrese Bytča. 
Prvá zmienka o obci Rovné pochádza z roku 1540, na tomto území sa predtým 
nachádzali osady Rimanovice (Rimanowicz, prvá zmienka 1408) a Kriváč (prvá 
zmienka 1437), ktoré sa však neskôr vyľudnili a zanikli. 
V minulosti bola obec známa predovšetkým drotárstvom. Drotárske tradície sa snaží 
obec naďalej rozvíjať, v Budatínskom zámku pri Žiline ako i v budove Obecného 
domu vo Veľkom Rovnom sú stále drotárske expozície, obec tiež poriada rôzne 
kultúrne aktivity. 
V obci sa narodil Vladimír Ferko - slovenský spisovateľ, publicista a autor literatúry 
faktu a jeho brat Milan Ferko - autor historického románu Matúš Čák Trenčiansky a 
ďalších. Vladimír spolu so synom Andrejom sú autormi románu a rovnomenného 
scenára k filmu Ako divé husi z drotárskeho prostredia. 
               wikipedia.sk 
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Prehliadka sa začala o 11:00 hodine. 

Ešte predtým sme sa rozdelili do 

dvoch skupín. Aby sme sa vedeli 

rozpoznať, dali sme si červené a modré 

prilby. Najskôr nám  porozprávali niečo 

o histórii Dolních Vítkovíc a prác vo 

vysokých peciach. Potom sme sa 

s úsmevom na perách dopravili 

zaujímavým výťahom podobným 

zubačke na prvú stanicu BOLT TOWER. 

Potom sme sa doteperili po schodoch na 

vrch veže. Dali nám rozchod 15 min, aby 

sme sa poobzerali prípadne občerstvili 

a doplnili sily, ktoré nám ledva vystačili. 

V kaviarni sme si spolu s pani učiteľkou 

Cigánikovou objednali chladenú 

malinovú limču, s cenou  vysokou ako 

BOLT TOWER. 

V pondelok  4.6. 2018 sme v ranných hodinách vyštartovali z Dolného Hričova. Mali sme 

vyštartovať o 7:00, ale Samuel Uhlárik zaspal, a tak sme vyštartovali až 7:15. Cesta do 

Ostravy trvala približne 2 hod. Do Dolních Vítkovíc sme dorazili o hodinu skôr, takže sme sa 

museli variť v autobuse. 

Neskôr sme sa vybrali s naším 

sprievodcom Kubom do vysokej pece. 

Samozrejme to by nebola skupinka na 

čele s pani učiteľkou Cigánikovou, aby sa 

nestratila. Ostali sme z toho v pomykove. 

Systém zlyhal, ale situácia bola 

nasledovná: zavolali sme našim 

kamarátom, ktorí nám povedali, že sa 

musíme dostaviť na prízemie. Na prízemí 

sme si ukázali vnútro veľkej pece a pani 

učiteľka si vyskúšala skafandre, ktoré 

chránili pracovníkov pred vysokými 

teplotami v peci. Prežili sme a tým sa 

naša prehliadka skončila. 

Za deviatakov správu podali: 

Sima Sládková, Sima Šerpňová a Sisa 

Randíková 
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6. júna sme navštívili Brno, konkrétne Vidu – svet vedy. Vyrazili sme o 6.00 ráno. 

Cestovali sme 4 hodiny s prestávkami. Prišli sme tam o 10:00 hod. Zo začiatku to vyzeralo 

nudne, no potom ma to po čase začalo baviť. Boli tam všelijaké fyzikálne a chemické 

senzácie. Napríklad veľmi ma zaujala jedna miestnosť, v ktorej sme sa opreli o zelenú 

stenu, spravili sme nejakú pózu, to nás odfotilo a tieň bol na stene. Zaujal ma točiaci 

kruh, v ktorom sme boli a to nás točilo. Našli sme si nových kamarátov. Boli sme tam 

hodinu a pol, potom sme mali rozchod. Chceli sme ísť do obchodného centra Olympia, 

no bolo to veľmi ďaleko. Dostali sme sa na tržnicu, kde predávali ovocie, zeleninu 

a kvety. Pod tržnicou boli malé obchody s oblečením a všelijakými somarinami. Navštívila 

som Terranovu, Tiger, Promod a Tezenis. S babami sme si sadli do jednej reštaurácie, kde 

sme si dali Coca-Colu a pizzu. Klasika! V Terranove som si rozbila zrkadlo, ktoré som si 

bola dať reklamovať. Vymyslela som si, že už to bolo, keď som si to kupovala, len som si 

to nevšimla. Zobrala som si druhé a išla som s babami ku soche, kde sme sa mali všetci 

stretnúť. Spadla mi tam taška, v ktorej som mala hrnček, rozbil sa. Ten už som ale 

reklamovať nemohla, pretože sa rozbil mne a nebol rozbitý už tam. Išli sme k autobusu, 

ktorý bol odparkovaný pri Vide. Odtiaľ sme išli ešte do IKEI, kde sme si našli s Biankou 

a Lenkou izbu. Odchádzali sme odtiaľ o 16:00 hod. Domov sme prišli o 20:00 hod. Táto 

exkurzia sa mi páčila a neľutujem že som za ňu dala 25€. 

          Natália Krajčíová, 7. roč. 
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Naučte sa povedať niekoľko japonských slov: 

Timea watašiva dúzo yokošiki - Som Timea, rada vás spoznávam.  

ohajó  - dobré ráno 

koničiva - ahoj 

sajonara - dovidenia 

yo - čau 

Oyasumi - dobrú noc 

gomen - prepáč 

arigató - ďakujem 

ite takimas - dobrú chuť 

shite kudasai - prosím 

anata no tame ni - pre teba 

ski - milujem ťa 

suki - mam ťa rad rada 

 

 

 

 

Čo je to k-pop? Určite každý z nás už počul k-

popovú pesničku a ani  o tom nevieme. V roku 

2012  jedna k-popová pesnička preletela celým 

svetom. Pesnička sa volala gangnam style. Práve 

preto  sa tento žáner dostal aj k nám do Európy. 

K-pop znamená  kórejský pop. Tento žáner vzni-

kol práve v Južnej Kórei. K-pop vznikol v 90. ro-

koch, ale niektorí tvrdia, že to bolo omnoho skôr 

- v 19. storočí. Ale už od 20. storočia dávali do kli-

pov americké prvky: rap alebo aj techno. Naj-

známejšia kapela v tom roku bola pravé Hally 

alebo inak povedané Korean wc. Hally bola pre-

slávená v celom sveta. Keď dáte k-popu šancu, 

môžete si ho zamilovať, pesničky sú podobné 

ako tie anglické, rozdiel je len v jazyku.  

Timea Uhliariková  

JAPONSKO je známe aj ako „krajina vychádzajúceho slnka“. Tvorí ho viac ako tritisíc ostro-
vov. Je to veľmi ľudnatá krajina. Len v hlavnom meste Tokiu žije 38 miliónov obyvateľov.  

JUŽNÁ KÓREA sa správne nazýva Kórejská republika, ale v samotnej Kórei používajú 
obyvatelia názov Krajina ľudu Han. Hlavné mesto je Soul. Deň detí v Kórei je 5. mája. 
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Dobrodružné :  

(folout4) : Moja obľúbená hra s dobrým príbehom je folout4, kde   hráte za postavu,  

ktorá musí utiecť do atómového bunkru, lebo  pustili na mesto, kde žije atómovú bombu. 

V hre máte partnera a dieťa. Keď tam už budete, tak vás nechajú zamraziť, ale vy sa 

zobudíte a uvidíte kat scénu zo zmrazovača, ako vám zabijú partnera a ukradnú dieťa, 

lepšie povedané syna. Potom sa zamrazíte a zobudíte a všetko, čo ste mali, je preč . 

Pôjdete von a vidíte, že všetko je zničené, máloktorí prežili. Celý bunker je mŕtvy. V hre 

plníte úlohy a získavate levely. V hre získate psa vášho najlepšieho kamaráta. Môžete 

tam stretnúť mutantov a nemŕtvych, ktorí sú vašimi nepriateľmi. Len to nie je všetko, je 

to veľmi dlhé a nezmestilo sa mi to tu, tak sa ospravedlňujem.   

(Undertale): Je hra, kde hráte za dieťa, ktoré spadlo do diery, kde sú uväznené príšery. 

Ale nie také, aké si predstavujete, vyzerajú tak zaujímavo. Môžete s nimi bojovať alebo 

ich ušetriť, aj flirt tam môžete použiť. Sú tam hádanky a puzzle, ktoré sú zabezpečené na 

ochranu pred ľuďmi. Prvá postava, ktorú tam stretnete je Toryel. To meno je odvodené 

od slova tutorial, ale to nie je podstatné Toryel má vyzerať ako mama no teda povahou, 

a preto je na nás dobrá. Toryel vám pomôže cez puzzle a postará sa o vás. Keď ju chcete 

opustiť, zastaví vás, má vás totiž rada ako svoje vlastné dieťa, ale ju môžete ušetriť alebo 

zabiť, pustí vás tak či tak. Ďalšie postavy sú Sans a  dvaja bratia kostlivci. Sans je komik 

a furt musí vtipkovať a Papyrus má najradšej  seba a špagety a chce byť v kráľovskej 

garde. Stretnete tam aj mnoho ďalších priateľov, najhlavnejší sú Unidie, Alphis a tých čo 

som ich tu písala,  tí sú najviac dôležití v príbehu. Vaším nepriateľom je kvetina  Flowie. 

Príbeh si tvoríte sami, záleží na tom, či svojich priateľov ušetríte alebo zabijete. Viac sa 

dozviete s letspleyou alebo z wikipédie, lebo celý príbeh a história sú veľmi dlhé.     
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Hororové:  

(5 nights at freddys): hráte tam za strážcu v pizzerii, na ktorého chcú zaútočiť 

animatronici. Pracujete tam, lebo potrebujete peniaze. Príbeh hry je doposiaľ 

neodhalený, sú teórie, ale tie nie sú potvrdené autorom hry.  

(Bendy and the ink machine): hráte tam za Henryho, tvorcu animovanej postavičky 

Bendyho. Yoe, jeho najlepší kamarát, mu poslal list, nech sa dostaví do starého štúdia, 

chce mu niečo ukázať. Yoe tam nebude, ale ink machine keď ho spustil, urobil najväčšiu   

chybu, oživil tým Bendyho atramentové monštrum, ktoré ho chce zabiť.  
Vanessa 

Uhliariková 



Prázdninová hostina 
Keď príde posledný júnový deň, 

začína sa prázdninový sen. 

Deti letia domov, 

na plnú misku bonbónov. 

Tak  sa nám začína, 

prázdninová  hostina.                                                                                                                                         

Všetci si sadnú k jednému stolu 

donesú jedla horu, 

dosť, aby nebol hladný ani jeden hosť. 

Polievka , guláš, kura opečené, 

nasýtia sa aj mravce nenajedené. 

Takto vyzerá štedrá  hostina, 

čo každé letné prázdniny začína. 
 

Viktória Imríšková a Jakub Dobroň 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                    

                    

    
  

  
    

  

      
 

  
    

  

  
  

          
 

  

      
   

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
 

    
  

  
  

  

  
 

    
  

  
  

  

  
 

    
  

  
  

  

  
 

          
  

  

  
 

                

  
 

    
 

          

  
 

    
 

  
 

      

  
 

    
 

  
 

      

  
 

        
 

      

  
  

  
   

      

  
  

              

                    

    
 

  
 

  
   

  

    
 

  
 

  
   

  

                    

                    

Pomôž pavúkovi dostať sa k muške, ktorá sa chytila 

do pavučiny. 

   Adam Lukáčik, Danko Uhlárik 

 

Pacient leží v nemocnici a volá na sestru:  

- Sestra, v tom rohu je pavúk! 

Sestra odpovie:  

- Ten je malý, ten vám nič neurobí. 

O chvíľu počuje kričať pacienta:  

- Ty obluda, kam ma to ťaháš?!!!    

Čo vznikne skrížením pavúky 

a muchy? 

Lietajúca pavučina. 
 

 

Prečo lietajú muchy za 

svetlom? 

Aby so sebou nemuseli vláčiť 

baterku. 
 

 

Chváli sa jedna mucha druhej: 

-Dnes ma jeden plavčík 

zachránil pred utopením. 

-Netáraj, ten by si ťa ani 

nevšimol. 

-Musel, inak by ma vypil aj 

s pivom. 
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1.           
     

1. skala 
  2.             

    
2. odrazom nôh sa vymrštiť 

 3.         
      

3. priťahovacia gulička 
 

 
4.             

   
4. ručný nástroj s plochou časťou 

 5.           
     

5. drobný živočích s dlhými nohami 
 

 
6.           

    
6. hádanka 

  

  
7.         

    
7. úder blesku 

 

 
8.             

   
8. najrozšírenejší vták žijúci v blízkosti ľudských príbytkov 

  
9.         

    
9. biela škvrna na nebi 

 

 
10.           

    
10. pružná guľa slúžiaca ako hračka alebo športové náčinie 

11.               
   

11. motocykel 
 

 
12.       

      
12. malý hlodavec robiaci škodu najmä v domoch a na poliach 

  
13.               

 
13. nástroj na strihanie 

 

 
14.           

    
14. merač dĺžky 

 

  
15.           

   
15. umelý človek 

 

 
16.           

    
16. teleso ohraničené 6 stranami 

 17.             
    

17. svätá kniha  
 

 
18.               

  
18. stolová spoločenská hra  

 

 
19.           

    
19. drevená stavba na dočasné spoločné ubytovanie 

 

  
20.               

 
20. ťažné motorové vozidlo 

 

  
21.                 21. pracujúci človek 

 22.         
      

22. šarkan 
  

  
23.           

   
23. telefonovanie 

 

  
24.           

   
24. zvyšky po spálení  

 

 
25.           

    
25. hnací stroj  

 

  
26.           

   
26. veľká mačkovitá šelma  

 

 
27.                 

 
27. ohybný človek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vymaľuj si Muffetu z hry 
Undertale   a nájdi na obrázku 
dvoch ďalších pavúkov.  

Vanessa Uhliariková 

Vylúšti tajničku, nájdeš v nej májovú pranostiku.  
 

Doplň do pranostiky chýbajúce písmená: 

 

KEĎ P_NKA V APR_L_ 

NEP_NK_, 

ZAM_ZLA J_J BUND_Č_A  

 I  P_R_NKA- 
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