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     Milí 

  čitatelia, 
 

Držíte v rukách  

nového Hriča,  

v ktorom sa  

dočítate:  

 

17. novembra si spomíname  na Nežnú 

revolúciu. Čo sa stalo pred 30 rokmi 

v našej krajine? A prečo sa v tých dňoch 

toľko hovorí o slobode? Aj my sme sa  

zamysleli, čo pre nás znamená sloboda.  

Čo by ste chceli viac: Dušičky alebo Hal-

loween? Prečítajte si krátku anketu. Jož-

ko Známka sa vyberie do Banskej Štiav-

nice, kde ho vystraší duch. Neviete, ako 

si urobiť šarkana? Použite návod z našej 

redakcie. Čo robiť, keď sa nudíte? Vez-

mite kalendár a vylúštite  našu zábavnú 

tajničku. V interview nám o sebe veľa 

prezradil náš nový pán učiteľ Ján Masný. 

Samozrejme aj do tohto časopisu sme 

nezabudli dať vtipy, ktoré pobavia všet-

kých. Krásne jesenné dni nás inšpirovali 

pri písaní básne či umeleckého opisu.  

Chcete si  niečo prečítať, ale neviete akú 

knihu si máte vybrať? Naše nové redak-

torky Slávka a Klaudia vám poradia.  

 

Užite si pekné chvíle  

 s naším Hričom. 

 

 

                                                VÁŠ  KUBO 
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Ako ste sa dostali k učeniu matematiky? 

Začnem asi tým, že vo všeobecnosti je 

pomerne ťažké premýšľať v 9. ročníku 

základnej školy o svojom budúcom povolaní. 

Samozrejme, že ja som nebol výnimkou a do 

poslednej chvíle som sa nevedel rozhodnúť 

kam na strednú školu. Keďže som v tom čase 

hrával futbal v MŠK Žilina, napokon som 

uprednostnil športové gymnázium pred 

obchodnou akadémiou a elektrotechnickou 

školou. Počas štúdia na strednej škole som 

pôvodne premýšľal o vysokej škole 

ekonomickej, avšak neskôr ma ekonómia 

prestala „baviť“. Po konzultácii s triednou 

učiteľkou, ktorá ma učila matematiku, som sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

aj ja rozhodol pre štúdium učiteľstva 

matematiky.  

Ako stíhate venovať sa hudbe, futbalu a popri 

tom škole? 

Priznám sa, že túto otázku mi už položilo veľmi 

veľa ľudí a ťažko sa na ňu odpovedá. Niekedy 

sám neviem, kde sa vo mne berie toľko 

energie, že popri práci učiteľa stíham ďalšie 

aktivity. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že 

trénujem tri mládežnícke kategórie, čo v praxi, 

znamená, že počas 5-dňového pracovného 

týždňa absolvujem 8 tréningov. Sobota 

doobeda patrí turnaju prípraviek a celá nedeľa 

zápasom žiakov a dorastencov. Aby toho 

nebolo málo, tak takmer každú sobotu v roku 

trávim na svadbách, plesoch či rodinných 

oslavách. Nudiť sa teda rozhodne nestíham. 

Často rozmýšľam, ktorej z aktivít sa vzdať, ale 

nikdy sa neviem rozhodnúť, pretože všetky 

robím s radosťou a stali sa súčasťou môjho 

každodenného života.  

Ktorý z predmetov učíte najradšej? 

Okrem matematiky som vyštudoval aj 

občiansku výchovu. Avšak tu v škole učím 

matematiku, fyziku a hudobnú výchovu. Fyzika 

je veľmi zaujímavá a s matematikou majú 

k sebe veľmi blízko. Ale keďže som 

matematikár, tak určite sa dá očakávať, že 

najradšej učím matematiku, hoci u žiakov nie je  

veľmi obľúbená. Som však presvedčený, že keď 

žiak chce, k matematike si nájde cestu a objaví 

jej čaro. 

Od koľkých rokov hráte futbal? 

S futbalom som začínal pomerne neskoro – až 

v dvanástich rokoch tu v Dolnom Hričove.  

 

Ešte pred pár rokmi sedel v jednej zo školských lavíc našej školy a dnes stojí pred vami ako 

váš učiteľ. Ale viacerí ho poznáte aj ako futbalového trénera alebo výborného muzikanta. 

Dnes spovedáme pána učiteľa Janka Masného. 
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Avšak počas siedmich rokov v mládežníckych 

kategóriách som si zahral aj v Bytči či už v 

spomínanom MŠK Žilina a zúčastnil som sa 

viacerých turnajov v rôznych krajinách Európy. 

Ako 19-ročný som sa vrátil naspäť do Dolného 

Hričova a odvtedy tu pôsobím ako tréner a do 

minulého roku som tu aj aktívne hrával. Teraz 

však už na to nie je čas, takže sa venujem len 

trénerstvu. 

Aké je to byť učiteľom tej istej školy, do ktorej 

ste chodili? 

Je to zaujímavé. Prišiel som v podstate do 

prostredia, ktoré som pred desiatimi rokmi 

opustil ako žiak 9. ročníka. Za ten čas sa 

samozrejme veľa vecí zmenilo, škola prešla 

rekonštrukciou, avšak je veľmi príjemné 

spomínať na „staré časy“. Zaujímavé je aj to, že 

väčšina mojich terajších kolegov bola mojimi 

učiteľmi. Spomeniem napríklad p. uč Rečkovú, 

ktorá bola mojou triednou učiteľkou, p. uč. 

Kršková ma učila slovenský jazyk, p. uč. 

Holičová prírodopis, p. uč. Pospíšilová 

náboženstvo, p. uč. Sládeková telesnú výchovu, 

či pán riaditeľ, ktorý ma učil fyziku. Vždy som sa 

snažil od všetkých učiteľov, ktorí ma učili, 

zobrať si niečo pozitívne, a to, že dnes som 

učiteľom tejto školy, je aj ich zásluha.  

Prečo ste sa rozhodli ísť na túto školu? 

Väčšinou je to tak, že človek sa po skončení 

vysokej školy zaeviduje na úrade práce a má 

problém nájsť si prácu. Ja som v máji tohto 

roku úspešne ukončil štúdium na vysokej škole 

a keďže som bol s touto školou v kontakte, 

nakoľko som tu minulý rok viedol krúžok 

futbalovej prípravky, pán riaditeľ ma oslovil, či 

by som od septembra nechcel začať učiť. Keďže 

takáto ponuka sa neodmieta, som tu!  

Ako si zvykáte na povolanie učiteľa? 

S mladými ľuďmi som už predtým pracoval vo 

futbalovom klube a absolvoval som aj polročnú 

prax ako asistent učiteľa na jednej základnej 

škole, tak nie je ťažké zvyknúť si na novú prácu. 

S elektronickou triednou knihou som už taktiež 

prišiel do kontaktu skôr, takže aj v tomto smere 

som to mal o niečo jednoduchšie. Avšak práca 

učiteľa je o celoživotnom vzdelávaní, a preto aj 

ja, ako učiteľ, sa neustále učím novým veciam, 

učím sa na vlastných chybách a pevne verím, že 

počas svojho prvého roka v pozícii učiteľa sa mi 

podarí odstrániť viaceré nedostatky a budem 

rok čo rok lepším učiteľom.  

Čo robíte vo voľnom čase a aké máte koníčky? 

Ak sa niekto dočítal až sem, myslím, že je 

každému zrejmé, že voľného času mi veľa 

nezostáva. Ak však nejaký mám, rád ho trávim 

s rodinou a kamarátmi. Rád cestujem 

a spoznávam krásy Slovenska alebo krásy iných 

krajín. Niekedy som však unavený a vyčerpaný, 

a vtedy dostáva prednosť spánok.  

 

Ďakujeme za rozhovor  

a prajeme veľa úspechov! 

 

                                                      Vanesa Žoldáková 

4 



Helloween je sviatok, ktorý sa slávi zvyčajne v Amerike. Občas sa slávi aj u nás, ale to málokedy, pretože my 

máme Dušičky. O čo ide v Helloweene? Deti sa oblečú do kostýmov a chodia po uliciach a pýtajú si sladkosti so 

slovami: „Trick or treat“,  čo znamená trik alebo liečiť. Hoci Trick-or-Treat je populárnou aktivitou počas 

Halloweenu, deti staršie ako 12 rokov by mali radšej ostať doma. V meste Belleville v štáte Illinois môže totiž 

akýkoľvek tínedžer starší ako 12 rokov dostať za koledu Trick-or-Treat pokutu až 1.000 USD (doláre). Americké 

deti prostredníctvom sladkostí prijmú až okolo 7000 kalórií (je to ako keby ste zjedli asi 70 banánov). Podobne 

je to u nás na Mikuláša. Aj keď tento sviatok berieme ako úplne prevzatý, nie je to celkom tak. Tekvicové 

slávnosti v Európe siahajú do dávnej minulosti. Slovensko však Sviatok všetkých svätých považuje skôr za 

trúchlivý a dôstojný, Helloween je zábavný. Američania aj Angličania veria, že ak si počas Halloweenskej noci 

oblečú svoje oblečenie naopak a budú kráčať dozadu, zbadajú bosorku. Niektorí ľudia sa Halloweenu boja – dá 

sa predpokladať trauma z detstva, kedy sa zľakli nejakej masky. Tento strach má dokonca aj názov – 

samhainofóbia. Najlepšie na Helloweene sú kostýmy. 

Ak si myslíte že Helloween je bezpečný,  tak nie je. Nie všetci ľudia sú dobrí. Na Helloween niektoré deti nájdu 

vo svojich sladkostiach žiletky, klince, ihly. A to nevraným o ľuďoch, ktorí povedia deťom, nech si idú do ich 

domu po sladkosti a potom ich už nepustia. Preto je lepšie chodiť s rodičmi a kontrolovať sladkosti. Tento 

sviatok sa pomaly ale isto udomácňuje už aj u nás. Prezliekanie sa do kostýmov či vyrezávanie tekvíc je už na 

Slovensku úplne bežné, hoci pred pár rokmi to tak ešte nebolo. Je to dobré či zlé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

CANDY CORN je cukrík, najčastejšie ho nájdeme  v USA a Kanade, populárny 

je predovšetkým okolo Helloweenu. Popis: Tri farby cukrovinky - široký žltý 

koniec, zúžený oranžový stred a špicatý biely hrot - napodobňujú vzhľad 

kukuričných zŕn, preto candy corn. Každý kus je približne trikrát väčší ako 

skutočná  kukurica. Candy corn sa vyrába predovšetkým z cukru, kukuričného 

sirupu, cukrovinkového vosku, umelého farbiva a spojív 

 

Jana Kršková: Ja mám rada sviatok všetkých svätých aj všetkých zosnulých. Chodím rada aj na 

cintorín, hlavne vtedy, keď je pekná jeseň. A keď tam idem večer v tomto čase, takmer na 

všetkých hroboch horí aspoň jedna sviečka. Na žilinskom cintoríne nemám žiadneho príbuzného, 

tak hľadám nejaký opustený hrob, na ktorom nie je žiadna sviečka a jednu tam zapálim. Rada si 

pri tom spomínam na mojich starkých a aj na mnohých známych, ktorí už nežijú na tejto zemi, 

a verím, že aj oni myslia na mňa. Podľa mňa je to pekný sviatok. Helloween sa mi veľmi nepáči 

a hlavne, keď idem po meste a vidím tých mladých ľudí, ktorí majú na sebe masky, tak sa niekedy 

aj zľaknem. Takže ja som za Dušičky.    

Kubo Dobroň: Podľa mňa by sme mali sláviť obe sviatky. Dušičky by som chcel tiež, aby sme si 

uctili zosnulých a pomodlili sa za nich. A helloween by som chcel preto, že by deti mali v jeseni 

veselý sviatok, ale aj preto, že je zábavné vyrábať kostýmy a dostať sladkosti zadarmo.  

Viki  Štrkačová: Mali by sme sláviť aj to, aj to, pretože je veľmi pekné uctiť si zosnulých a najlepšie 

na dušičkách sú večer krásne sviečky, ktoré vyzerajú ako hviezdy. A helloween preto, že je to 

veľmi zábavný sviatok, ľudia sa radi boja (hororov a tak) a najlepšie by bolo to, keby sme si mohli 

vyrobiť masky a v nich chodiť k domom s kamarátmi pre cukríky.            

   

        Timea Uhliariková 5 



 

NEŽNÁ REVOLÚCIA Je nekrvavá udalosť, ktorou bol dôsledok odstránenie 

komunistického režimu v Česko-Slovensku. Autormi protestov boli študenti, ku 

ktorým sa pridali najskôr herci, divadelníci a postupne ostatné skupiny 

obyvateľstva. Demonštrácie sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. 

novembra 1989 v Prahe. Ich účastníci demonštrovali slovne a transparentmi proti 

komunizmu. Tieto prvé dve demonštrácie sa konali pri príležitosti Medziná- 

rodného dňa študentstva a teda 50. výročia nacistických razií na Pražských 

vysokoškolských internátoch. Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti násiliu 

a v Česku Občianske fórum. Po bru- tálnom zásahu polície proti študentom na 

pražskej Národnej triede, študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra štrajkovali. 27. novembra sa 

uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. 7. decembra 1989 po rezignácii komunistickej federálnej vlády bola 

10. decembra vymenovaná nová vláda . Prezident Gustáv Husák podal demisiu. Dňa 28. decembra 1989 

Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka.  29. decembra 1989 bol za prezidenta 

ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v júni 1990.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodov na pád komunistického režimu v Európe bolo viacero : 

Najmä ekonomické a vojenské zaostávanie Východu za Západom, nárast verejných prejavov 

nespokojnosti s režimom, neschopnosť komunistických vlád reformovať režim alebo udržať 

existujúci režim bez masívnych represívnych akcií. 

Nenásilná zmena režimu s prvkami dohody a reformy dostala 

pomenovanie „nežná“ alebo „zamatová revolúcia“. Od roku 2001 je 17. 

november štátnym sviatkom – Dňom boja za slobodu a demokraciu. 
             

            Jakub Hvorečný, 9. roč.  

NEŽNÁ REVOLÚCIA 
    V ČESKOSLOVENSKU 

Ľudia chodili na námestia, kde 

skandovali rôzne heslá, štrngali 

kľúčmi a počúvali rôzne piesne, 

ktoré sa nazývajú „protestsongy“. 

Svoje názory a požiadavky 

vyjadrovali aj na veľkých 

transparentoch. Aj keď bolo zlé 

počasie, námestia boli vždy plné. 
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Orálna história je výskumná metóda, ktorá sa využíva v spoločenských vedách, najčastejšie v histórii. Je to 

obraz ľudskej minulosti opísaný slovami. Hlavným cieľom tejto metódy nie je získanie faktov, ale osobných 

zážitkov ľudí, ktorí prežili určité historické obdobie, udalosti. Aj my sme si vyskúšali túto metódu a na 

udalosti z novembra 1989 sme sa pýtali v našich rodinách.  

AKO PREŽILA NOVEMBER 1989 RODINA VIKI IMRÍŠKOVEJ 

Oľga Imríšková, mama, v r. 1989 mala 21 rokov: V tom čase bola moja mama v nemocnici.  V deň, keď sa 

konala veľká demonštrácia v Žiline, bola som najskôr za ňou v nemocnici. Keď sa mama dozvedela, že chcem 

ísť na demonštráciu, mala strach o moju bezpečnosť. A potom som išla na tú demonštráciu. Demonštrácia sa 

konala na námestí pred domom odborov (terajší Aupark). Stála som v dave ľudí, počúvali sme príhovory od 

študentov a predstaviteľov strany Verejnosť proti násiliu. Svoj súhlas k témam príhovoru sme prejavovali 

štrnganím kľúčov. Domov som cestovala strašne plným autobusom. Plný bol preto, lebo veľa ľudí cítilo 

potrebu prejaviť svoj názor a súhlas s demonštráciou. 

Viktor Imríšek, otec, v r. 1989 mal 11 rokov: Keď sa demonštrovalo, bol som ešte malý a nič si nepamätám. 

Ale ani sme nevedeli, že sa niečo deje. Býval som v Pekline niekde na konci sveta. Niektorí hovoria, že sa tam 

muchy otáčajú, takže nám to bolo aj trochu jedno.  

Irena Zábojníková, starká, v r. 1989 mala 43 rokov: Viem presne, že som bola v nemocnici na infekčnom asi 

2 mesiace kvôli silnému zápalu čriev. Mala som dosť problémov so sebou, a preto ma nezaujímala žiadna 

demonštrácia.  

Anna Kreanová Dolinajcová (otcova sesternica), v r. 1943 mala 20 rokov: Ležala som v posteli, bola som 

tehotná, dívala som sa na televízor a nechápala som, čo sa deje. 

Katarína Krkošková, teta, v r. 1989 mala 13 rokov: Bola som vtedy v 6. triede Chodila som do základnej 

školy v Rosine. Vôbec som nevedela, čo sa deje a už si nepamätám, ako som sa vtedy cítila. Keď som sa 

dozvedela, že je revolúcia, mali sme práve zemepis. Keď som prišla domov, hneď som zapla televízor 

a pozerala som správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď som dostala od pani učiteľky úlohu urobiť článok o 17. novembri 1989, tak som si 

nerobila veľké nádeje, že to dobre dopadne. Dovtedy som o tomto dni vedela len to, že je 

to štátny sviatok a nechodí sa do školy (tento rok to ale vyšlo na nedeľu). Začala som si 

teda zháňať nejaké informácie z historických kníh a z internetu. Na začiatku ma táto téma 

vôbec nezaujala. Ale potom som sa na túto udalosť začala pýtať mojich príbuzných. Ako 

prvú som oslovila moju mamu, potom aj otca, tetu, starkú a otcovu sesternicu. Bolo to 

zaujímavé, uvedomila som si, že tí ľudia, ktorí vtedy žili to vnímali odlišne. Niekto sa 

zúčastňoval demonštrácií, niekto bol doma a ani nevedel, že sa deje takáto veľká udalosť. 

Ja dnes viem, že keby vtedy ľudia nedemonštrovali, neboli by slobodné voľby, nemohli by 

sme dodnes cestovať do západných krajín, nemohli by sme v škole slobodne hovoriť svoje 

názory. Niekto tvrdí, že vtedy bolo lepšie, lebo bolo všetko lacnejšie. Ale ja si myslím, že 

sloboda je lepšia ako lacné vajcia. 

                 Viki Imríšková, 7. A 
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Sloboda pre mňa znamená, keď  nepíšeme  písomky, keď nás neskúšajú,  keď ma mama do 

všetkého nenúti, keď pri mne vkuse nestojí pani učiteľka, keď si myslím,  že mám pätku 

a nakoniec je to dvojka, keď máme riaditeľské voľno a nemusím sa učiť, keď si púšťam šarkana... 

Ale je veľa vecí, pri ktorých sa necítim byť slobodná, ale viem, že by som ich mala robiť. 

Napríklad: 

- mala by som sa učiť  

- mala by som pomáhať rodičom  

- mala by som poslúchať rodičov aj učiteľov 

- mala by som si upratovať izbu 

- mala by som v lete polievať záhradu 

- mala by som chodiť venčiť našich psov 

- mala by som utierať prach 

- mala by som pomáhať sestre s jej deťmi 

- mala by som sa pripravovať do školy 

- mala by som si umývať zuby 

- mala by som jesť viacej ovocia 

- mala by som čítať knihy 

Mala by som robiť toto všetko, ale aj mnoho 

ďalších vecí. A aj to robím, pretože musím. 

Keby som nemusela, určite by som nepolievala záhradu. Nebaví ma to. Naša záhrada je veľká, 

máme v nej rajčiny, papriky, uhorky, veľ veľa zemiakov, hrach, jahody, maliny a všeličo možné. 

Keby sme nemali tú  záhradu, tak by to bolo všetko inak. Museli by sme si kupovať ovocie 

a zeleninu v obchodoch.  Mohlo by nám to uškodiť , preto že to sprejujú akými koľ vek škodlivými 

postrekmi.  A preto som hrozne  rada, že nakoniec tú záhradu máme a môžem polievať aj tie 

papričky, rajčiny ... a každý čo má nejakú  úrodu si ju musí vážiť a to vám prikazujem!!! 
                      

                    Romana Drgová, 6. A 

 

Sloboda je to, čo ti dovolí večer pokojne zaspať. Je to niečo, pri čom sa cítiš sám sebou a vieš, 

že sa môžeš sám za seba rozhodovať. Cítime sa slobodne vtedy, keď vieme že sme v bezpečí. 

Sloboda je to najkrajšie slovo na svete. Sloboda nie je vec, ktorú iba tak dostaneš. Je to niečo, 

čo si musíš vybojovať. Slováci bojovali o svoju slobodu veľmi dlho a po mnohých rokoch 

neslobody  ju aj dostali. Niektorí ľudia  dlho  žijú vo vojne, klamstvách a nespravodlivosti, ale 

keď slobodu dostanú, tak si ju vážia. A sú iní, ktorí slobodu majú, ale myslia si, že jej nemajú 

dosť. Pre mňa sloboda je, keď môžem byť sama sebou. Alebo keď som vonku s kamarátmi, ale aj 

vtedy, keď trávim krásne chvíle s rodinou.  

                 Timea Uhliariková, 8. roč. 

8 



Slobodná som, keď som s rodinou vonku, na prechádzke, v Žiline,  na nákupoch... keď si môžem 

kúpiť, čo len chcem, keď mi mama nepovie: Môžeš si kúpiť nejakú vec len do 20 eur.  Neslobodná 

sa cítim, keď nesmiem ísť vonku a musím sa drviť matiku alebo slovenčinu. Ale ja sa cítim skoro 

všade slobodná. Aj na tej matematike. Slobodu si viem uchrániť na hodine matematiky zubami-

nechtami-očami.  Napríklad je hodina matematiky, príde pán učiteľ k mojej lavici a ja som 

otočená chrbtom a rozprávam sa a klebetím. Pán učiteľ začne: Viktória, okamžite sa otoč! Ja 

poslúchnem, dve minútky som poslušná, ale o chvíľu začnem zasa vyrušovať... a pán učiteľ ma 

znova upozorní a ja sa zasa na chvíľu tvárim, že pracujem. Ale viem, že sloboda je viac ako toto.  

Niektorí ľudia napríklad nemajú svoj priestor na svoje veci, sú  týraní, nesmú chodiť vonku, sú 

zneužití nejakou osobou. Ak ste aj vy týraní a nemáte svoj priestor, nebojte sa to dať najavo. 

Nie je to vaša chyba, ale ak to budete tajiť, bude to len horšie, nikto nebude o tom vedieť a 

nepomôže vám.           

                   Viktória Štrkáčová 6.A 

 

Sloboda má pre každého iný význam. V dnešnej dobre je väčšina ľudí slobodných. Môžeme 

cestovať do ostatných krajín. Môžeme veriť v hocičo, čo chceme a nepotrestajú nás za to. 

Pre mňa je sloboda: 

Úprimne vyjadriť svoje myšlienky. 

Môcť riešiť svoje problémy bez rodičov. 

Konať tak, ako uznám za vhodné. 

Obliekať si čo sa mi páči. 

Tráviť svoj voľný čas aktivitami, ktoré ma bavia. 

Plniť si svoje domáce povinnosti bez toho, aby na mňa neustále niekto dozeral. 

Najväčší pocit slobody mám v piatok po škole, keď môžem stráviť víkend podľa seba a konečne 

si oddýchnuť od školy. 

 

    Klaudia Adamusová, 8.roč. 

Sloboda je... 
keď sa cítim voľná ako vták; 

keď cítim, že už-už môžem roztiahnuť svoje krídla; 

keď ma nič nezväzuje k tomuto svetu, k zemi.  

Pocit slobody je vo mne vyvolaný, keď som osamotená. Iní môžu byť samotou skľúčení, ale pre mňa je to 

oslobodzujúce! Som neobmedzená ľuďmi okolo seba, som sama sebou! Mám viac času len na seba, viac 

priestoru pre svoje myšlienky! Pocit dusnoty sa stráca...  

Sloboda môže byť kvetom nádeje uprostred blata a špiny - ľahko sa poškvrní. Pocit slobody sa dá u mňa ľahko 

vyvolať, ale aj ľahko stratiť. V každodennom živote na dosiahnutie slobody občas stačí dobrý pocit po kreslení, 

zopár minút počúvania hudby, alebo pohľady z okna.  Okúzľujúci pohľad pred spánkom na večerné hviezdy 

a ďaleké hmloviny, či keď sa ráno pri úsvite, len čo som vstanem, zahľadím von oknom a zrak sa mi uprie na 

žiarivé slnko vychádzajúce ponad les. Vtedy zabúdam na zlé veci zo včerajška, cítim slobodu a eufóriu, len pri 

pomyslení na to, že ma čaká nový deň!  

                Nina Sedliačková, 8. roč. 
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Opakom slobody je aj závislosť. Závislí môžeme byť na všeličom. Prvé, čo nám napadne sú 

drogy, ale existujú aj závislosti na počítačových hrách, na telefonovaní, na nakupovaní, na 

sladkostiach a pod. Aj tento rok sme sa počas Dní nádeje zamýšľali na témou závislostí, 

premýšľali sme o sebe a o svojom živote. Prečítajte si niektoré práce vašich spolužiakov. 

         Moje šťastie a smútok 
 

Mojím šťastím je moja mama, tatino, Lenka a Monika. 

Som šťastná, keď sa stretávame s rodinou, ale aj s kamarátkami a užívame si spolu srandu. 

Je fajn, keď sa so sestrami nehádame, spolu sa v pohode hráme, vymýšľame a robíme somariny. 

Mám rada chvíľky s rodičmi, keď sa mama a tatino smejú, hovoria si vtipy, príbehy, spomínajú 

a robia s nami hlúposti. Radi hrávame spolu aj futbal a vybíjanú. Baví ma, keď tatino varí nejaké 

svoje špeciality, alebo keď ideme na celý deň na kúpalisko a bláznime sa na tobogánoch. Som 

šťastná, keď sa na gitare naučím novú pesničku a zahrám ju tatinovi alebo niekomu inému a on 

ma pochváli.  

Mojím šťastím sú aj moji starkí. 

Som šťastná, keď prídeme v lete ku starkému (máme tam vlastnú izbu), a potom nasledujú 

tie fantastické letné opekačky, gulášky s nekonečnými rozprávaniami príbehov. Pri opekaní vždy 

muzicírujeme, hráme na harmonike, gitare a spievame.  

Aj v zime je fajnovo u starkých. Starký pravidelne opravuje sánky a starká za ním tiež 

nezaostáva v činnostiach – stavia s nami zo snehu nielen snehuliakov.  

Starkí majú psa a to je taký náš parťák na hry.  

S babkou sa fantasticky aj nakupuje. Ona mi vždy niečo kúpi, vraj za to, že jej odnesiem 

tašku s nákupom. Keď odchádzame od nich, je mi smutno. Kebyže som sa nehanbila ako sestra, 

tak aj ja by som si poplakala. 

Kedy smútim? 

Smútim, keď tatino odíde na služobnú cestu. Minule v zime bol preč až dva týždne. 

Chýbalo mi, keď nás vtedy neviezol do školy a nerobil desiatu. V škole som to nejako nevnímala, 

ale večer som si na neho spomenula a bolo mi smutno. Je to čudné, ale keď sa vrátil, tak som 

plakala od šťastia.  

Nemám rada, keď mamina kričí na mňa a sestry. Monika sa rozplače a ja idem za ňou ju 

utíšiť. Ja som potom spokojnejšia, keď už neplače.  

Veľmi ma ale trápi, keď je niekto doma chorý. Minule odviezla sanitka babku, odpadla, 

lebo prestala dýchať. Veľmi som sa o ňu bála.  

Ešte som ako slon plakala, keď zomrel ujov pes. Mal asi viac rokov ako ja a bol mi veľmi 

blízky. 

Ľutujem ľudí bez domova, keď sú špinaví a hladní. Ľutujem aj ľudí, ktorí si chodia na 

parkoviskách pýtať peniaze. Aj deti mi je ľúto, po ktorých kričia nervózne mamy. Najradšej by 

som hneď išla za nimi ich aspoň pohladiť. 

Niekedy smútim aj kvôli hlúpostiam. Napríklad: keď nemôžem ísť ku kamarátkam alebo 

mám zakázaný televízor a nevidím svoj obľúbený seriál. Aj ranné vstávanie do školy mi občas 

vadí, ale to nie som smutná iba naštvaná. 

                         Slávka Štulrajterová, 6. B 
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Aj ja som bol závislý... 
 

 ...na nakupovaní. Nakupoval som hry. Začalo 

to na autobusovej zastávke. Som sa nudil. A mal som 

vtedy čerstvo nový mobil. Mal som ešte tri ďalšie, 

tie mi rozkúsal pes, ale to niekedy nabudúce. Takže 

ja som na tej zastávke hral jednu hru, ktorú vtedy 

hrali všetci, neviem už ako sa volá, hádzalo sa tam 

oštepom. A v tej hre som klikol, lebo som si chcel 

kúpiť jedného super panáka. Bol to panák, ktorý 

hádzal vybuchujúce popolnice. Ja som ho tak hrozne chcel! Tak som na to klikol a čítam: kreditná 

karta...neviem číslo...skúsim cez telekom, lebo aj bratranec si tak niekedy kupuje veci, ale on to má 

dovolené, ja som to robil na tajňáša. Tak som začal cez telefón nakupovať. Vyplnil som meno mojej mamy, 

ale adresu som dal inú a myslel som si, že ten účet príde niekomu cudziemu. Ale to, že tam dáte adresu 

vôbec nič neznamená, to je ako keby ste písali diktát a polovicu ste nemuseli napísať. Potom sa tam ukáže 

„pozor platby“ a ja som dal telekom. A už som nakupoval: ...klik...15€...ty kokos, zlatý obor klik 25€, tam je 

nejaký panáčik, klik 40€...ja už ani neviem koľko, ani si na to nechcem spomínať! No a jedného dňa som 

u bratranca a volá mi mama, vrieska, že prišiel strašný účet, že to bude musieť zaplatiť... ona ma fakt 

nenávidela, ona ma chcela normálne ZABIŤ! Ale aj oco. Doniesol strašne veľa dreva, ktoré som musel 

naštiepkovať. Naštiepkoval som päť debničiek. Aj tak stále nakupujem hry, ale už si pýtam dovolenie od 

mamy. Minul som už aj svojich vlastných 60€. A to je všetko. 

            Alex Ďuriník, 6. A 

Drogy? Toto je moja odpoveď 
 

 Čo sú to vlastne drogy? Každý si pod týmto názvom predstaví niečo iné. Sú to predovšetkým 

návykové látky ako alkohol, nikotín, toluén, tvrdé drogy, ktoré postupne poškodzujú organizmus ľudí, ktorí 

ich užívajú.  

Mladí ľudia ich často vyhľadávajú zo zvedavosti, aby vyskúšali, ako sa budú po nich cítiť, alebo ako 

pomoc pri učení, či pri osobných problémoch. Keď však s nimi nevedia prestať, stane sa, že sa musia 

liečiť, v horšom prípade môžu zomrieť.  

Ja keď mám nejaký problém, či už v škole alebo s kamarátmi,  porozprávam sa o tom s mojou 

mamou a spolu hľadáme spôsob, ako to vyriešiť s rozumom a nie vyhľadávaním niečoho takého, ako sú 

drogy, ktoré by ma mohli dostať do situácie, z ktorej už niet návratu. 

Niekedy sa stane, že bez rozmýšľania poviem slová, ktoré potom ľutujem. Moja povaha je dosť 

výbušná, preto si musím dávať pozor na to, čo rozprávam. Z mojich úst niekedy vypadnú slová, ktoré 

druhému veľmi ublížia a už sa to nedá vrátiť späť. Som však aj tvrdohlavý, preto mi dlhšie trvá, kým si 

priznám chybu a idem sa ospravedlniť. Až keď prejde určitý čas, začnem si uvedomovať, ako som 

niekomu svojimi slovami ublížil a snažím sa to dať do poriadku. Aj minule som ocinovi povedal, že ho 

nemám rád a nevedel som, ako tie slová vrátiť späť. Potom sme si však spolu sadli, porozprávali sa a ja 

som sa mu ospravedlnil.  

Dúfam, že moja povaha sa časom zmení a ja sa naučím dlhšie rozmýšľať a hovoriť len také slová, 

ktoré nebudem musieť nikdy ľutovať. Hlavne keď ide o rodičov. Za kým by som išiel so svojimi 

problémami, ak by som ich nemal? 

               Matúš Blaho, 6. A 
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Keby sa to tak dalo vrátiť... 
 

 V mojom živote najviac ľutujem dni, keď som si svojím hlúpym správaním spôsobil úrazy 

a doteraz znášam následky. Keby sa to tak dalo vrátiť, urobil by som veľa vecí inak... 

 Prvá zlomenina sa mi stala minulý rok na futbalovom zápase v Rajci. Veľmi som sa snažil 

brániť, nechcel som pripustiť, aby sme dostali gól a prehrali. A tak som si v zápale hry nedal 

pozor a stalo sa, čo sa nemalo. Bolo to hrozné, vôbec som to nečakal a zrazu som len ležal na 

zemi a zvíjal sa v bolestiach. Museli ma odniesť z ihriska a zistiť, aké mám zranenie. Všetci 

čakali, že sa vrátim do hry, ale nebolo to možné, nemohol som dostúpiť na pravú nohu. Odviezli 

ma na úrazovku. Na röntgene zistili, že mám zlomeninu v členku a noha musí ísť do sadry. 

Najhoršie na tom všetkom bolo, že som sa na dlhú dobu musel rozlúčiť s futbalom. Sadru som 

mal mesiac a ďalší mesiac som chodil na rehabilitácie.  

 Keď som sa konečne mohol vrátiť k futbalu, prišla ďalšia moja hlúposť a bola z toho 

zlomená ruka. Bolo to len pár dní pred prázdninami. Spadol som z bicykla, lebo som sa nedržal 

kermenu. Zasa ten istý kolotoč – úrazovka, sadra, rehabilitácie. Bolo mi ľúto, že opäť nemôžem 

hrať futbal. Keď sa mi ruka zahojila, pomaly som sa začal s tréningami. Ale bolo to ťažké. 

Stratil som kondičku, nevládal som behať. Dlho som musel trénovať, aby som mohol nastúpiť na 

zápas. Odohral som postupne tri zápasy a moje sebavedomie zasa rástlo. Rýchlo som zabudol, čo 

som si spôsobil svojím frajerstvom. Keď som raz išiel zo školy domov, znovu som vyvádzal na 

bicykli. Spadol som a ublížil si na to isté miesto v členku, ktoré som mal pred rokom zlomené. Na 

úrazovke sa potvrdilo, že noha je zasa zlomená. Tak mi to bolo ľúto, že som odmietal sadru, lebo 

som vedel, čo ma čaká. Nechcel som už 

vymeškávať školu, ale hlavne som znovu 

nechcel byť bez futbalu. Ale nedalo sa nič 

robiť. Zlomená noha musela ísť do sadry.  

 Momentálne mám teda nohu v sadre 

na šesť týždňov, potom ma čakajú 

rehabilitácie a to znamená, že bez futbalu 

budem asi aj pol roka a možno sa k nemu už 

nikdy nevrátim. Strašne ľutujem, že som 

vyvádzal na tom bicykli, ale už sa to nedá 

zmeniť, tak musím znášať následky. 

Podobne to majú asi aj ľudia, ktorí veľa 

pijú alebo fajčia alebo berú drogy a potom 

to ľutujú, lebo by s tým chceli prestať, ale 

nedokážu to. Sú závislí. Chceli by tú chvíľu, 

keď si dali prvý pohárik alebo cigaretu 

vrátiť späť,  ale to sa nedá... 

      

                 Dávid Chobot, 6. A 
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Moje NIE drogám 
 

 Odmalička mám veľmi rada vodu. Preto ma rodičia prihlásili na kurz plávania. Veľmi ma to 

bavilo, preto som pokračovala v kurzoch, až som sa dostala do Mestského plaveckého klubu 

Nereus Žilina. Bolo to pred štyrmi rokmi a vďaka plávaniu mám veľmi jasnú odpoveď na drogy: 

Nie! 

 Každý deň trénujem, aby som si zdokonaľovala techniku a zlepšovala časy. Takmer každý 

víkend chodím na preteky, kde si meriam sily s plavcami z celého Slovenska a niekedy aj zo 

zahraničia. Reprezentovala som Slovensko na súťaži v Poľsku a v Rakúsku. Na každých pretekoch 

získavam nové skúsenosti a veľa zážitkov. 

 Raz sme mali preteky v Handlovej. Veľmi som sa tam tešila, pretože tam dávajú krásne 

medaily a zaujímavé ceny pre víťazov. Moja najobľúbenejšia disciplína je päťdesiat metrov voľný 

spôsob. Pri porovnávaní nástupných časov som zistila, že mám najlepší čas zo všetkých plavkýň 

v mojom ročníku. Vedela som, že mám veľkú šancu zvíťaziť a získať najkrajšiu zlatú medailu. 

Konečne prišla moja disciplína. Všetky pretekárky si nastúpili k pomocnému štartérovi, ktorý 

posiela plavkyne na štart – v poradí od najhoršieho času po najlepší. Ja idem väčšinou 

v posledných rozplavbách, preto tam stojím dlhšie a vtedy stúpa aj nervozita a adrenalín. 

Konečne som prišla na rad. V mysli som si predstavovala, ako stojím na stupni víťazov a vešajú mi 

na krk zlatú medailu. Po zapískaní som sa postavila na štartovací blok a čakala na signál 

odštartovania. Vyštartovala som veľmi rýchlo. Môj čas na elektronickej tabuli bol najlepší. Ja 

som ale vedela, že som prišla o zlatú medailu. Pri poveli na miesta sa už totiž nesmiem pohnúť, 

a ja som sa pohla. Bola som diskvalifikovaná. Veľmi ma to mrzelo a aj som si poplakala. Keď som 

sa upokojila, povedala som si, že takúto chybu už nesmiem urobiť. Toto sa mi stalo už dávno, ale 

ešte stále na to spomínam. Pravidlá v plávaní sú veľmi prísne. Poučila som sa a viackrát sa mi to 

už nestalo.  

 Pri športe sa človek naučí veľa vecí. Vyhrávať je ľahké, rýchlo si na to zvyknete a beriete 

to ako samozrejmosť. Horšie je, 

keď prehráte – vtedy vám je 

smutno aj sa hneváte. Niektorí 

ľudia nevedia prijať, keď sa im 

nedarí. Začnú piť alkohol alebo 

fajčiť a na chvíľu zabudnú na 

svoje problémy. Ale takto sa 

stanú závislými a ich život je plný 

smútku a nešťastia. Mňa šport 

naučil prehrávať a poučiť sa 

z vlastných chýb. A tak môžem 

znovu vyhrávať. 

 

  Rebeka Tureková, 6. A 13 
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Dobrý deň, som Joţko Známka a dnes sa vyberiem do Banskej Štiavnice. Zo 

skladu som si vybral balík, nalepil známku a schoval som sa doň. Nečakal som ani 

hodinu a prišiel môj kolega Fero. Zobral ma do poštárskeho auta. Viezol som sa 

veľmi dlho, ale dúfam som, ţe to bude stáť za to. Auto zastalo, poštár Fero 

vystúpil, otvoril kufor a vyhodil von balík, v ktorom som sa schovával. Prišli pre 

mňa  nejakí muţ a ţena a odniesli ma na poštu. Keď som vyskočil z balíka, 

poštárka skoro z koţe vyletela. „Dobrý deň,“ povedal som . „Och, viete ako som 

sa vás zľakla?“ odvetila poštárka a dodala: „Kto ste?“ „Som Joţko Známka zo Ţiliny, “ povedal som. Potom 

som vyskočil z balíka, ospravedlnil som sa,  poprosil som ich, aby mi ho schovali a odišiel som. Rozbalil som 

si mapu, ktorú som si kúpil ešte v Ţiline. Najskôr som sa rozhodol ísť do Nového zámku. Vôjdem doň 

a hneď vykukla na mňa spoza rohu pani a s otráveným výrazom zahundrala: „Musíte zaplatiť vstupné.“  

Pozrel som sa do peňaţenky - mal som tam desať eur, ktoré som si šetril aj na iné pamiatky, tak som sa 

pozrel na pani a dal som jej ich. Keď mi tlačila lístok, podozrivo sa na mňa pozerala a opýtala sa: „A vy ste 

odkiaľ?“ „Zo Ţiliny,“ odpovedal som. „To ste mali povedať hneď,“ povedala milo a dodala: „ Aj ja som 

odtiaľ.“ Podala mi lístok aj s desiatimi eurami naspäť, ţe vraj som ju potešil, ţe konečne prišiel  niekto 

z jej obľúbeného mesta, kde vyrastala.  Poobzeral som si všetky obrazy, výklady so starými vecami 

a rozhodol som sa, ţe uţ môţem ísť ku ďalšej pamiatke. Pozrel som sa na mapu a videl som štôlňu 

Bartolomej,  do ktorej som sa vţdy chcel pozrieť. Prišiel som ku hlavnej bráne a poprosil si lístok. Stál asi 

5 eur. Sprievodca mňa a ostatných ľudí previedol po banských budovách a potom nás zobral do bane. Keď 

sme z bane vyšli, bolo uţ pol šiestej a chcel som sa ísť ešte pozrieť do Starého zámku.  Keď som prišiel 

ku Starému zámku, dozvedel som sa, ţe o chvíľu zatvárajú, tak som si povedal, ţe to dúfam stihnem. 

Zaklopal som, otvorila mi pani a povedala: „Ak sa chcete pozrieť do nášho hradu, tak si musíte dať 

návleky.“ 

 Dal som si návleky a išiel dnu. Zobrala ma do veľkej haly s exponátmi a odišla. Keď som si všetko 

popozeral, vrátil som sa do vstupnej haly, kde nikto nebol. Skúsil som dvere, boli zamknuté. Začal som 

panikáriť, rozmýšľal som, čo mám robiť. Vbehol som ku exponátom, kde som sa trochu upokojil a rozhodol 

som sa preskúmať zámok. Išiel som na druhé poschodie, kde bolo veľké ticho. Hmatal som v tme po 

vypínači. Zrazu som sa niečoho chytil. V hlave som si povedal: „Čo to je?“ Zamyslel  som sa. „Je to 

v plachte.“ Vtom sa ozvalo: „Húú-húú!“ Zľakol som sa a pomaly som cúval. Zrazu som zakopol a spadol na 

stenu, kde bol podľa všetkého vypínač, pretoţe sa zasvietilo. Vtom som si všimol, ţe pod plachtou je 

sprievodkyňa, ktorú som dnes stretol. Povedala mi, ţe si myslela, ţe tu je zlodej, a tak sa prezliekla za 

ducha,  aby ho vystrašila a aby ušiel a nechal zámok na pokoji. Teraz v noci som bol taký unavený,  ţe som 

prespal tu v zámku. Rozbalil som si spacká, 

ktorý som si pre istotu zabalil a ľahol som si. 

Po chvíli premýšľania som zaspal. Ráno som sa 

zobudil na to, ako nado mnou stoja 

sprievodkyne, ktoré o mojom prespaní 

nevedeli. Rýchlo som si zobral spacák, tašku  

a  utekal som. Utiekol som na poštu, kde som 

si zobral svoj balík, známku a schoval som sa 

doň. Nejaký poštár ma zobral do dodávky 

a odviezol do Ţiliny. Docestoval som unavený 

a vyčerpaný z cesty. Keď som prišiel do 

svojho bytu, tak som si ľahol do postele 

a spal. 

 Nový zámok , skopírované z Vypadni.sk 
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Nielen Jožko Známka, ale aj my siedmaci sme boli v Banskej Štiavnici na exkurzii. Boli sme aj 

v bani Bartolomej. Pred vstupom do bane sme si museli vybrať špeciálne oblečenie. Baňa bola 

veľmi veľká a bolo tam asi 12 poschodí. Keď nás “opustil“ sprievodca na konci bane pri 

pozeraní videa o bani, tak chvíľu sme si hľadali cestu naspäť sami. Keď sme vyšli z bane, tak 

sme nastúpili naspäť do autobusu a išli sme do Kremnického múzea mincí.  

15 

Vystúpili sme z autobusu a šli sme na vrchol kopca kde 

bol zámok. Tam nás čakala sprievodkyňa, ktorá nás 

viedla po celom zámku. Na konci prehliadky zámku sme 

išli do strelnice, ktorá bola vo veži. Ale pozor! Na 

zámku nebol žiadny duch, ako si niektorí myslia. Vo 

veľkej miestnosti bola výstava veľkých obrazov.  Po 

prehliadke sme mali rozchod a po ňom sme išli 

autobusom domov.  

 

Hlavní textári:  

Peter Ďureček a Michal Doboš  (Peklinské duo) 

Hlavný pisateľ:  

Denis Šeroň 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento rok v auguste sme si pripomenuli 75. výročie SLOVENSKÉHO 

NÁRODNÉHO POVSTANIA. Bola to jedna z najvýznamnejších udalostí v našich 

novodobých dejinách. Vybrali sme sa preto do Banskej Bystrice a navštívili 

sme Múzeum SNP.  

V múzeu sme videli vojenské uniformy, 
odznaky, oblečenie, ktoré v tom období 
nosili. Vonku boli vystavené tanky, vlak, 
delá a vojenské lietadlo. V múzeu nám 
pustili sedemminútový film o vzniku  
a o zániku nacistického Nemecka. 
Potom nám rozprávali, aké to bolo 
počas druhej svetovej vojny, stále mám 
z toho celého zlé pocity.  Do detailov 
vám radšej nepoviem, o čom nám 
rozprávali, ale poviem vám, že to bolo 
smutné.  
          
                             Vanessa Uhliariková 
 

V múzeu SNP ma veľmi zaujal krátky dokument o druhej 
svetovej vojne. Páčilo sa mi, že pán sprievodca v múzeu nám 
toho veľa povedal, ale nechal nám priestor aj na naše otázky. 
Dozvedela som sa veľa nových informácii. 
          
        Klaudia Adamusová 
 

Zaujalo ma to, keď  nám v múzeu 
ukázali video, v ktorom merali 
deťom tváre a pozerali sa na ich 
oči, či sú modré. Chceli, aby všetky 
deti mali modré oči a blond vlasy.  
 
         Klaudia Kevešová 
 
Nedokážem si predstaviť zobrať 
teraz pušku a granát a ísť bojovať 
v 14 rokoch. Pri pohľade na masový 
hrob mi prebehol mráz po chrbte.  
 
                  Nina Sedliačková 
 
Na exkurzii sme sa dozvedeli veľa 
nových informácií, aj keď nebolo 
pekné počúvať a vidieť, čo sa dialo 
s ľuďmi. Múzeum SNP mi pomohlo 
predstaviť si, ako to bolo v tom 
čase. Pán sprievodca nám veľmi 
pekne a rozumne všetko vysvetlil 
a ukázal. Niektoré informácie ma 
prekvapili.                              
    Terézia Decká  
 

Dozvedela som niečo o Hitlerovi: Bol v base a keď ho pustili, 
sľúbil ľudu, že sa o nich postará, že im dá piť, jesť. Keď všetci 
prišli do Koncentračného tábora, tak si doktor vybral ľudí, ktorí 
sa mu zdali schopní a ostatným povedal, nech sa idú umyť a už 
sa nevrátili.   
     Simona Polková  
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RUBY REDFORTOVÁ Pozri sa mi do oči 
AUTORKA : Lauren Child, VYDAVATELSTVO: Slovart 

Kniha je pre čitateľov od 9 rokov 
 
Príbeh je o 13 ročnej školáčke, ktorá vie riešiť tajné kódy. Pani Digbiová je 
v rodine Ruby Redfortovej domáca a zrazu niekam zmizla. Na jej miesto 
nastúpil tajný agent Chith. Chith si všimol, ako vie Ruby dobre riešiť kódy. 
Zoznámil ju s tajnou agentúrou Spektrum. Spektrum malo problémy. 
Potrebovali novú riešiteľku kódov. Vedúca Spektra LB poverila agenta 
Froghorna,  aby ju zaviedol na miesto, kde buďe riešiť kódy . Keď bola 
v Spektre, zobrala agentské tajné hodinky, ale potom už nemala šancu ich 
vrátiť. Froghorn jej povedal, že má zistiť niečo viac ako pani Lopézova . Ruby 
to povedala svojmu kamaratovi.  Keď to LB - vedúca zistila, vyhodila Ruby zo 
Spektra. Ruby sa ale nevzdala. Zistila o prípade niečo viac.  Pomohol jej aj 
Clancy, kamarát zo školy. Išla to povedať Chithovi. On jej neveril a odišiel. 
Viac pre nich nepracoval. Clancina mamina zobrala bundu, v ktorej mala Ruby  špionážne hodinky, do 
čistiarne. Ruby sa do čistiarne vybrala, ale bolo zatvorené. Nenápadne vkĺzla dnu pootvoreným okienkom. Tú 
svoju bundu nakoniec našla. Z čistiarne chcela isť za svojím kamarátom Clancim. Zrazu uvidela také auto, aké 
má Chith. Myslela si, že sa vrátil do Spektra, tak išla k autu.  To nebol on. Neznámy z auta Ruby uniesol. Na 
všetko sa z okna pozeral jej kamarát Clancy. Únosca ju uväznil vo veži. Keď odišiel, Ruby ostala sama. Chcela 
újsť. Pri úteku jej  pomohli agentské tajné hodinky. Prišla na slávnosť do múzea, kde pracovali jej rodičia. Tam  
uvidela aj svojho únoscu Grófa, ktorý chcel z múzea ukradnúť BUDHU. 
Ak chcete vedieť čo sa stalo s tým BUDHOM, či ho ukradol či nie tak si prečítajte si túto knihu. 

Slávka Štulrajterová 

 

 

SKRYTÁ HROZBA 
AUTOR: Brandon Mull, VYDAVATELSTVO: Fragment 

Kniha je pre čitateľov od 11 rokov 
 

Odporúčam túto knihu ľuďom, ktorí radi  čítajú o kúzlach 
a nadprirodzených schopnostiach. Má 183 strán.   
Hrdinami sú štyria  vyvolení: Finn, Abeke, Meilin, Conor. Abeke mala 
pumu Urazu, Coron mal vlka,  Meilin mala pandu Jhi a Finn mal vtáka. 
Sú to ich duchovné zvieratá. Meilin nebola veľmi nadšená z toho, že 
má práve za duchovné zviera  pandu Jhi. Dobrí hrdinovia sa volajú 
Zelenoplaštnici.  Ochraňujú  mesto Erdas. Keď  Zelenoplaštnici 
potrebujú svoje zvieratá schovať, tak im iba podajú ruku a tie zvieratá 
sa zmenia na ich tetovanie na ramene. Abeke sa narodila na strane 
zlých hrdinov.  Nakoniec nebola zlá. Všetci ju podozrievali, že ich 
zradila. No nebola to ona, ale niekto úplne iný. To je len časť príbehu. 
Ako to celé dopadne, sa dozviete, ak si prečítate knihu.  
  
                            Klaudia Dobroňová 
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Prichádza jeseň. 

Je koniec rozprávkovým piknikom na zelenej tráve. 

Ľudia začínajú vyťahovať teplé oblečenie.  

Prechádzam sa po lúke. 

Lesík oproti mne už nie je taký pestrý. 

Listy na stromoch zošedli ako vlasy starnúcich ľudí. 

Pevné topánky, ako stvorené na takéto prechádzky, sa mi zabárajú do blata. V diaľke  vidím 

skupinku sŕn. V momente, keď si ma všimli, sa náhle rozpŕchli. 

Navôkol poletujú vtáci. Štebotajú svoje posledné pesničky leta.  

Obloha mení farbu. Objavili sa mraky. Možno začne o chvíľu pršať. 

Schádzam do dediny. Všade počuť piskot detí ohadzujúcich sa lístím. 

Dedinou sa rozlieha vôňa práve spadnutých orechov. 

                                                                                                Klaudia Adamusová 

 
Jakub Dobroň 

Jeseň 
 

Oh, tá jeseň farbistá, 

nenechá bez farby ani lista. 

Oh, stromy opadané. 

 O chvíľu budú mrznúť  

vaše dlane. 

Jeseň inú vôňu má  

ako ostatné obdobia. 

Je štedrá, ovocie nám dáva, 

Každého s ním napcháva. 

Jeseň je prostá krása –  

vtáci rozprávajú sa. 

Prečo ju niekto nemá rád? 

Prečo na ňu musí nadávať?  

Prečo? Je moja otázka. 

Veď jeseň je kráska 
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Lepiacou páskou 
zozadu nalepíte 

špajdle na výstuž 
po dĺžke a po 

šírke. 

Z druhej strany 
nakoniec nalepíte 
špagát dosť dlhý 
na to, aby šarkan 
vyletel vysoko do 
vzduchu. Pozor, 
aby vám potom 

neuletel. 
 

Na prednú 
stranu 

šarkana si 
nakreslite 
ľubovoľnú 

kresbu. 

Na špagát a rohy 
šarkana si 

z krepového 
papiera spravíte 
mašličky, ktoré 
upevníte tak, že 

ich omotáte 
špagátom 

a zaviažete. 

Jesenné veterné obdobie je ideálne na púšťanie šarkanov. Ak ešte nemáte šarkana, a ešte ste ho nikdy 
nevyrábali, skúste tento náš veľmi jednoduchý návod na výrobu šarkana. Môžete sa inšpirovať aj 
našim ksichtíkom, alebo si spravte podľa svojej fantázie. Na tohto šarkana je potrebných len 6 veľmi 
ľahkých  krokov a niekoľko vecí ako napríklad papier A4, drevené špajdle, motúz a krepový papier 
a máte šarkana na svete. 

Veľa radosti na lúkach s vaším šarkanom vám praje: 

Slávka Štulrajterová a Vanesa Žoldáková 

 

To isté spravíte 
s dolnými rohmi 

tak, ako to 
vidíte na 
obrázku. 

Zoberiete si tvrdý 
kancelársky papier 

a ohnite vrchné 
rohy ako na 

obrázku. Pozor, 
aby vás 

nepopichali. 
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V tomto jesenno-zimnom čísle Hriča sme pre vás pripravili 

kalendárovú tajničku. Vyhľadajte v kalendári mená podľa 

uvedených dátumov a vylúštite známu pranostiku. 

Janko príde do školy a učiteľka sa ho 

pýta: 

- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu 

na hlave? 

- Ale, uštipla ma osa... 

- No z toho takú veľkú modrinu mať 

nemôžeš. 

- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť 

lopatou, ale nestihol.  

 

Pani učiteľka sa pýta 

Jožka: 

- Aké máte doma zvieratá? 

- Doma máme psa, mačku  

a mrazené kurča. 
 

Ako sa volal Pribinov syn? - 

pýta sa pani učiteľka. 

- Pribináčik, - odpovie žiak. 
 

Nina Rašovcová, Viki Štrkáčová, Vanessa Uhliariková 


