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Milí čitatelia, 

v tomto čísle nášho školského časopisu 

dominuje téma hudby. Dočítate sa 

napríklad o hudobných nástrojoch, 

o  ktorých ste pravdepodobne ešte 

nepočuli, v článku Hudba okolo nás si 

môžete prečítať, akú hudbu počúvajú 

niektorí vaši spolužiaci.  Okrem toho sa 

môžete tešiť na pokračovanie  

detektívky o únose rodičov, ďalšie 

dobrodružstvá Jožka Známku, ktorého 

prepadne vodník a nový príbeh Hudba 

lesa, ktorý môžete dotvoriť vy sami.  

Predstavujeme aj tohtoročných víťazov 

školského kola súťaže Hviezdoslavov 

Kubín a siedmaci sa podelili o zážitky 

z lyžiarskeho výcviku. A potrápite sa 

s obrázkovou tajničkou, na ktorej 

vyriešenie budete musieť spoznať veľa 

hudobných nástrojov. Prajem vám veľa 

pekných chvíľ s Hričom. 
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Ako sa z vás stal učiteľ hudby? 
Ani neviem, ako to prišlo. Narodil som sa do 
rodiny, v ktorej každý na niečo hral, otec hral 
na niekoľkých hudobných nástrojoch, mama 
tiež. Starší brat začal študoval hudbu, bol v tom 
šikovný, tak sa nejako stalo, že popri tých 
všetkých školách, na ktorých som študoval, 
som sa nakoniec stal učiteľom hudby. 
Vedeli by ste nám povedať, ako vznikla hudba? 
Na to je niekoľko teórií, ale pravdepodobne tá 
najprirodzenejšia je, že už pradávny človek 
v prírode, pri ohni, v komunite, v ktorej žil, zo 
začiatku používal rytmus, bubnovanie, tanec na 
vzývanie rôznych božstiev a neskôr, keď sa 
k tomu pridala ešte melódia a primitívne 
nástroje, ďalším vývojom vznikla hudba tak, 
ako ju poznáme dnes. 
Na koľkých hudobných nástrojoch viete hrať? 
Ani na jeden! Vážne. Povedať, že vieš hrať na 
nejaký hudobný nástroj je veľká frajerina. Ja ich 
viem pár chytiť, o niektorých niečo viem, ale 
špičkovo neviem hrať ani na jeden. 
Ktorý je váš najobľúbenejší hudobný nástroj? 
Môj najobľúbenejší hudobný nástroj je 
jednoznačne trombón. Študoval som ho na 
ľudovej škole umenia, potom šesť rokov na 
konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave. 
Pobehal som s ním kus sveta. 
Je dobré, ak sa deti učia hrať na nejaký 
hudobný nástroj? Ak áno, prečo? 
Je to viac ako dobré. Hudba formuje vôľu, 
cítenie krásy, dobra, lásky. Deti, ktoré sa učia 
hrať na hudobný nástroj sú rozhodne svojím 
vnímaním niekde inde, sú rozvinutejšie. 
A prečo ešte? Napríklad zobcová flauta sa 
odporúča deťom, ktoré majú ťažkosti 
s dýchaním, napríklad ak majú astmu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akú hudbu najradšej počúvate? 
Wolfgang Amadeus Mozart! Milujem ho. 
Máte radi aj terajšiu populárnu hudbu? 
Nie. Sem-tam sa niečo vyskytne, nejaká 
chytľavá melódia, ale názor „to je ale pekná 
pesnička“ je v podstate veľmi primitívny, lebo 
pesnička nie je len pekná, chytľavá melódia, ale 
je aj obsah – spev a o čom sa spieva. Väčšina 
pesničiek, ktoré dnes idú v rádiách, sú 
anglické... 
Objavili ste nejaké talenty medzi deťmi, ktoré 
učíte na našej škole? 
Áno, mám tu nesmierne  šikovné deti, len treba, 
aby vydržali pracovať a každodenne na sebe 
makali, lebo 90 percent je práca a ten zvyšok je 
talent. Určite sú tu veľmi šikovné deti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICHAL BESUCH je učiteľom Základnej umeleckej školy v Lietavskej Lúčke, ktorá má svoje 

pracovisko aj na našej škole. Pána učiteľa poznáte hlavne vy, ktorí k nemu chodíte na 

hodiny zobcovej flauty alebo na gitaru. Vidieť (aj počuť) ho môžete v priestoroch našej 

školy v poobedňajších hodinách alebo aj na rôznych kultúrnych podujatiach, na ktorých 

sprevádza našich žiakov pri vstúpeniach. Rozhovor pripravila Ivanka Ščasníková z 5. A. 
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MÁTE RADI HUDOBNÚ? 

Čo si myslíte o vyučovaní hudobnej výchovy na našej škole? Je to predmet ako každý iný? Treba sa naň 

pripravovať? Robiť domáce úlohy? Učiť sa poučky? Je to oddych alebo mučenie?  

Naša hudobná sa za posledný rok veľmi zmenila. Niektoré hodiny v minulosti boli ako z hororu. Všetci kričali, 

hrali sa a dokonca aj behali po triede. Raz sa pani učiteľka tak nahnevala, že jednu lavicu posunula o 360 

stupňov. Pravdaže to nebolo bez príčiny. Žiak, ktorý v nej sedel,  nespieval  a pani učiteľka mu vysvetľovala, že 

ak má problémy s hlasivkami, má mať potvrdenie od doktora. On to potvrdenie mal, ale na zdrape papiera 

nejakým nečitateľným písmom. Keď jej to prišiel odovzdať ku katedre, ona sa naňho pozrela a začala naňho 

kričať. On si z toho samozrejme nič nerobil, bolo mu to úplne jedno. Samozrejme dostal poznámku. Ale teraz 

sú hodiny hudobnej oveľa lepšie. Aspoň sa na nich niečo naučíme a niekedy sú aj veľmi zaujímavé. Počúvame 

vážnu hudbu ,niekedy pri počúvaní hudby si len tak kreslíme. Stihli sme sa aj na začiatku roka naučiť 

francúzsku pesničku Vent frais, vent du matin.  

          

Viktória Imríšková 

MÔJ HUDOBNÝ NÁSTROJ 

Môj najobľúbenejší hudobný nástroj je akordeón alebo aj hovorovo harmonika. Na harmoniku som začala 

hrať, keď som mala 7 rokov. Bola to klasická harmonika, mala som ju po mojom dedkovi, ktorý na ňu tiež hral. 

Nemôžem tvrdiť, že to je moja harmonika. Máme ju tak striedavo, niekedy ja a niekedy moja sestra. Je to 

zároveň majetok mojej starkej, ale môj otec tiež na ňu hral, takže je to celé zauzlené. Ale okrem tohto nemá 

naša harmonika takú veľkú históriu. Zatiaľ nehrám profesionálne. Niekedy si zahrám doma len tak  

podomácky, keď mám na to čas.  Najradšej hrám pesničky: Aleluja, Ešte som nevidel, Maťko Kubko, Borievka 

a veľa ďalších.    

   Viktória Imríšková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVUKY PRÍRODY 

Keď sa vyberiem do prírody  na 

vychádzku,  občas počujem zvuky 

živočíchov. Napríklad vtáčikov ako 

spievajú: čvirik čvirik čvirik čvirik čvirik. 

Do toho sa ozve kukučka: kukuk kukuk 

kukuk kukuk. Ďateľ ďube do stromu: 

ďub ďub ďub ďub a vrana kričí: 

krááákrááákrááá. A podvečer vydáva 

zvuky sova: huuuu huuu huuuuu. Líška 

zavíja: huááááuáááuááá, medveď si 

mrmle: brumm brumm a diviak si 

krochká svoje: chŕŕŕŕŕŕ.       

    

   Viki Štrkáčová 

 

Husľová kľučka 

Bol raz jeden hudobník, 
vedel hrať na klavírik. 

Raz však ako taká strela, 
hudobná kľučka priletela. 
Zobrala mu jeho talent. 
Odteraz si antitalent! 

Zobrala mu všetko nadanie 
a uložila ho do fľašky na spanie. 
Hudobníka svojím spevom nudila  
a pritom šunku bravčovú údila. 

Na tú vôňu údenín 
prebral sa náš hudobník. 
Rozbil sklenú fľaštičku 
a ukončil túto básničku. 

 
Jakub Dobroň, Monika Ševčíková 
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ČO POČÚVAŠ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Timea Uhliariková, 8. roč.: 

      Ja počúvam Katy Perry. Váži 60 kg  

      a meria 165 cm. Keď bola malá,  

      bola veľmi prísne vychovávaná,  

      preto sa nemohla  

      dívať  

      na niektoré 

filmy a počúvať popové piesne.  

Lenže raz išla ku svojej najlepšej  

kamarátke, a tá jej pustila popové  

skladby. Rozhodla sa stať speváčkou. 

Nina Rašovcová, 5. A:  

Počúvam ARIANU GRANDE. Je to 

moja obľúbená speváčka. Začala 

som ju počúvať len nedávno, 

strašne sa mi zapáčila. Má veľmi 

pekné vlasy. Žije v Los Angeles 

v USA, má 25 rokov.  

Nie je len  

speváčka, 

 ale aj  

skladateľka  

a herečka. 

 

Vanessa Uhliariková, 8. roč.:  

AVRIL LAVIGNE. Je to moja obľúbená speváčka/skladateľka,  

obľúbila som si jej songy, keď som mala 11 rokov. Vtedy som 

na internete našla song Hello Kitty a počúvala som jej ďalšie 

pesničky ako napríklad Girlfriend  alebo Smile a veľa ďalších. 

Oblieka sa do čiernej a hotpink oblečenia alebo kombinuje 

ďalšie farby s čiernou farbou.  Púšťam si jej pesničky pri 

kreslení alebo pri domácich  úlohách.                

Miška Ševčíková, 2. roč.: 

Počúvam SOFIU CARSON. Má 

pekné pesničky. Najviac sa mi 

páči pesnička Love is the name. 

Má 25 rokov. Hrá na gitare.  

Je aj herečkou.  

Hrala vo  

filme  

Popoluška  

v teniskách. 

 

Nina Chládeková, 6.A: 

IMAGINE DRAGONS je moja obľúbená hudobná 

skupina. Bola založená v roku 2008. Jej členovia 

sú: Dan Reynolds (spev, basový bubon) Ben  

McKee (sprievodné vokály, bicie, basový bubon), 

Daniel Wayne Sermon (hlavná a rytmická gitara), 

Daniel Platzman  

(bicie, viola,  

sprievodné vokály).  

Moja obľúbená  

pesnička je Natural,  

Believer a Zero. 

Michal Vidra, 6. A: 

Lukas Graham je  

dánska a popová skupina.  

Medzi súčastných členov  

patrí spevák Lukas  

Forchhammer,  

bubeník Mark Falgren, 

basgitarista Magnus Larsson, 

a klávesista Morten Ristorp. 

Jedna z ich pesničiek sa volá 7 

years. Počúvam ju, keď si chcem 

zlepšiť náladu. 
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NETRADIČNÉ HUDOBNÉ  

NÁSTROJE 

Koľko hudobných nástrojov by ste 

vedeli vymenovať? Dychové, 

strunové, bicie... Sú však nástroje, 

ktoré sú menej známe, napríklad: 

 

Kalimba 

Môže mať rôznu veľkosť. Hrá sa na nej 

veľmi jednoducho – brnakním palcami 

po kovových lamelách. Ja som kalimbu 

dostal na Vianoce pod stromček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocarina 

O tomto nástroji ste už možno počuli, 

je to nástroj, na ktorom hrajú elfovia. Je 

to flautový typ, pri ktorom sa tóny tvo-

ria dýchaním do náustku a zakrývaním 

okrúhlych otvorov. Jednu okarínu 

vlastní Timea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Dobroň 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Boli raz tri deti: Luna, Luk, Summer. Každé 

vedelo hrať na nejaký hudobný nástroj. Rozhodli sa, 

že si pôjdu zahrať do lesa. Našli si miestečko, kde ne-

chodili ľudia ani zvieratá.  

 Keď prišli, začali hrať. O chvíľu sa k nim pri-

dal ďalší hudobný nastroj. Bola to Panova píšťalka. 

Začali hľadať toho, kto to začal na nej hrať. Nikoho 

však nenašli.  

 Na druhý deň tam videli tieň muža. Ale nie  

obyčajného. Bol to elf! Deti sa najprv zľakli, lebo mal 

divné uši. Ale potom sa upokojili a začali rozprávať: 

„Ty si ten čo hral na hudobný nástroj?“ „Áno, volám 

sa Eru,“ odpovedal elf. Mal hnedé dlhé vlasy, zelené 

oči, tmavozelené oblečenie a na krku mal zavesenú 

Panovu flautu. „A vy sa ako voláte?“ spýtal sa Eru. 

„Ja som Luna. A ja som Summer. A ja Luk.“ povedali 

deti. „Nasledujte ma.“ povedal Eru.  

 Deťom to vôbec nebolo podozrivé, verili mu, 

pretože krajšiu bytosť nevideli nikdy v živote. „Teraz 

sa nebojte a poďte za mnou,“ upozornil ich náš elf 

a skočil do studne. Deti sa nebáli, zatvorili oči 

a skočili za ním.   

 Keď  otvorili oči, uvideli čarovný svet. Všade 

boli  stromy, ktorých listy boli oranžové a boli tam 

záhadné  zvieratá. Prvé, čomu sa začudovali, bol 

spievajúci jazvec s klobúkom a okuliarmi, ktorý išiel 

smerom k nim. Zľakli sa ho a začali kričať. „Nehuč-

te!“ povedal jazvec. „Kazíte mi môj spev!“ „Prepáč-

te, len sme sa vás vyľakali,“ povedali deti.  „Ako keby 

ste nikdy nevideli hovoriaceho jazveca,“ odpovedal 

im.  K jazvecovi prišiel Eru a pohladil ho. „Ahoj, 

Naji. Ako sa majú tvoje  jazvečiatka?“ „Dobre,“ od-

povedal jazvec menom Naji, „ale bojím sa, že onedl-

ho sa ich aj  moje dobré časy skončia. Do našej kraji-

ny sa vraj vracia...“  

 
A tu už začína úloha pre vás: napíšte, ako by mohol príbeh 
ďalej pokračovať – čo hrozí jazvecovi, jeho deťom a celej kra-
jine? Príbehy odovzdávajte do konca apríla Jakubovi Dobro-
ňovi alebo Timei Uhliarikovej. Ilustrácie sú vítané. 
 

Jakub Dobroň a Timea Uhliariková 
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Elfovia pochádzajú z Islandu. Najprv si ľudia 

mysleli, že elfovia sú niečo ako duchovia. Potom, 

že sú to démoni, ktorí im chcú robiť napriek 

a zvádzať ich piesňami do lesa. V Anglicku a Nemecku začali považovať elfov len za malých 

ľudí so špicatými ušami a nosom. Nájdete ich vo veľa fantasy knihách a filmoch, ale aj v 

hrách: kniha a film –  Pán prsteňov, hra – Legend of Zelda,  Na Islande žijú elfovia údajne 

všade. Obetovanie kúskov vzácnej potravy neviditeľným bytostiam sa v Hraune zdá vecou 

veľmi prirodzenou a rozumnou. Na juhu pri 

mori žijú elfovia v skalách nad farmami. Len v 

skalách –  v horách nežijú. Rozdiel medzi skalou 

a horou nie je celkom jasný, zdá sa, že spočíva 

práve v tom, že v jedných žijú elfovia a v 

druhých nie. Zdá sa, že ide o rozumné a 

romantické bytosti, ktoré si za svoj domov 

vybrali naozaj veľmi náležité miesto. To isté 

podľa všetkého platilo aj o starých Islanďanoch, 

a tak niektoré skaly obývali spolu a vôbec si 

nezavadzali. Miestni ľudia elfov charakterizujú 

ako zvyčajne dobrých a pomáhajúcich ľuďom. 

Tak napríklad na jednej farme sa ľudia nikdy 

nemuseli starať o pôrod svojich kravičiek –  

odjakživa sa o to údajne starali elfovia. 

Problémy môžu nastať vtedy, keď im niekto 

nedá pokoj a povedzme im búra ich rodné 

skaly. Elfov údajne môžu vidieť iba deti. 

Typické hudobné nástroje elfov: Ocarina, Harfa, Flauta, Pansa píšťalka a niekedy bubny.   

Zbrane – vraví sa, že elfovia sú dobrí lukostrelci, ale raz za čas nájdete u nich aj kušu alebo aj 

meč. Nepriatelia – elfovia nemajú nepriateľov, ale keby ich mali mať,  boli by to  ľudia. 

A prečo? Pretože ľudia znečisťujú prostredie hlavne v lese, kde oni žijú. 

 

NAJZNÁMEJŠIA ELFKA 

Elfov najviac preslávila elfská princezná 

Arwen z filmu a knihy Pán prsteňov. Volajú 

ju aj Undómiel, čo znamená Večernica, 

pretože je krásna ako západ slnka. Arwen sa 

zaľúbi a vydá za človeka Aragorna, preto 

príde o svoju nesmrteľnosť. Vo filme ju hrala 

herečka LIV TYLER. 

    Timea Uhliariková   
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_______________________________DETEKTÍVKA ___________________________________ 

            Ú N O S         II. časť 

 
Je to tu! Policajti behajú po našom dome ako šialení a my 
nemôžeme robiť nič, iba sedieť a dívať sa. Ubehli dve hodiny 
a mňa to už fakt nebaví. Nakoniec k nám príde policajt a povie: 
„Ľutujem, nič sme nezistili.“ Tak ja tu dve a pol hodiny sedím,  
a oni mi nakoniec povedia, že nič nezistili??? Ale teraz sa vráťme 
k samotnému únosu. Celé týždne, ba aj mesiac vyšetrovali 
kriminalisti únos, až nakoniec prišli na jednu zásadnú vec. NEBOL 
TO ÚNOS... Čoo??? Vôbec som nechápala, ako to myslia. 
Nakoniec som zo seba dostala štyri slová: „Čo sa vlastne stalo?“ 
Nikto mi nechcel nič povedať. Ale teraz na to nemôžem myslieť. 
Musím teraz viesť celú domácnosť a postarať sa o svojich 
súrodencov. Musím ísť vybrať do banky peniaze a rozdeliť úlohy.  
Ale teraz už musím ísť uložiť mojich súrodencov do postele a ja 
asi pôjdem tiež. Veď už bude 23:00.  Druhý deň po „neúnose“  
som sa zobudila na vrieskanie svojej najmladšej sestry. Bolo asi 
05:00. Nejako som sa k nej dopratala a snažila som sa ju znovu 
uspať. Po asi desiatich minútach sa mi to podarilo. Bola som 
rada, že si môžem ísť ešte ľahnúť. Zobudila som sa asi o 09:00, 
nikto ešte nebol hore. Zišla som dole schodmi a začala som 
chystať raňajky. Asi po pol hodine sa pomaly všetci začali 
zobúdzať. Keď vstal aj posledný, začali sme raňajkovať. Preberali 
sme, čo budeme robiť. Nakoniec sme sa rozhodli, že pôjdeme do 
nákupného centra. Potom pôjdeme do parku a potom niekde na 
obed. Keď prídeme domov, chcem, aby si upratali izbu a potom 
mi pomohli upratať celý dom. Keď sme sa začali pripravovať na 
odchod, niekto zazvonil. Išla som otvoriť. Bol to jeden 
z kriminalistov, ktorí tu boli včera. Bol tu preto, aby nás poprosil, 
aby sme dnes do 12:00 odišli z domu, lebo potrebovali ešte 
zobrať nejaké odtlačky a zaistiť stopy.  Povedala som mu, že 
dnes ideme do nákupného centra a potom do parku a nakoniec 
na obed, takže keby niečo potrebovali, nech zavolajú na číslo, 
ktoré je na telefóne. Keď sme odchádzali z domu, tak sme 
zabudli na dôležitú vec: dopravu. Opýtala som sa, či nám môže 
zabezpečiť šoféra. Kriminalista zobral telefón do ruky a zavolal 
na políciu. Keď zložil telefón, povedal nám, že za 5 minút nám 
príde odvoz. Keď sme prišli do nákupného centra, rozhodovali 
sme sa, kde pôjdeme. Mali sme na výber z dvoch obchodov. 
Nakoniec sme išli do oboch. Boli sme tam asi dve hodiny. Potom 
sme požiadali šoféra, aby nás odviezol do parku a nákup 
odniesol do domu. Keď sme sa tak prechádzali parkom, stretli 
sme našich starých rodičov. Pozdravili sme ich a išli sme ďalej. 
Boli sme tam už nejaký ten čas, pozriem sa na hodinky. Bolo už 
12:30.  Rozhodla som sa, že pôjdeme domov. Keď sme prišli 
domov, každý si išiel upratať izbu. Keď sme si izby doupratovali, 
začali sme upratovať celý dom. Keď sme všetko dokončili, niekto zavolal. Bol to kriminalista.  Zistila som, že to 
bol Damián. Tak som ho začala volať pán Damián. Chcel nám len povedať,  že naši rodičia odišli sami... 

 8                                         Viktória Imríšková 



_______________________ NA POKRAČOVANIE PÍŠE JAKUB DOBROŇ_________________ 

 

 

Dnes som sa rozhodol ísť do Popradu a Štrby. Keď 

som bol na pošte, tak som našiel známku s nápisom 

Poprad. Takže som dal na na krabicu túto známku 

a vopchal sa do nej. Chvíľu som čakal a potom ma 

niekto zobral do poštovej dodávky. Cesta trvala  2 

hodiny a 40 min. Keď sme tam prišli, tak ma v balíku 

vyhodili pred mestský úrad. Tam som z balíka 

vyliezol a našiel na zemi starú zafúľanú mapu. Videl 

som na nej Kostol sv. Juraja. Neváhal som a vybral som sa tam. Keď som k nemu prišiel, videl som 

pred ním pohrebný sprievod: ľudia v čiernom  a v strede v truhle sedela žena a všetci ju oplakávali. 

Keď som pristúpil bližšie, všimol som si, že žena má na hlave džbán. Zakričal som:  „Veď tej žene z tej 

hlavy rozbite ten džbán!“ A tak aj urobili. Všetci boli nadšení a pozvali ma aj na hostinu, čo mal byť 

pôvodne kar. Dobre som sa najedol, pozrel som si kostol a rozhodol som sa  ísť ďalej. Vlakom som 

prišiel do Štrby. Potom som sa vyviezol zubačkou. Tam som pred sebou zazrel nádherné Štrbské pleso. 

Pri Štrbskom plese bol malý tučný rybár, ktorý mi dovolil vyskúšať rybárčiť. Po chvíli sa mi podarilo 

čosi vyloviť. Bolo to celé zelené. Bol to vodník! Začal na nás kričať:   „Tu je zákaz chytať ryby!“  Rybár 

utiekol. Ja som začal tiež utekať. Vybehol som až na najvyšší končiar Vysokých Tatier. Tam som zastal 

a zadýchaný som sa díval na krásne okolie pod sebou, na všelijaké dreviny, stromy a mokrú zeleň. 

Počkať! Čo? Mokrá zeleň? Vyskočil na mňa 

mokrý zelený vodník! Rýchlo som skočil na 

sánky, ktoré boli neďaleko pohodené, a už 

fičím dolu Tatrami! Avšak za chvíľu začal 

vodník tlieskať a tým spustil za mnou lavínu, 

len tak-tak som sa jej vyhol. Našťastie sa 

nikomu nič nestalo. Sánky som zabrzdil až 

v Poprade. Bežal som rýchlo na poštu kúpiť si 

balík, známku a zabalil som sa. Keď som sa 

vrátil domov, tak som zaľahol do postele 

a cez víkend sa už nepostavil. V správach 

som ráno počul: „Dnes muž, ktorého nikto 

nepozná, prekonal svetový rekord v behu na 

najvyšší tatranský štít. Tento muž tiež spustil 

nebezpečnú lavínu, keď sa z neho spustil na 

sánkach.“ Z postele som pre istotu nevyliezol 

ešte týždeň, kým rozruch okolo lavíny 

neutíchol. Nabudúce radšej navštívim nižinu.  

Ilustrácia: Vanessa Uhliariková 
Foto: Travelguide.sk 
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Simona Žoldáková, I. miesto, I. kategória, poézia:  
Recitovala som básničku Hrdinka. Napísala ju Mária Rázusová-
Martáková. Do okresného kola som išla s maminkou. Mala som 
trochu trému. Na rade som bola posledná. Bolo to dlhé. Boli tam aj 
lepší ako ja. Páčila sa mi básnička o číslach. 
 
Nikol Křížová, II. miesto, I. kategória, poézia: 
Ja som recitovala báseň Motýľ noci od Dezidera Bangu. Našla som si 
ju na internete. Naučila som sa ju za chvíľku. Každá strofa bola 
o niečom inom. Pri recitovaní som mala trému, ale som spokojná, 
ako som sa umiestnila. 

6. februára sa na našej škole uskutočnila recitačná „slávnosť“ – školské kolo súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Súťažiacich bolo spolu až 30, čo nás veľmi teší, lebo to znamená, že 

umelecký prednes nás stále baví. Predstavujeme vám víťazov všetkých kategórií, ktorých 

sme požiadali, aby nám krátko predstavili svoj súťažný text. 

Lucia Regiecová, I. miesto, II. kategória, poézia: 
Recitovala som smutnú báseň. Volá sa Moja pieseň 
a napísal ju Janko Kráľ. Recitovalo sa mi výborne. 
Túto báseň som si vybrala preto, lebo sa mi páčila. 
Je o Haničke, ktorá zomrela a Ján ku nej chodil na 
hrob. 
 
Vanesa Žoldáková, II. miesto, II. kategória, poézia: 
Recitovala som rozprávku O troch grošoch od 
Milana Rúfusa. Bola smutná a ja radšej recitujem 
veselšie texty. Ale som spokojná som so svojím 
umiestnením. 

Nina Rašovcová, III. miesto, II. kategória, poézia: 
Moja básnička bola veľmi náučná, volala sa Hore nad mestom 
a napísal ju Milan Lasica. Recitovalo sa mi celkom dobre a hlavne 
som počula, ako recitujú iní. Veľa som sa naučila. 
 
Šimon Blaho, I. miesto, III. kategória, poézia: 
Recitoval som báseň, ktorej autorom je Jozef Urban a  jej názov 

bol Ráno poskladaných slnečníkov. Bolo to celkom ľahké na 

zapamätanie. Báseň je o tom, ako autor spomína na zlaté časy 

z detstva, ale už to tak nie je. Spomína na to, keď nemohol ísť na 

kolotoče a musel ostať doma. Ale keď sa vyčasilo, už sa tešil, keď 

začali všetko otvárať. A potom si uvedomí, že tie časy sú už  dávno 

preč a musí sa vrátiť do svojho obyčajného dospelého života. 
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Ráchel Haluzová, I. miesto, III. kategória, próza: 
Recitovala som celkom smutnú prózu.  Napísal ju Victor 
Hugo a volala sa Cosette. Vybrala mi ju pani učiteľka. 
Recitovala sa mi celkom dobre. Bolo to o dievčatku, ktoré 
nežilo veľmi dobre. Robila slúžku v jednej krčme. Bola 
celá vychudnutá a nešťastná... V jeden deň však do krčmy 
prišiel muž a prihovoril sa, aby nemusela pracovať. 
Dievčatko bolo rado, že sa môže aspoň chvíľu hrať. 
Zobrala si šabličku, z ktorej si spravila bábu  a potichu jej 
spievala, aby ju uspala... 
 
Martin Červenec, II. miesto, III. kategória, próza:  
Recitoval som prózu. Autorom tejto prózy bol John Boyne 
a volala sa Chlapec v pásikavom pyžame. Na túto prózu 
som dostal typ od pani učiteľky. Táto próza bola o dvoch 
chlapcoch, čo prežívali v koncentračnom tábore. Dobre 
sa mi ju recitovalo, lebo sa zaujímam o druhú svetovú 
vojnu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Slávka Štulrajterová, I. miesto, II. kategória, próza: 
Moju ukážku napísal Ján Petrek. Jej názov je Orientačný 
beh. Keď som ju prednášala, mala som trému. Túto 
prózu som si vybrala náhodou. Hľadala som niečo iné, 
ale táto sa mi zapáčila. Je to príbeh o dvoch pretekároch, 
ktorých predbehol iný neznámy pretekár. 
 
Adam Lukáčik, II. miesto, II. kategória, próza: 
Moja próza sa volala Predavač balónov. Recitovalo sa mi 
celkom dobre, ale chyby som stále neodstránil. Ale inak 
som na nás hrdý. 

ZOPÁR RÁD, AKO NA TO: 

 Vyber si text, ktorý sa ti páči. Ak ti nejaký text dá pani učiteľka, povedz jej, ak sa ti nepáči. 

 Neuč sa text naspamäť, kým ho podrobne nerozoberieš s pani učiteľkou. 

 Podstatou úspešného prednesu je vedieť sa uvoľniť. 

 Ak chceš byť dobrým recitátorom, dávaj pozor na hodinách slovenského jazyka, hlavne keď sa 

budete učiť veci ako prízvuk, dôraz, melódia viet alebo spodobovanie. 

 Nauč sa správne dýchať. 

 Dívaj sa na svojich poslucháčov – maj s nimi kontakt. 

 Kým začneš, počkaj si na ticho. 

 Po skončení nechaj doznieť pauzu. 

Správny postoj je: 

- nohami pevne na zemi 

- špičky mierne od seba 

- ruky voľne spustené vedľa tela 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Očakávala som, že bude super. Potom som sa prvýkrát postavila na lyže. Lyžiarky som si ve-

dela zapnúť, trénovala som to doma, ale keď som sa v nich postavila, myslela som, že mi ska-

pú nohy. Bolesť našťastie pominula, keď mi úplne stŕpli nohy. V pondelok som teda bola viac 

na zadku ako na lyžiach. V utorok si ma na tréning zobrala p. uč. Škutová, na konci dňa som 

sa konečne nechala vyviezť hore vlekom. V slnečnú stredu som bola na svahu s p. uč. Sláde-

kovou, s ktorou som trénovala brzdenie. Pri vystupovaní z vleku som 14-krát spadla. Na 15-

krát som to ustála. Vo štvrtok som spadla len jediný raz – zdokonaľovala som sa. V piatok 

sme sa zobudili do hmly. Nadávala som, že si ani na konce lyží nedovidím. Nakoniec som si 

s radosťou zalyžovala, strašne ma to bavilo. Malý vlek však museli opravovať, tak som strati-

la 45 minút státím pri turnikete. Mohla som ísť aj na veľký vlek, ale nechcela som spôsobiť 

kalamitu. Na záver by som chcela povedať, že som veľmi rada, že som na lyžiarsky išla. Otec 

mi sľúbil, že ma vezme na lyžovačku, aj s mojím bratom. Ten nikdy na lyžiach nestál, takže 

ho na svahu budem sekírovať. 

                      Nina Sedliačková 

Analyzujem pro-

stredie, či sa 

môžem zabiť. 

Ja mám najlepší zá-

žitok z lyžiarskeho! 

Naučil som 

sa padať! 

Záhadne som sa naučila ly-

žovať, záhadne žijem. 
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Hneď prvý deň sme boli rozdelení na lyžiarov a nelyžiarov. Ja som bola v skupine lyžiarov. 

Celý deň sme lyžovali – bola to nádhera! Všetko okolo nás bolo zasnežené. Lyžovali sme na 

malom vleku, aby sme sa dostali do formy. Na druhý deň sme už išli na veľký vlek. Na konci 

vleku sme sa čakali, aby nám pán učiteľ s pánom riaditeľom vysvetlili, ako máme správne ly-

žovať s palicami, lebo to nám nešlo. Všetci sme sa spustili z kopca a išli sme za radom po 

svahu. Všetci sme sa naučili správne lyžovať s palicami. Takto sme strávili aj nasledujúce 

dni. Z lyžiarskeho výcviku sme všetci odchádzali ako lyžiari.  

                           Diana Trajčíková 

Prvý deň – naučil som sa postaviť na lyžiach 

a posúvať sa. Večer sme mali prehliadku oko-

lia hotela. 

Druhý deň – išiel som na svah, naučil som sa 

zatáčať a vyliezť na svah. Večer sme mali 

program „Izba baví izbu“. 

Tretí deň – všetko ma bolelo, ale už som cho-

dil na lyžiach s kamarátmi. Večer som išiel 

s chalanmi do sauny a do vírivky. 

Štvrtý deň – vyšiel som úplne hore a odtiaľ 

som sa spustil. Večer sme mali diskotéku. 

Piaty deň – poslednýkrát na svahu: zlyžoval 

som! 

           Andrej Lasička 

Gratulujem, 

že si sa na-

učil padať. 

 

Pani učiteľka 

Sládeková,  

pani učiteľka 

Škutová, 

pán riaditeľ, 

pán učiteľ  

Klieštik 

 

ĎAKUJEME! 
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Rozprávka o statočnej Maríne 
Marína bola princezná. Jej rodičia zomreli  pri tragickej nehode. Marína mala v tedy 10 rokov.  

V kuchyni vypukol oheň a zachvátil celý hrad. Tak Marína ostala sama. Bola smutná, ale veľmi 

o minulosti nehovorila a napokon aj  zabudla. Ţilo sa jej veľmi dobre, bola milá, slušná  a rástla 

do krásy. Sluţobníctvo sa o ňu staralo a mali ju veľmi radi, kaţdý ju bral ako vlastnú dcéru.  

Nikdy jej nehovorili o zlých ľuďoch, chceli ju pred všetkým zlom ochrániť. Jedného dňa sa Ma-

rína chcela ísť sama poprechádzať do okolia hradu. Pestúnka jej povedala, ţe sama vonku ne-

smie ísť, lebo sú tam zlí ľudia. Tak sa Marína dozvedela o zlobe vo svete, ale nechcela tomu 

uveriť. Povedala si, ţe na svete nemôţe byť  ţiadny človek, ktorý by bol zlý. A tak sa potajomky 

vybrala vonku.  Keď uţ bola dosť ďaleko od hradu, uvidela siedmich trpaslíkov, ktorí sa na ma-

lej čistinke pri ohni o niečom ticho rozprávali.  Schovala sa za strom a čakala, čo sa bude diať. 

O chvíľu sa po ceste začal blíţiť kráľovský koč.  V tom koči sedela kráľovná  zo Susedného Krá-

ľovstva. Siedmi trpaslíci ju prepadli a ten kočiar zastavili. Kočiar aj všetky cenné veci spolu 

s kráľovnou uniesli.    Marína beţala rýchlo domov. Zašla za kúzelnou vílou. Tá  jej  vyčarova-

la studňu, ktorá vie dať dobrú radu aj v tej najťaţšej situácii.  A studňa jej ju dala. Povedala jej 

o siedmich trpaslíkoch, kde ich má hľadať. Víla jej darovala aj zázračného koňa. Keď naň Ma-

rína vysadla, zamával krídlami, len sa tak zem zatriasla. Leteli za trpaslíkmi, aby vyslobodili 

kráľovnú. Po dlhej ceste ich našla. Trpaslíci sa zľakli okrídleného koňa, vzdali sa a kráľovnú aj 

s jej cennosťami prepustili. Marína trpaslíkov  vykázala zo svojej ríše. Kráľovná Susedného 

Kráľovstva bola Maríne veľmi vďačná a za svoju záchranu sa jej odvďačila tým, ţe si ju vzala 

za svoju dcéru a stala sa jej mamou, lebo ona ţiadne deti nemala. Obe kráľovstvá sa spojili 

a zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.        
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Máme osemnásť kúr a dvoch kohútov. Kury sú hnedé, biele, oranžové a jedna zo 

sliepok je  čierna a kohúty sú bielo-oranžové. Keď sa ráno o 5:00 zobudia, starká 

ich ide otvoriť a dá im žrať. Dáva im zbožie, žito a namočený chleba. Keď sa 

všetky kury najedia, idú zniesť vajíčka. Býva ich aspoň  10. Niekedy ku kurám 

chodia vrabce. Vysmievajú sa im, že nemôžu lietať.  Potom idú na chvíľu na dvor. 

Tam sa troška ponaháňajú. Potom idú do kurína. Kohúty  na ne  dávajú pozor, hlavne 

večer, aby tam neprišla náhodou nejaká líška alebo kuna. A večer idú spať a ráno 

zase vstanú. A  idú von  a zase   sa nažerú. O čom sa asi tak rozprávajú? Možno 

ohovárajú kohútov. Kto vie? A čo ak sa náhodou rozprávajú o jedení? Možno by si 

dali praženicu zo svojich vajíčok a nie iba namočený chleba. Keď je obed, idú von.   

A potom sa rozprávajú o kocúrovi, ktorý k nim chodí spávať.  A keď sa 

dorozprávajú, idú zniesť zase vajcia. Isto  pri tom myslia na pekné počasie.  Možno 

sa už tešia na leto a čerstvú trávu. Kohúty sa často medzi sebou bijú . Pri bitke si 

vytrhávajú perie. Starká aj kury sa čudujú, čo sa to tu stalo. Možno si myslia, že 

tam bol hurikán. Keď idú kury spať, všade zavládne ticho, lebo kury sú veľmi 

klebetné. 

   Miška  Ševčíková  
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Lolita je móda, ktorá bola vymyslená v Japonsku.  V tejto móde ide o to, aby ste vyzerali ako živá bábika. 

Buď veľmi farebná, ale existuje aj tmavá forma čiže emo. Milovníčky tejto módy majú často vo vlasoch 

farebné cukríky. Vlasy majú samozrejme zafarbené na ružovo alebo na fialovo. Nosia aj sukne, ale všetko 

musí vyzerať ako na porcelánovej bábike. A gotic lolita nosí všetko čierne. Maľuje sa iba čiernymi tieňmi. 

Ale stále vyzerá ako bábika. Niektoré dievčatá  si dávajú vytetovať bábikine kĺby. Ale nenosia to iba 

dievčatá, ale aj chlapci. Lenže nenosia sukne, ale farebné nohavice a gotic lolita zas čierne nohavice. 

Niekedy si dávajú aj náplasť na nos, aby to vyzeralo rozkošne. A tak sa iba neobliekajú, oni to berú ako 

životný štýl. Takže majú tak ozdobenú izbu, ale aj keď chodia do školy, tak majú aj farebné peračníky alebo 

aj rozkošné detské batohy s mackom. Gotic lolita zas čierne peračníky a batohy s ostňami. A sweet lolita má 

aj hračky ako mackov, bábiky atď. Ale myslím si, že by to bolo fajn, keby to takto nepreháňali.  

                       Timea Uhliariková. Fotografie: internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis a venovanie od našej úspešnej lyžiarky Petry 
Vlhovej získala Ninka Chládeková. Ďakujeme! 
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____________________________________ KNIHA _________________________________ 

KRISTÍNA VRŠANSKÁ ODPORÚČA PRÍBEH Z OBDOBIA II. SV. VOJNY: 
 

Autor: John Boyne 
Rok vydania: 2015 
Vydavateľstvo: Slovart 
Hlavná postava:  
Pierrot Fischer 
 
 

Pierrot sa narodil vo 

Francúzsku a žije v Paríži so 

svojimi rodičmi. Jeho matka 

je Francúzka a otec Nemec. Hoci Pierrotovým rodným jazykom je francúzština, jeho otec ho 

odmalička učí aj po nemecky. Jedného dňa však otec zahynie pod kolesami vlaku a neskôr 

zomiera aj Pierrotova matka. Pierrot sa dostáva do opatery pani Bronsteinovej, matky jeho 

najlepšieho kamaráta Anšela. Anšel je Žid, píše príbehy a chce sa stať spisovateľom. Taktiež je 

od narodenia hluchý, preto si s Pierrotom vymysleli vlastnú znakovú reč. Raz sa však pani 

Bronsteinová rozhodne dať Pierrota do sirotinca, pretože nemá dosť peňazí, aby ho uživila. 

Zatiaľ čo je Pierrot v siroteinci, dozvie sa o ňom jeho teta Beatrix, ktorá je gazdinou v dome 

Berghof v Rakúsku. Dom sa nachádza na vrchole hory a vlastní ho Adolf Hitler, ktorý tam 

nebýva, ale často tam chodí. Beatrix začína Pierrota volať Pieter, pretože Pierrot znie príliš 

francúzsky. V duchu je však stále Pierrot – milý a láskavý chlapec. Hitler začína do domu 

prichádzať častejšie a viac času trávi aj s Pierrotom. Naučí ho salutovať, dá mu čítať svoje knihy 

a rozprávať o tom, ako chce zmeniť svet. Pierrot sa zmení – začne sa vyvyšovať nad slúžkami 

a myslieť si, že je niečo viac. Celý čas, čo žije v Berghofe, píše si listy s Anšelom, ale nakoniec 

mu prestane odpisovať a žiadne listy už od neho nikdy nechce. Teta Beatrix nemá rada Hitlera 

a nepáči sa jej, ako ovplyvňuje Pierrota. So šoférom Ernstom sa rozhodnú Hitlera zabiť. Pierrot 

ich úmysel odhalí... 

 

Ako to celé dopadne vám neprezradím, odporúčam prečítať si túto knihu. Je veľmi zaujímavá 

a napínavá. Veľakrát sa v nej stalo to, čo som vôbec nečakala. Príbeh je z obdobia II. svetovej 

vojny, a tak som sa dozvedela veľa vecí, ktoré som predtým nevedela. Nepáčilo sa mi, čo sa 

stalo s Pierrotom a ako ho Hitler ovplyvňoval. Tak ako bolo v knihe napísané: „Je naozaj také 

ľahké skaziť nevinného?“ 
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Je to klasická RPG hra od autora Toby Fox (tvorca Hry Undertale). V hre je duša, najlepšia kúzelná sila. Táto hra 

nie je ešte dokončená,  ale budeme dúfať,  že vyjde jej plná verzia. Hra je pokračovaním hry Undertale, ktorá 

mala v roku 2015 veľký úspech. Hra Undertale je o tom, ako hlavný  protagonista Frisk spadne do podzemia 

k monštrám, ktoré tam boli uväznené ľuďmi. Ľudia ich tam uväznili kúzlom (Bariérou). Osud celej hry je vo 

vašich rukách, či Monštrá do jedného zabijete, alebo  pomôžete  priateľským monštrám vidieť Slnka svit. 

Niektoré hlavné postavy z Undertale  môžete stretnúť aj v Deltarune, v Deltarune je to však všetko  iné a aj 

príbeh a dej je iný, monštrá tentokrát žijú na povrchu, ale po ľuďoch ani stopy. Jediný človek je protagonista 

Kris – nový človek. Hra vyšla v roku 2018. Na začiatku hry je to, ako Kris mešká do školy, no Ms. Alphis  je 

dobrá učiteľka, tak mu nevynadá, (Alphis Unedrtale je vedkyňou). Bohužiaľ, Kris tým, že meškal, nemal 

žiadneho partnera na urobenie projektu. Potom príde problémová žiačka Susie, ktorá tiež mešká na hodinu. 

Ms. Alphis nemala kriedu, tak poslala Susie, nech po ňu ide. Poslala aj Krisa, aby ju strážil, aby niečo nevyviedla 

a aby nerobila problémy. Kris príde za Susie, Susie tú kriedu zje, tak musí ísť s Krisom po novú. Nastane tma 

a podlaha sa prepadne pod ich nohami a padajú dole. 

Ocitnú sa vo svete, ktorý nepoznajú, vo Svete tmy a svetla, kde musia pomôcť   

tým, čo tam žijú. Stretnú tam princa tmy Ralseia (ktorý  

vyzerá ako jedna z hlavných  postáv z Undertale Asriel).  

Stretnú tam aj Lancera Princa z nového  

Kráľovstva tmy.  Pomôže protagonista 

a jeho tým zachrániť ich svet?!    

(Hru si môžete stiahnuť  zadarmo  

z internetu.) 
 

Vanessa 
Uhliariková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKETA 
Hral/a si už niekedy hru, pri ktorej si plakal/a od šťastia alebo smútku? 
TIMEA UHLIARIKOVÁ: Áno, už veľakrát, napríklad pri hre Legend of zelda breath of the wild, pretože to 
skončilo krásne, ale bolo smutné, že tam veľa postáv zomrelo (Revali, vráť sa!). 
ŠIMON BLAHO: Áno, bola jedna taká hra, ktorá ma dojala. Volala sa Horizon Zero Dawn. Dojala ma kvôli 
krásnej atmosfére a príbehu, ktorý opisuje život hrdinky Aloy a jej snahu zistiť, kto bola jej matka a kam 
zmizla. Nakoniec sa jej to podarilo a zistila, kto bola v skutočnosti jej matka a ako sa obetovala pre záchranu 
ľudstva. 
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1. 3. 

5.  

4.  2. 

6.  7.  8.  

9.  10.  11.  12.  

13.  
14.  

POMÔCKY: 
Podobné nástroje:  
kontrabas, vilončelo, viola 

Menej známe nástroje: 
 koudi, vibrafón 

Vylúšti meno známeho 
hudobného skladateľa. 

Autorky tajničky: 
Nina Rašovcová, 

Ivana Ščasníková 
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