
časopis žiakov

Príspevky vybrali a na príprave časopisu sa podieľali: p. uč.: Gazdíková (mg), Lukáčová, Jurčiová (kj), Jurči.
Sadzbu pripravil: p. uč. Jurči

Pre vnútornú potrebu.
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Milí kamaráti

Rekordy Slovenska

práce našich žiakov, relax,
poučenie, zábava, súťaže

Zážitky z prázdnin sú už len milou spomienkou na letné dni
a hrejú nás pri srdci. V tomto mesiaci sa príroda začína ukladať
k zimnému spánku.Dozrievajú posledné plody, dokvitajú
posledné kvety. Lístie drevín nadobúda posledné slávnostné
farby, aby onedlho pokrylo zem ochrannou pokrývkou.

Tak ako vy siahnete do skrine po vetrovky a kabáty, aj my
chceme zhotoviť časopisu Hrapinosek nový ,,kabát“. S vašou
pomocou sa chceme pokúsiť vytvoriť nové rubriky, aby si
každý z vás mohol nájsť to, čo ho baví. Iste privítate rubriku,
„Cestoviny“, o rôznych cestovateľských zážitkoch žiakov
i učiteľov našej školy, „Prekvapivý svet...“, vás bude ohurovať
rôznymi poznatkami z vedy, techniky i histórie.... „Rozprávanie
starej matere“ - tu sa bude rozprávať o veciach dávno
minulých. „Bludička“ - tu sa predstavia mladé talenty v próze
a v poézii, „Lusk“ - informácie z oblasti módy a zdravia,
„Záhady Sherlocka“ - nebudú chýbať rôzne súťaže, krížovky
a tajničky.
Často mávate dobré nápady, pekné slohové práce, iní sršia

humorom, radi pripravujete zábavné úlohy. Odteraz svoj ta-
lent neskrývajte, ale ho ponúknite Hrapinoskovi.
Chceme vás touto cestou poprosiť, aby ste aj naďalej
prispievali do školského časopisu. Vyberte si rubriku, do ktorej
budete prispievať alebo nás prekvapte novými orginálnymi
nápadmi, ako vylepšiť časopis. Najtvorivejších prispievateľov
oceníme na záver školského roka.
PS: Nezabudnite sa teplo obliekať, lebo sa blíži zima a mohli by
vám zamrznúť mozočky vo vašich hlavičkách - makovičkách.
A kto by potom prispieval do časopisu?
Nuž a ak by vás v tomto čísle nič nezaujalo, tak urobte všetko
preto, aby sa to v budúcom čísle nestalo.

....a teraz hurá do toho! Vaša učka Gazdíková

Zase škola

Prázdniny sa hneď skončili,
všetci sme si ich užili.
Teraz učenia nastal čas,
hm, veď o 10 mesiacov
prázdniny sú tu zas.

Matika, chémia, zemepis,
nemčina, prďak, dejepis
a ako každá hodina,
nechýba aj slovenčina.

Na hry už nemáme čas,
no prázdniny o chvíľu sú tu zas.
Leto pomaly odchádza nám,
jeseň opäť prišla k nám.

Zima je už predo dvermi,
jar aj rozprávky starej mamy,
opäť príde letný čas,
hry, zábavy, voľný čas.

Zdena Zurvalcová  9.A

„Daj každému dňu šancu,
aby bol najkrajším dňom
tvojho života.“

M. Twain

Najslnečnejšie miesto
Hurbanovo - 2190 hod. ročnej sumy
slnečného svitu.

Najmenej slnečné miesto
Trstená - Ústie nad priehradou - 1052 hod.
ročnej sumy slnečného svitu.

Najvyšší vodopád
Kmeťov vodopád s výškou 900 m
nachádzajúci sa v doline Nefecerka vo
Vysokých Tatrách.

Najvyššie položené jazero
Modré pleso s rozlohou 0,68 ha a hĺbkou
4,5 m leží v doline pod Sedielkom vo Vysokých
Tatrách

Vodná nádrž s najväčším objemom
Liptovská Mara s objemom 360 mil. metrov
kubických a rozlohou 21,6 km štvorcových

Najchladnejší prameň
Ladienka vo Vyhniach v Štiavnických vrchoch
má počas celého roka teplotu 4 stupne Celzia.

Najteplejší prirodzený prameň
Traján v Piešťanoch má teplotu 68 stupňov
Celzia.

Najvýdatnejší geotermálny vrt
Vrt OZ - 2 v Oraviciach, z ktorého vyteká voda
s výdatnosťou 100 l/s a teplotou 54 stupňov
Celzia.

Najväčší zdroj minerálnej vody
Pramene a vrty v Liptovskom Jáne s celkovou
výdatnosťou 35 l/s.

Jediný gejzír
Herlianský gejzír v Slánských vrchoch v obci
Herľany je jediný gejzír na europskom
kontinente a jediný studený gejzír v Európe.
V roku 1875 bol umelo navrtaný do hĺbky
 405 m.

Najväčšia ľadová jaskyňa
Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza
v Slovenskom raji v doline Hnilica. Bola
objavená v r. 1870. Rozkladá sa na ploche
9 772 metrov štvorcových. Ľad na dne jaskyne
má hrúbku 26,5m. Je aj najchladnejšou jaskyňou
s teplotou od - 3,8 st. Celzia po 0,5 st. Celzia
v lete.

Najvyšší stalagmit
Stĺp rožňavských jaskyniarov v Krasno-horskej
jaskyni s výškou 32,7 m je pri základni široký
14 m. Považuje sa za jeden z najvyšších
stalagnitov na Zemi. Vďaka jeho rozmerom ho
zapísali do Ginesovej knihy rekordov.

Smejoviny
Syn pračloveka donesie vysvedčenie zo školy.
Otec ho číta a hovorí:
- To, že máš 3 z lovu je pochopiteľné, veď si
ešte malý. Ale, že si prepadol z dejepisu, ktorý
má len dve strany, to je hanba.

Človeče, ja mám peňaženku asi kríženú
s chrenom.  ... Keď ju otvorím, vbehnú mi slzy
do očí.

Dvaja študenti na internáte fantazírujú:
- Čo keby sme začali chovať prasa?
- A čo si? Čo ten smrad a špina?
- Však ono si zvykne.

Celý deň som sedel vo vyšetrovacej väzbe. Také
hlúpe heslo na vkladnú knižku: život, alebo
peniaze, si mohla vymyslieť iba ty!

Pán doktor svrbí ma celé telo.
- Skúšali ste sprchu?
- Jasné, dva-tri týždne bol pokoj, ale zase to
začalo.



Ctihodným obyvateľom školskej obce Hladovka

2 7

Lusk

sa   D Á V A   SA   NA   Z N Á M O S Ť

Školský časopis HRAPINOSEK vyhlasuje 1. ročník literárnej súťaže o najlepšiu knihu
školského roka 2004/05
Podmienky súťaže:
1. Píšte poéziu (básne), prózu (príbehy, poviedky, bájky, fejtóny, reportáže.....). Nesmú byť odpísané
z iných kníh.
2. Nezabudnite na ilustrácie, obrázky zhotovené ľubovoľnou technikou. Fantázii sa medze nekladú.
3. Môžete knihu písať na počítači, písacím strojom, ale i ručne.
4. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci i kolektív autorov.
5. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú Vaše pani učiteľky slov. jazyka.
6. Uzávierka súťaže je 30.marca 2005
7. Súťaže sa nemôžu zúčasniť členovia učiteľského zboru a poroty! Ceny sú určené len pre
žiakov.

Členovia poroty v súťaži o naj knihu žiakov 2004/05:
Slovutné panie učiteľky slovenského jazyka (M. Gazdíková, D. Lukáčová, S. Barošová)

- posudzujú literárnu a gramatickú úroveň spisovateľov.
Slovutný pán učiteľ J. Dulka - bude mať na starosti sledovať grafické spracovanie kníh.

Predseda poroty je pán učiteľ M. Štrba.
Na celý priebeh súťaže bude dozerať „štátna notárka“ p. učiteľka M. Masláková.

Slávnostné odovzdávanie cien finalistom a krst „naj knihy 2004/05“ sa uskutoční v apríli. (2. apríl
- je dňom detskej knihy)
Ceny sú veľmi lákavé. Stojí to za námahu.

že na chrípku platí - dobrá prevencia.
Skúste si dať na ráno šťavu z citróna a oslaďte ju
medom. Spoľahlivé sú i vitamíny (C, E, A) a minerály
zinok a selén. Pomáhajú i echinaceové kvapky.
A tiež cibuľa a cesnak. Skúste ich zjesť s chlebom.

Prší, prší, len sa leje...
Aj keď bude vonku zima, daždivo a sychravo,

pozdvihnite svoju náladu tak, že siahnete po
veselých farbách vo svojom šatníku. Napríklad
pásikavý, tigrovaný dáždnik, bodkovaná taška,
pásikavý šál, oranžová športová taška, farebné
pančuchy, ktoré by potešili aj Pipi Pančuchu. Určite
sa budete cítiť ako keby bol slnečný deň.

Hakinen
Bývalý majster sveta F1 Mika

Hakinen sa častejšie objavuje na
pretekoch , čo vyvoláva špekulácie
o jeho možnom návrate. Medzi
záujemcami o jeho služby je aj tím
BMW WILLIAMS. Prišiel a bol
v skvelej forme, pripustil aj jeho
bývalý kolega David Coulthard. Sám
Hakinen priznal, že v poslednom
čase začal na sebe opäť pracovať.
Ale zatiaľ o návrate do F1
neuvažuje. 

Mário Jaš  6.A

Adventné prianie svätého Pavla
Prví kresťania veľmi intenzívne očakávali druhý Ježišov príchod, ktorý nazývali „deň

Krista Ježiša“. Sv. Pavol napísal vo svojom liste kresťanom do Filip (Flp 1,9-10), čo považuje
pre tento „deň“ za dôležité. Je to jeho adventné prianie pre každého z nás

4 11 2 9 5 7 10   8   15  14   3   6  13   1  12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Poskladaj stĺpce v správnom poradí a dozvieš sa, čo nám svätý Pavol praje.

O A D I S M   A  M   L   Z   A
A A O A B Š V   S  Á  ,   Y   L   T
Č I A O A V Z   R   R   C   K   A

L A S P A V R  M  T   O   Á   V
N V O A A I  Š   V  Z   N   P  O

R    CH S M A N O  N   A  T   N   P   E  Á
B V , E Y S T   L   E  A   D   Í   E
O , A Z Z Ť N   J  R   O   O   I   Č
E , P I A E   Y  L   Š   B   E   A

, T B L Č I   Í  E   O   T   S   S
E N Z H Y A   E  B   R   A   P
S Ň R D T V E   I   O   K   .
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Nehoda

Ako to už na dedinách býva, chodieva sa pracovať
na polia. Porozprávam vám príbeh, ktorý sa mi stal.

Raz, v jedno ráno ma rodičia zobudili, aby som
išla po dedka. A ja, ako ich šikovná dcéra som rýchlo
zobrala bicykel. No ešte, keď som bola malá, som
nemohla vedieť, čo sa stane. Zletela som dole kopcom
ako šarkan, ale hádajte čo sa stalo. Spadla mi z bicykla
retiazka a ja v tej chvíli som stratila kontrolu nad
bicyklom. Spadla som a začala som veľmi plakať. No
a ako keby toho ešte nebolo dosť, brzdil za mnou
traktor a v tom traktore vystrašený vodič. Keď to
babka zbadala, rýchlo sa za mnou rozutekala, zobrala
ma k sebe a s tetou ma ošetrila Už keď som bola
ošetrená, povedala som si, že je lepšie chodiť
pešibusom ako bicyklusom.

Tatiana Šprláková  6.A

Školský rok
Deň sa kráti ešte hreje,
slniečko sa na nás smeje.
Ale príde už tá chvíľa,
Keď odídem mamka milá.

Žlté lístky vánok hladká,
kvet odchádza, vôňa sladká.
Aj spomienka na prázdniny
odchádza už v tejto chvíli.

Taška chrbát podopiera,
prváčikom srdce zviera,
či písmenká maličké,
zapáčia sa mamičke.

A keďže čas rýchlo letí,
vitajte už všetky deti.
Či už veľký a či malý
žiakmi sme sa práve stali.

Dominika Gallasová 9.B

V pomocných slovách poprehadzuj
písmenka a nájdené vybrané slová zapíš
podľa čísel do krížovky. Ak to dokážeš,
doplň vetu: „Rybár sa.... .“
Pomocné slová:

1-tiťšýrp, 2 -byra, 3 -kýdzri, 4 -rúkyt,
5 -haryk, 6 -syrota, 7 -chýrly, 8 -prkyriť,
9 -syr, 10 -rybani, 11 -rokyto, 12 -tieryr,
13 -mýr, 14 -pyrov, 15-rkyť, 16 -úrovyk
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„Spytuj si svedomie v troch veciach:
ako je to s dobrom, ktoré si zanedbal,
so zlom, ktoré si spáchal,
a časom,, ktorý si premárnil.“

Talianske príslovie

Jazykové okienko - tajnička ......................................................

Hovoriací somár

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden figliar Paľko, ktorý nemal rodičov, no však mal predsa niečo
po nich - somára. Nemal ani prácu a tak sa vybral do sveta. Cestou stretol jednu starenku, ktorá
niesla na chrbte kôš z bylinkami. On sa jej Pozdravil: „Dobrý deň starenka.“ Ona mu odpovedala:
„Dobrý, dobrý chlapče. Nasadíš mi ten kôš na plece?“ „Dobre.“ - odpovedal Paľko. Ale on bol
figliar a nebol si istý, či bola ježibaba, a tak plachtu priviazal o strom a ona keď chcela vykročiť, tak
spustila svoje ježibábelské čary a premenila sa na mačku a povedala: „Odteraz bude tvoj somár
opakovať všetko po tebe“. Sadla do koča, kde boli zapriahnuté myši. Keď vysadol  na somára, tak
povedal: „Hijó somár.“ A somár zopakoval. Vtedy sa začala bitka a Paľko spadol do bahna a začal
kričať: „Pomóc, pomóóóc.“ Somár zopakoval: „Pomóc, pomóc“. Naokolo išli dvaja poľovníci
a pomohli mu a pri tom  sa spýtali: „A ten druhý je kde?“ On sa zasmial a povedal: „To je môj
somár.“ Oni ho zobrali k sudcovi, lebo hľadali zbojníka, ktorého nenašli, a tak zobrali jeho. Začala
sa robiť šibenica, na tú šibenicu chystali Paľka. Pán kráľ sa išiel pozrieť, aká je v jeho kraji
spravodlivosť. Už, keď bol Paľko na šibenici, skríkol kráľ a na posledné želanie nemôže. Paľko si
vtedy dal zavolať somára. A začal: „Najjasnejší pán kráľ, lebo som nevinný.“ Somár to zopakoval.
A vtedy začalo byť dusno. Pán kráľ povedal: „Budeš mi robiť na hrade sluhu.“ Paľko sa pekne
poďakoval a na hrade robil až do skončenia svojho života.

Tatiana Šprláková  6.A

Jeseň
Že ide jeseň, o tom už viete?
Vietor nám listy farebné nesie.
Bociany už opustili krajinu,
odišli pozrieť sa na inú.

Pod  kopou lístia nevidieť nič iné,
iba kožuštek plný ostrých ihiel.
Veverička nasadila čiapku na hlavu,
odskákala nájsť si ešte potravu.

Chladný vetrík pofukuje,
Všetkým deťom odkazuje:
„Pozrite sa milé deti,
ako za mnou niečo letí.“
Má hlavu, má aj dlhý chvost,
Vrana to nie je, ani drozd.

Je to šarkan rozprávkový,
ktovie všade letí.
Prišla jeseň, že už viete?
Vietor nám teplé dni odveje.

Barbora Gazdíková  9.A

Škola
Už odišlo leto,
viacej ho už nieto.
Plačú všetky deti,
škola zase letí.

Je učenia čas:
„Nemordujte nás!“
Učiť sa musíte,
či chcete a či nie.
Takto znel výrok,
mojej mamy dnes.

Poznámky sú dlhé veru,
nevidím žiadnu nádheru.
Zošit sa mi otvára ťažko,
naučený som - zatváram ho ľahko.

V škole dobré známky chcem,
ak sa budem učiť, tak ich dostanem.
Možno sa mi splní sen,
a ja vyštudujem za čo chcem.

Erika Brnušáková, 8. A
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Záhady Sherlocka Holmesa
Milí pátrači, detektív Sherlock Holmes si znova  pre vás pripravil

záhady. Nemal veľkú radosť z vašich odpovedí... Dáva vám však
ešte jednu šancu, veď učený z neba nikto nespadol.
1. Zisti, čo znamenajú slová (konfederácia, kanoe, kalumet, vigvam,
šaman, vlacuhy - goral. slovo)
2. Zisti birmovné mená našich upratovačiek
3. Kto je v obci Hladovka najstarší občan?
5. Koľko máme na škole prvákov?

Odpovede 1. kandidáta:
1. modrá farba
2. zjem všetko
3. Austrália-krásna príroda
4. „Mám rada život, lebo je rozmanitý, každý
deň ma rozhnevá niekto iný“
5. spev, turistika, rada učím, ale nerada sa učím
6. modré oči
7. Tv program - Bumerang, kniha - Malý princ,
hudba - Karel Kryl
Odpovede 2. kandidáta:
1. modrá farba
2. cestoviny
3. Nový Zéland - pekná krajina
4. Sú to činy a nie ich plody čo je dôležité
5. turistka, klavír
6. zeleno-hnedé oči
7. TV - seriály, kniha - je ich veľa, hudba -
melodická, hlavne slovenská

Odpovede 3. kandidáta:
1. červená farba
2. zjem všetko
3. Grécko - bohatá kultúra
4. nemám životné krédo

5. mám veľa záľub
6. hnedé oči
7. TV - Uragán, kniha - Sofiin svet, hudba -
    Trawis

Odpovede 4. kandidáta:
1. modrá farba
2. kurča a hranolky
3.  Francúzsko-Paríž
4.  Ži a nechaj žiť
5. korčuľovanie,plávanie
6.  modro - hnedé
7. Tv -, kniha-, hudba - slovenská, hlavne
     pieseň Nemožná
LUSK

A už je tu zas!Pani chrípka!Nezabúdajme,

Dopátrajte sa pravdy, tipujte a svoje
odpovede napíšte na papier, nalepte kupón č. 2
a pripíšte svoje
meno a priezvisko,
triedu. Potom už len
čakajte, či sa na vás
neusmeje šťastie.

Tajomstvo kalendárov
Podstatou každého kalendára sú astronomické javy: 1. striedanie dňa a noci, 2. premeny

mesačných fáz, 3. striedanie ročných období
Národy, ktoré nepoznali písmo, počítali dni podľa zárezov na palici, či kosti alebo podľa

uzlíkov na šnúrkach.
Drevený kalendár s vrúbkami opisuje v známej knihe o Robinsonovi Crusoe Daniel Defoe.

„Keď som bol desiaty alebo dvanásty deň na ostrove, napadlo ma, že strácam pojem o čase
a pomaly nerozoznávam nedeľu od všedných dní. Aby som tomu zabránil, vztýčil som na
mieste svojho zachránenia veľký kríž a začiatočnými písmenami do neho vrezal slová: Tu
som vystúpil na breh 30. septembra 1659. Na jednu stranu štvorhranného brvna som vyrezal
každý deň vrub. Po siedmich dňoch vrubom dvakrát väčším som označil týčdeň a každý
prvý deň v mesiaci poznamenal dlhším zárezom...“
Tieto primitívne spôsoby určovania kalendára sa postupne zdokonaľovali s rozširovaním
poznatkov astronómie a matematiky.

Rozprávanie starej matere
Svetlonosi inžinieri

Kedysi to bývalo tak, že v noci chodili svetlonosi. Tamto babka
Šustrová chodila robiť do fabriky. Bývali blízko nás, staršia žena to
boli, ale vstávať museli niekedy už aj o druhej hodine , lebo peši

11. november je zasvätený svätému biskupovi Martinovi Tourskému.
Iste poznáte príhodu, keď sa podelil o svoj plášť so žobrákom.

25. november - patrí svätej Kataríne, ktorá vynikala múdrosťou
a odvahou. Cisár ju dal mučiť na kolese.

30. november - Svätý Ondrej bol brat apoštola Šimona, bol rybárom -
učeníkom Ježiša. Tradícia hovorí, že bol ukrižovaný na kríži v tvare
písmena X.

Pranostiky:
Po Martine už zima nežartuje. Katarína má pekné meno, lenže chladné
veno. Keď sú na Ondreja kvapky na stromoch, bude veľa ovocia.

chodievali.
Raz tak išli do roboty a vidia, že svetlonos chodí po lúkach kadiaľ mali ísť. Rozmýšlali, či

sa majú vrátiť, ale do fabriky prísť museli, odvážili sa prejsť a nič sa im nestalo. Odvtedy sa
svetlonosov nebáli.

Rozprávali to medzi ľuďmi a od nich sa potom dozvedeli, že svetlonosi boli falošní inžinieri,
čo voľakedy tieto lúky vymeriavali, a inde zase role a čo bolo treba. Falošne ich vymerali
a za trest, ktovie, či to bola pravda alebo nie, ako lampáše sa po tých zle vymeraných
miestach pohybujú a kričia: „Toto je tvoje, to je zase tvoje, potiaľto je tvoje!“ Pokúšajú po
roliach a lúkach, a ktovie koľko rokov im Pán Boh naložil za trest, že zlú robotu vykonali.
Nevieme preto ani, dokedy budú ukazovať sa a ľudí pokúšať.

(Z knihy „Na krížnych cestách“)

6. Uhádni: Tučné prasce na záhrade majú žltú košeľu. Tie ozajstné ich v jeseni radom požerú...
      (T......)
7. Kde môžeme vidieť slnečné hodiny?

Správne odpovede napíšte na papier a nalepte naň kupón č.1. Nezabudnite napísať vaše
priezvisko a triedu, ktorú navštevujete.

Záhady Sherlocka...(extra súťaž pre detektívov)!
Zadal som 7 otázok 3 vašim učiteľom. Skúste podľa odpovedí zistiť, o ktorých vyučujúcich sa
jedná...............
1.Akú mate radi farbu?  2.Aké jedlo obľubujete?  3.Ktorá krajina vás fascinuje a prečo...?
4.Vaše životné krédo...  5.Vaše záľuby sú...  6.Vaša farba očí je... 7.Obľúbený TV program, kniha,
hudba....

č. 1

č. 2


