
časopis žiakov

Príspevky vybrali a na príprave časopisu sa podieľali: p. uč.: Gazdíková, Lukáčová,
Vojtečková, Jurčiová.

Pre vnútornú potrebu sadzbu pripravil: p. uč. Jurči
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Niečo na úvod

práce našich žiakov, relax,
poučenie, zábava, súťaže

Smejoviny

Jeseň
Ani sme sa nenazdali a už sme opäť v plnom prúde

školských povinností. Ale nezaťažujte si hlavičky len nimi,
pretože čo nevidieť sú tu opäť chvíle oddychu
a ničnerobenia, a to hneď 28.10., kedy začínajú jesenné
prázdniny. No popri dňoch oddychu sú tu hlavne povinnosti
v škole, ktoré si všetci musíme plniť čo najlepšie.

Pri ich prekonávaní a zdolávaní vám čo najviac síl prajú
vaši pedagógovia.

Je tu jeseň,
farieb pieseň,
pestrá paleta,
koniec leta.

Brána školy sa otvorila,
druhá tvár nudy otočila,
nastala tvrdá práca,
ten kto sa neučí, čas stráca.

Simona Bellová 8. B

Jeseň
Prišla jeseň, prišla k nám,
Ako každá iná,
no pre nás je radosťou,
lebo po nej príde pani Zima.

Vietor fúka tu i tam,
s lístím sa pohráva,
že je nám už chladnejšie,
na známosť nám dáva.

Ovocie si každý z nás do
zásoby zbiera,
veď je jeseň na to čas,
keď vitamínov je veľmi
veľa.

Martina Kubicová 6. B

Miško pri večeri hovorí mame:
- Mamička, toto vajce nie je čerstvé.
- Nehovor hlúposti a jedz!
- Mami, aj zobák a krídla mám zjesť?

- Janko, vieš rozoznať dobro od zla?
- Samozrejme, zlo je to, čo robia iní.

Šofér išiel nedovolenou rýchlosťou.
Zastaví ho policajt a pýta sa: Ako to
jazdíte, dostanete pokutu!
- To som rád, ja som sa už zľakol, že ju
budem musieť zaplatiť ja vám.

Rozčúlená mamička kričí na Janka:
- Ako si mohol stratiť tie hodinky?
- Asi sa zastavili a ja som šiel ďalej.

Žena budí v noci manžela:
- Vstávaj, chce sa k nám cez okno vlámať zlodej.
- Ticho buď, vidím ho. Je práve pri tom okne,
ktoré sa už mesiac  márne snažím otvoriť. Čo ak
sa mu to podarí?

- Janko, aj teba otec bije? pýta sa ho spolužiak.
- Kdeže! Ja som najmladší z desiatich
súrodencov a kým príde rad na mňa, už je
unavený.

Novákovcom sa narodili trojčatá. Keď ich uvidel
starší syn Miško, spýtal sa:
- Ocko, a to všetky tri zostanú u nás, alebo ich
poslali mamičke len na výber?

Mami, a prečo sa mám umývať?
Veď ja chcem byť kominárom.

Foto súťaž 2005/06
Vyhlasujeme súťaž o najzaují-mavejšiu fotografiu

z prázdnin. Víťazi budú odmenení a fotografie vám vrátime.
Nezabudnite dať fotografii názov, napíšte svoje
meno, priezvisko a triedu.
Fotografie odovzdajte pani učiteľke Gazdíkovej.

Žiaci 8. a  9. ročníka na zemepisnej exkurzii
v Janošíkových dierach

Viete že... ?
...prázdniny klopú na dvere? Neveríte? Tu máte prehľad všetkých prázdnin (okrem
chrípkových) počas tohto šk. roka:
Jesenne prázdniny sa začínajú 28. 10. 2005 (piatok) a končia sa 1. 11. 2005. Vyučovanie
sa začína v stredu 2. 11. 2005.
Vianočné prázdniny sa začínajú 23. 12. 2005 (piatok) a končia 2. 1. 2006
Polročné prázdniny sú 3. 2. 2006 (piatok). Vyučovanie sa začína v pondelok 6. 2. 2006.
Jarné prázdniny podľa jednotlivých krajov:
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj: 20. 2 - 24. 2. 2006, Prešovský, Košický kraj: 27.
2. - 3. 3. 2006, Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj: 6.3. – 10. 3. 2006.
Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 13. 4. 2006 a končia 18. 4. 2006.
Letné prázdniny sa začínajú 1. 7. 2006 a končia 31. 8. 2006.

Zaujímavé web stránky
www.zshladovka.edu.sk - treba písať viac?
www.skolahrou.sk - vedomostná súťaž
www.deti.sk - o deťoch
www.infovek.sk - infovekáčik
www.onlinehry.sk - hry

www.mravenisko.sk - internetové hračkárstvo
www.supermusic.sk - piesne, texty, hudba
www.rehot.sk - vtipy
www.kamarátweb.sk - časopis pre násťročných
www.srandy.sk - vtipy, zábavné obrázky
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Príbehy, zážitky z prázdnin

Adrenalínové prázdniny
1. Moje naj z prázdnin bol zážitok v Aquaparku. Spoznal som tam mnoho nových kamarátov,

s ktorými boli skvelé zážitky na toboganoch.
2. Na otázku, čo sa mi páčilo na prázdninách odpoveď nemám. Moje prázdniny boli

extrémne vynikajúce.
3. Navštívil som turistickú oblasť Zakopane, Gubalovku, jazero Morské oko a ešte mnoho

iných vecí.
4. Spoznal som nových kamarátov, s ktorými som mal neobyčajné zážitky.
5. Objavil som krásy slovenskej prírody.

Moje prázdniny
1. Moje prázdniny sa volajú ,,Prázdniny plné života.“
2. Na prázdninách bolo najlepšie to, že sme sa nemuseli učiť, pohodlne sme spali a pozerali

televízor.
3. Na prázdninách bolo najhoršie to, že veľmi rýchlo ubehli tie dva mesiace a museli sme

sa chystať na prvý deň v škole.
4. Cez prázdniny som chodieval do lesa na huby.
5. Cez prázdniny som spoznal nových kamarátov.
6. Cez prázdniny som objavil lietajúci tanier, keď som sa náhodne pozeral ráno z okna.

Najlepšie prázdniny

1. Moje prázdniny boli super. Prežil som
strašne veľa dobrodružstiev a do sýtosti
som sa vybláznil.

2. Na prázdninách bolo najlepšie to, že boli
dosť dlhé a dalo sa cez ne veľa urobiť.

3. Na prázdninách sa mi nepáčilo to, že
väčšinu prázdnin pršalo, a tak som sa
nemohol ísť hrať s kamarátmi.

4. Cez prázdniny som navštívil veľa krásnych
miest. Bol som v AQUA Parku, taktiež som
bol v Zuberci v drevenej dedine, na vrchu
Brestová, ktorý má 1902  metrov  nad
morom.

5. Cez prázdniny som spoznal veľa nových
ľudí, miest, pamiatok.

6. Cez prázdniny som objavil to, po čom som
vždy túžil, objavil som skalu s názvom žula.

Nazabudnuteľné prázdniny

1. Čo bolo na prázdninách najlepšie?
Na prázdninách bolo najlepšie kúpanie.

2. Čo sa mi nepáčilo na prázdninách?
Nepáčilo sa mi, že boli krátke a nudné.

3. Cez prázdniny som navštívila.
Navštívila som rôzne miesta.

4. Cez prázdniny som spoznala.
Spoznala som pekného chlapca,
s ktorým chodím.

5. Cez prázdniny som objavila.
Objavila som to, že sa teším do školy.

Dominika Hrkľová 7. B
Tu je šesť výhovoriek, ktoré môžeš povedať p. uč., keď si zabudneš zošit:
-Požičal som zošit kamarátovi a on sa včera odsťahoval do Číny.
-Zošit mi spadol do koša, a tak zapáchal, že som sa ho hanbil priniesť.
-Strčil som si zošit do nohavíc a mama mi ich oprala.
-Môj mladší brat mi zobral zošit a dal ho nášmu psovi, ktorý ho roztrhal.
-Moja mama sa strašne chcela naučiť to, čo sa učíme my, tak som jej  zošit dal a nechce mi
ho vrátiť.
-Učil som sa na záchode a zošit mi nešťastne spadol do záchoda.         Daniela Baľáková 7. B

č. 1

Vedomostný test
Toto je výzva Sherlocka Holmesa pre tých, ktorí sa neboja precvičovať mozgozávity.

1. úloha: Je ťažšie kilo železa alebo kilo peria?
2. úloha: Koľko deviatok je v rade od 1 do 100?
3. úloha:  Za aký najmenší čas  by opiekol p. učiteľ Dulka 3 hrianky, keď sa na panvicu

zmestia naraz 2, a jedna strana sa pečie 30 sekúnd?
a) 120s  b) 90s  c) 60s

4. úloha: Kto je a) Martin Benka b) Christina Aguillera
c) Ľudovít Štúr d) Michal Martikán
e) Rudolf Zajac f) Peter Marcin

5.  úloha: Ktorý Mikuláš nenosí darčeky?
Správne odpovede napíšte na lístok, uveďte meno, priezvisko,
nalepte kupón a vhoďte do  označenej krabice pri zborovni.

D Á V A   SA   NA   Z N Á M O S Ť

Školský časopis HRAPINOSEK vyhlasuje 2. ročník literárnej súťaže o najlepšiu knihu školského
roka 2005/06.
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. mája 2006.
7. Súťaže sa nemôžu zúčasniť členovia učiteľského zboru a poroty! Ceny sú určené len pre
žiakov.
Členovia poroty v súťaži o naj knihu žiakov 2005/06:

Slovutné panie učiteľky slovenského jazyka (M. Gazdíková, D. Lukáčová)
- posudzujú literárnu a gramatickú úroveň spisovateľov. 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 p. učiteľka M. Masláková.
Slávnostné odovzdávanie cien finalistom a krst „naj knihy 2005/06“ sa uskutoční na konci školského
roka. Ceny sú veľmi lákavé. Stojí to za námahu.
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Spoznávanie sveta
Už od môjho útleho detstva som si začal šetriť. Ja som rástol a peniaze tiež. Tieto prázdniny

som sa rozhodol peniaze vybrať a cestovať. Prvý prázdninový týždeň som si začal robiť nový
pas. Druhý týždeň som išiel do tábora za starými priateľmi. Užili sme si veľa srandy a zábavy.
Spoznal som nových priateľov a nové miesta.
Po príchode domov bol pas hotový, a tak som mohol vycestovať. Zbalil som sa nanovo a odišiel
na letisko do Bratislavy. Nastúpil som a odletel. Vo vysnívanom prístave som sa nalodil na veľmi
luxusnú loď. Keď už všetci cestujúci boli na lodi, vyplávali sme. Niekoľkotýždňová plavba naprieč
oceánom bola predo mnou. Počas nej sme sa zastavili na rôznych ostrovoch ako sú Havaje, Tahiti
a podobne. Plavba sa skončila v meste Sydney. Odtiaľ som lietadlom letel rovno do Bratislavy.
A z nej domov. Ostalo mi veľa zážitkov a ešte viac peňazí. To som si nechal na budúce leto.
Posledný týždeň prázdnin som prežil doma s mojimi priateľmi a rodinou.

Ján Šimek 7. B

Stavba
1. Najlepšie bolo na prázdninách to, že som sa nenudil, lebo som nakladal štrk a všeličo iné,

čo sme na stavbu potrebovali.
2. Na prázdninách sa mi nepáčilo to, že sme prelomili traktor na dve časti a odvtedy som

už na ňom nejazdil.
3. Cez prázdniny som navštívil Hladovku a mojich bratrancov, ktorých mám veľmi rád.
4. Cez prázdniny som spoznal veľa nových kamarátov a priateľov, ktorí mi pomohli v tej

najhoršej situácii.
5. Počas prázdnin som objavil v potoku raka, keď sme boli na štrk.

Andrej Náčin 6. A

Super prázdniny
Moje prázdniny boli super v tom, že sme boli každý deň na kúpalisku. Skoro celé som

ich strávila v Leviciach. Pri mojej sesternici mi bolo super. Ale nepáčilo sa mi, že sme sa
dosť často hádali. Navštívila som mesto Budapešť. Bolo tam super, ale nevedela  som po
maďarsky, takže som im nerozumela. Objavila som to, že Maďari sú lepší ako Slováci. Boli
lepší a milší a to je na zamyslenie. Na Agrokomplexe v Nitre som videla veľa zvierat. A mám
z toho perfektný zážitok. Vozila som sa tam aj na starej lokomotíve. Spoznala som super
kamarátku, ktorá bola ubytovaná na Stankove.      Mária Kukucová 7. B

Na prázdninách boli najlepšie rodinné výlety. Zažili sme kopec zábavy v Rabkolande na
kolotočoch, z ktorých nám je ešte teraz zle. Aj vody sme mali dosť. Na prázdninách bolo
najhoršie to, že bolo upršané počasie. Cez prázdniny som navštívila Demänovskú jaskyňu a
spoznala som  nového bratranca Romana. Cez prázdniny som objavila skalu v podobe ľudskej
tváre.

Upršané, ale zaujímavé prázdniny

1.Začiatkom októbra začali fungovať krúžky pre našich žiakov. Aj náš Hrapinosek sa  chcel prihlásiť.
Mal však veľký problém vybrať si zo širokej ponuky krúžkov. Rozhodol sa teda, že si na ne
posvieti, preskúma situáciu, a potom sa rozhodne.

Najprv ho jeho ctený raťafák priviedol za vôňou, ktorá sa šírila z kuchyne sály. Tam deti z krúžku
varenia pripravovali výborný šalát. Veru, tak sa napapkal, že nevládal kráčať. A lietal ako tučná
mäsiarka. Vošiel i do telocvične, kde bol futbalový krúžok. Vraj im ukáže, ako sa má hrať ozajstný
focík... Decká, videli ste už Hrapinoska v teplákoch? Ja áno. A stačilo mi. Podobne to bolo i pri hre
futbalu. Narobil svojimi rečami len veľa prievanu a... A dokonca...svojou strelou odlomil kus lamina
z basketbalového koša. Šikovne to narafičil na našich ôsmakov a on sa pekne krásne presunul na
krúžok stolného tenisu. Ani tam však neobsedel, vraj je ľavák a nemajú pre neho raketu.
Začal aj so spevom, hrou na gitaru, husle, chcel byť hercom, matematikom. Chcel  mať šikovné
ruky... A to on veru má, nemusí navštevovať ani krúžok. Veď len posúďte: pokazil dvere na 9. A,
porozvláčal toaletný papier na dievčenskom záchode...
Potom navštevoval výuku cudzích jazykov. Keď už sme v tej únii, tak by mohol strašiť po anglicky
alebo po nemecky.

Pohár trpezlivosti však pretiekol v nedeľu 23. 10. 2005 na Roháčoch. Turistický krúžok sa
vybral v tento nádherný deň na túru. Pri vodopáde sme si urobili prestávku na obed. Otvorím
vak... a namiesto voňavého rezňa, smradľavý Hrapinosek. Zjedol mi celú desiatu, bol čiernym
pasažierom a ešte sa tváril urazene, vraj som mu prerušila spánok!!!

Tak, a to som už stratila trpezlivosť! S pani učiteľkou Maslákovou sme ho chytili a vyumývali
pod vodopádom. Nepomohli mu ani argumenty, ktoré mal naučené od našich žiakov. On sa vraj
umýval, ale ruky má od oleja, v ušiach chcel pestovať nový druh zemiakov a teraz sme mu zmarili
jeho snaženie.  Na vreckovky nemá, stačí mu rukáv.

Ej, ale voda bola ľadová!  Jeho krik zanikol v hukote vodopádu. Vypratý Hrapinosek potom
pekne kráčal horským chodníkom. Prestal sa hnevať a začal obdivovať krásu našich veľhôr.
Nezabudol zdraviť turistov a neodhadzoval papiere zo sladkostí, ktoré mu ponúkli naše deti.
Musím prezradiť, že tá túra mu prospela. Bol veselý, optimistický, dokonca spieval! A statočne mu
vytrávilo. Zjedol najviac slaniny, tzv. adidasky.

Potom sme si dali palacinky so šľahačkou na chate Šindľovec. Dokonca premýšľal nad ponukou
pani chatárky, pracovať v cestovnom ruchu. To som ho ale musela pekne poprosiť, aby nezabudol,
že patrí do našej školy. A nám by bolo bez neho smutno. A takisto sa končí turistická sezóna. A náš
Hrapinosek celý uveličený nám svietil na cestu domov.
2. Žiaci 5. ročníka boli čistiť studničky
3. Exkurzia v Terchovej (Jánošíkove diery, betlehem v obci Terchová)
4. 27. 10. 2005 o 13.00 hod.  sa uskutoční jesenná párty v priestoroch školy

Aké novinky vyňuchal Hrapinosek?

Súťaž
Kto zhotoví najorginálnejšieho maskota  školského časopisu HRAPINOSKA bude

odmenený na Mikulášskej slávnosti. Dostane darček od Ježiška.
Zúčastniť sa môžu jednotlivci i skupiny. Možno by ste mohli pracovať i na výtvarnej výchove na
podobe Hrapinoska.
Už sa teším na Vaše super nápady.

S pozdravom Vaša p. uč. Gazdíková
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Moja obec pekná je,
samý kopec, samý les.
Lúky plné zelene,
potok žblnkoce vesele.
Vtáčiky tie poletujú,
krídelka si rozťahujú.
Ľudí veľa, deti málo,
vždy vieme, kde-čo sa stalo.
Zábavy a veselosť,
v Hladovke je pre radosť.

Andrej Kubica, 3. roč.

HLADOVKA
Tá naša Hladovka.
Je pekná dedina.
Býva v nej otec, mama,
i celá rodina.

Dávid Hulák, 3. roč.

Hladovka je dedina,
v ktorej žije naša veľká rodina.
Cez Hladovku letia vtáčky,
a spievajú, že sme dobré žiačky.

Žaneta Brnušáková, 3. roč.

Hladovka je dedinka,
a je celkom malinká.
Veľa ľudí v nej býva,
A nikto sa tam neskrýva.

Andrej Greštiak, 3. roč.

Je to dedinka maličká,
cez leto sa chodíme kúpať do potôčka.
Dosť domov v nej máme,
a sme radi, že v nej bývame.

Agáta Bonková, 3. roč.

Za horami pod Tatrami,
Leží malá dedina.
Bývajú v nej dobrí ľudia,
A tiež moja rodina.

Stanko Kubica, 3. roč.

Príbeh na dlhý zimný večer
Stalo sa to minulý rok za mestom. Išli sme  tam s kamarátom bicyklovať  Zrazu sme sa stratili.

Pokúšali sme sa  nájsť cestu domov, ale nič nás nenapadlo. Mali sme pár dobrých nápadov, ale
nepomáhali. Aj napriek tomu sme to skúšali ďalej. Rozhodli sme sa ísť stále rovno. Kráčali sme
minimálne hodinu a stále nič. Začalo sa stmievať. Už sme začali premýšľať o tom najhoršom, keď
tu sa pred nami zrazu zjavila budova. Bola stará, zarastená a zjavne opustená. Veľmi sa nám dnu
nechcelo, ale vzhľadom na tmu sme dnu museli. Pri vchode sme si nechali bicykle a vošli dnu.
Ako najväčší hrdinovia sme to chceli preskúmať. Pri stenách boli rozbité skrine, všade samé
postele a obväzy. Vyzeralo to ako v nemocnici. Sadli sme si a rozprávali sa, koľko ľudí tu asi
zomrelo. Z druhého poschodia sa ozval buchot. Rýchlo sme sa schovali do kúta za staré skrine.
Čupeli sme tam ako myšky, až sme zaspali. Ráno som sa zobudil, a kamaráta nikde. Vybehol som
vonku. Zbadal som  mesto. Včera sme ho  nemohli vidieť, lebo bola tma. Pozrel som sa smerom ku
vchodu, ale jeho bicykel tam nebol. Myslel som si, že keď kamarát videl mesto, rýchlo zobral svoj
bicykel a odišiel a na mňa zabudol. Tak som zobral bicykel a išiel domov. Ale doma na mňa čakala
zlá správa. Kamaráta ráno našli mŕtveho.        J. Šimek 7. B

Od narodenia Ľ. Štúra uplynulo tento rok 190 rokov. Ľ . Štúr bol ideovým
vodcom štúrovského hnutia. V slovenskej literatúre a kultúre mu patrí
popredné miesto. Bol politikom, novinárom, básnikom a jazykovedcom.
V roku 1843 sa zaslúžil o uzákonenie spisovnej slovenčiny, ku ktorej napísal
aj gramatiku.
Vo svojej poézii umelecky vyjadroval veľký cit a lásku k vlasti.
Tento rok bol vyhlásený za rok Ľ . Štúra. Narodil sa 29. 10. 1815 v Uhrovci,
zomrel 12. 1. 1856 v Modre.

Literárne okienko ......................................................

Spievajúci strom
Letel vtáčik po nebíčku,
pritom pozrel na hviezdičku.
Usadil sa na náš strom,
rovno pred náš veľký dom.

Sedí vtáčik v hniezde sám,
semená mu rada dám.
Idem k hniezdu vysmiata,
veď vtáčik má mláďatá.

Raduje sa celý dom,
že má spievajúci strom.

Z. Chovančáková 7. B

Láska

Láska bože láska,
kde ťa všetci kryjú.
Hľadali sme všade možne,
tam kde to bolo možné.

Ale lásky nikde niet,
si sladká ako med?
V každom srdci miesto mám,
z duše vám všetko dám.

Láska sa už našla
bola v každom z nás
museli sme ju len nájsť.

D. Hrkľová, 7. B

Interview s pánom kaplánom
Mgr. Jánom Budzákom

V Hladovke máme nového kaplána. Prišiel tu pred
niekoľkými mesiacmi. Interview nám poskytol
v októbri tohto roku. Veľmi dobre sa tu
aklimatizoval. Dobre si rozumie s pánom farárom
v tejto obci.

1. Kde ste sa narodili?
Narodil som sa v Liptovskom Mikuláši.

2. Kde ste študovali?
Študoval som na gymnáziu v Liptovskom
Mikuláši a na vysokej škole v Spišskom
Podhradí.

3. Máte bratov a sestry?
Mám mladšieho brata.

4. Ako prijali vaši rodičia, že ste sa stali
kňazom?
Boli radi, že som sa stal kňazom.

5. Páči sa vám tu?
Áno, páči sa mi tu.

6. Čo vás dokáže najviac nahnevať?
Nahnevá ma asi to, keď niekto klame.

7. Účinkovali ste aj v nejakej inej farnosti?
Áno, účinkoval som v Markušovciach
a v Poprade.

8. Boli ste poslušný chlapec keď ste
boli malý?
Niekedy. Ako každé dieťa.

9. Odkedy ste chceli byť kňazom?
Od druhého ročníka na gymnáziu.

10.Bolo ťažké povedať
Bohu „Áno“?
Rozhodnutie na celý
život je ťažké.

11.Chceli by ste ostať
v tejto farnosti
ako farár?
Najlepšie je tam kde je
Božia vôľa.


