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Editorial

Ahoj, deti!
Ani ste sa nenazdali a už máte 1. polrok
školy úspešne za sebou. Po náročných
písomkách, testoch a nekonečnom skúšaní
ste boli odmenení polročnými známkami.
Viem , že všetky vysvedčenia neboli najlepšie, ale ani žiaci, ktorí nemali samé
jednotky, nemusia smútiť. Veď opäť začína 2. polrok, ktorý vám dáva nové možnosti a šance dokázať, že to s vami nie je
až také zlé.
Popri tej všetkej zodpovednej práci tu
máte aj mnoho aktivít, ktoré vylepšia
vašu náladu a preorientujú vám mozgové
závity trochu iným smerom. Veď už sme
v škole mali fašiangový karneval, kde ste
sa dokázali
prezentovať nádhernými
maskami, ktoré svedčili o tom, že ste nekonečne tvoriví.
Pravidelne vaše rozumčeky oddychujú
počas krúžkov, ktoré máte na škole, čakajú vás rôzne zaujímavé súťaže
z jednotlivých predmetov, siedmaci
s ôsmakmi sa už teraz môžu tešiť na divadelné predstavenie v Žiline, prichádzajú
veľkonočné sviatky a s nimi opäť vytúžené prázdniny. Takže ani sa nenazdáte
a znova sa ocitnete v tom najkrajšom dni
školského roka, ktorý tak všetci

práce žiakov, poučenie,
relax, zábava, súťaže

túžobne očakávame. Určite všetci viete,
ktorý je to deň, preto vám ho nemusím
pripomínať.
Tak s chuťou do práce! A aby vám to
v
škole
ubiehalo
čo
najlepšie
a najrýchlejšie, dovolil som si aj ja , váš
Hrapinosek, vylepšiť náladu niekoľkými
číslami školského časopisu, do ktorého
s „ veľkou radosťou“ prispievate aj vy.

Ročné obdobia
V povetrí si vtáčik trilkuje:
,,Jar už prišla , deti, jar tu je!“
Deti hudú do kroku,
rýchlo bežia k potoku.
V lete zrejú jahody,
dni sú plné pohody.
Von vybehli všetky deti,
trhajú si lúčne kvety.
Na jeseň to býva tak,
v poliach kvitne vlčí mak.
Červené sú listy stromov,
deti musia zavčas domov.
Deň pomaly pohasína,
prichádza k nám pani Zima.
Sánkovačka, lyžovačka,
stavať iglu to je hračka.
Žaneta Brnušáková, 5.A

Na príprave časopisu sa podieľali:p.uč.Gazdíková, Lukáčová, p. uč. Jurči a žiaci novinárskeho krúžku.
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Interview s otcom
Takže tu máte odpovede na otázky, ktoré som dala môjmu najlepšiemu otcovi. Aj keď
náš rozhovor trval skoro hodinu, nakoniec sme sa dopracovali k úspešnému záveru.
JA: Ahoj oco, viem, že nemáš čas, ale nájdi si chvíľku a odpovedz mi na moje otázky.
OTEC: Pre teba, všetko.
JA: Čo myslíš, aký si otec?
OTEC: No, snažím sa byť dobrým otcom, ale niekedy to nevychádza.
JA: Čo si myslíš o svojej dcére Zuzane?
OTEC: Myslím, že moja dcéra je šikovné dievča, ale teraz je v takom veku, kedy sa musím riadne krotiť, aby mi nepraskli nervy. Niekedy sa s ňou nedá vôbec rozprávať. Je
veľmi drzá, až mi je z toho do plaču. Dúfam, že si o mne myslíte iba toto a nie nič horšie.
No, poďme na ďalšiu otázku.
JA: Aké máte záujmy?
OTEC: Mojím najväčším koníčkom je jazda na mojej motorke a rád sa napchávam sladkosťami.
Ja: No, len aby ste veľmi nepribrali. A aké ste mali známky, keď ste boli v mojom veku?
OTEC: Tááák, učil som sa celkom dobre, až na jednu štvorku, ktorú som mal z Vv.
(smiech) Ale je to pravda!!
JA: Tak tej štvorke sa ani nečudujem, lebo kresliť naozaj neviete. Čím ste chceli byť, keď
ste boli v takom veku ako ja??
OTEC: Keď mám pravdu povedať, chcel som byť futbalistom, ale sen sa mi nesplnil, no
za to sa plní jednému z mojich synov.
JA: Tak vášmu synovi držíme palce. A ešte jedna otázka. Keby ste sa stali prezidentom,
čo by ste ako prvé zmenili v našej krajine?
OTEC: Znížil by som dane!! (smiech)
JA: Poviete nám jeden zážitok, ktorý stále pripomínate svojim deťom?
OTEC: Cez letné prázdniny sme sa s kamarátmi chodievali kúpať do Jelešne. Raz sa na
nás prišli pozrieť dievčatá, zhodnotiť naše plavecké umenie. Ja ako veľký frajer, som sa
chcel predviesť a skočil som šípku z dvojmetrovej výšky. No nevedel som, že voda je
iba pol metra hlboká. A tak som sa chvalabohu vynoril, hoci celý zakrvavený s rozbitou
hlavou. Utekal som s veľkým plačom domov za maminkou. Doma sa už o mňa postarali.
Doteraz mám na hlave jazvu.
JA: Tak to máte naozaj príkladný zážitok pre vaše deti.
Ja: Čo by ste chceli zmeniť na svojej dcére Zuzane?
OTEC: Asi nič, to by už nebola ona.
JA: Hovorí sa, že po 40-tke nastáva druhá puberta. Týka sa to aj vás?
OTEC: Zasiahla ma viac, ako som si myslel. Tá prvá sa vôbec nedá porovnať s touto. Tá
prvá je len slabým odvarom terajšej.
JA: Už vás nebudem dlho trápiť, no mám ešte jednu otázku. Chceli by ste sa vrátiť do
školských lavíc?
OTEC: V škole bolo super, ale nechcel by som sa tam vrátiť, lebo raz stačilo a pospať si
môžem aj doma. (smiech)
JA: Tak spať môžem aj ja doma, ale do školy musím chodiť. No čo už! Tak vám veľmi
pekne ďakujem za rozhovor. Majte sa pekne.
OTEC: Aj nabudúce a dovidenia dcéra moja! (Z. Cyrulová 8.A )
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Chlapci majú voľný beh s vetrom o preteky, to znamená, bež kde chceš!
Sú však zakázané bary a zábavné podniky, pretože v mojom programe je na 1. mieste
zdravý vývin školáka. Doping- hranolky, pizza a kola sú dovolené.
A čo dodať na záver môjho volebného programu?
Asi len to, že sľubujem svojim voličom, že uľahčím život už aj tak ťažko skúšaného školáka a budem sa riadiť heslom: „ Ja som žiak a chcem sa stále hrať!“
S pozdravom Vaša budúca ministerka
Jula Verneová

Hviezda z neba
Raz večer, keď bola jasná obloha vybrala
som sa s kamarátkou na večernú prechádzku. Obdivovali sme hviezdy a priali
si rôzne veci, keď padali kométy. Pri obdivovaní nám zrak padol na jednu veľmi
jasnú hviezdu, ktorá sa čoraz viac zväčšovala a približovala sa k nám. Obe sme od
strachu skoro onemeli, keď to čudo pristálo. Už to ani nevyzeralo ako hviezda.
Skôr sa to podobalo na veľký ihlan, ktorý
zospodu veľmi jasne svietil. Z ihlanu vystúpil malý zelený mužíček. Nič nám napovedal, len sa k nám približoval a za
chrbtom niečo držal. Niečo jasné. Keď
bol odo mňa tak na dva kroky, zrazu vytiahol spoza chrbta jagavú hviezdičku
a podaroval mi ju. Od úžasu som ani nedýchala. Po chvíli sa hviezdička začala
premieňať v malý lampášik. Chcela som
sa pozrieť na malého mužíčka, ale už bol
preč. Odišiel tak rýchlo, že som sa mu
nestihla poďakovať, ani sa ho na nič opýtať. So smútkom som zakývala zmenšujúcemu sa svetlu na oblohe. Ako pamiatka
na mužíčka mi ostal ten krásny malý lampášik, ktorý mi ho pripomína.
Martina Trojanová 6.A

(D. Baláková 9.B )

Záhady našej planéty
Náš detektív Hrapinosek vypátral čo znamená...
Beaucarnea recurvata – „Slonia noha“
Táto rastlina patrí k sukulentom. Ľudový
názov „slonia noha“ dostala vďaka zhrubnutému kmeňu v dolnej časti. Telo tejto
rastliny je akýmsi rezervoárom vody.
Vďaka nenáročnému pestovaniu a zaujímavému vzhľadu si získala priazeň záhradníkov a je vhodná i pre záhradníckych laikov...
Hurmikaki
Jeho domovinou je Čína. Ide o opadavý
strom, ktorý sa pestuje pre chutné plody
takmer v každej subtropickej krajine...Ebenovník rajčiakový – hurmikaki
Poznáte ačokču?
Pestujete v záhrade rastlinu, ktorej semienka ste dostali od suseda alebo ste si
ich doniesli zo zahraničia a poznáte iba jej
ľudové pomenovanie ačokča.
O akú rastlinu teda vlastne ide? Je to jednoročná popínavá, rýchlo rastúca rastlina
s tenkými, husto rozrastenými stonkami a
laločnatými až dlaňovitodelenými listami.
Jej botanický názov je cyklantéra odnožená (Cyclanthera pedata). Kvety má drobné, žltkasté alebo zelenkasté. Plod je bobuľa podobná uhorke, s bielou horkastou
dužinou. Používa sa pri príprave praženice, leča, plodmi môžeme plniť mäso alebo
ich zapekať, dusiť s ďalšou zeleninou do
polievky či rizota.
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Dva roky prázdnin
Hneď na úvod Vás chcem upozorniť, že názov tohto článku nemá nič spoločné
s obsahom. Vhodnejší názov by bol „Dva roky školy.“ Ale uznajte, ktorý školák by si
prečítal novinový príspevok s takýmto titulom.
V školskom roku 2007/2008 som bola zvolená voličmi 9.B triedy ZŠ Hladovka za stranu
HZDŠ,(čo znamená: Hurá Znovu Do Školy) do funkcie ministerky školstva.
Môj program „Ako uľahčiť život školáka“, zvíťazil, pretože bol jediný.
V triede by bolo 30 katedier a jedna školská lavica. V nej by sedel učiteľ. Slovo učiteľ
je odvodené od slova učiť, teda nech sa učí a vzdeláva. Slovo školák je odvodené od slova škola. Tak si do nej môže chodiť, ale nič viac od neho netreba vyžadovať, pokiaľ sa
sám inak nerozhodne. Lenže je známe na celom svete, že naši žiaci sa chcú stále vzdelávať a neustále ich spaľuje túžba po získavaní múdrostí. Práve preto som sa rozhodla, ponechať im niekoľko obľúbených predmetov. Museli však prejsť menšími úpravami. Začnem najobľúbenejším predmetom, a to slovenským jazykom. Okamžite ruším ypsilon.
Niekto to predsa musel urobiť, bez debaty! Ypsilon nemusí biť v našej abecede. Veď to
veľmi nebije do očí. Voliči budú s tímto súhlasiť, že sú y/ý zbitočné. A táto zmena odbúra u našich žiakov stres z diktátov.
Matematika je predmet, ktorý čaká na to, aby sa žiaci konečne naučili porátať s tými,
s ktorými sa ťahajú za prsty. Dôležité je, aby žiak vedel do päť narátať, nesedel na dvoch
stoličkách, nebol piatym kolesom na voze. A hlavne, aby netáral dve na tri.
Hovorí sa, že angličtina je svetový jazyk. No to určite! V sobotu som bola v Poľsku na
jarmoku a tam všetci rozprávali po slovensky. V Maďarsku u tety Ildikó hovoria tiež po
slovensky. V rakúskych výkladoch sú slovenské nápisy. Tak, ktorý jazyk je svetový?
Pri dejepise sa zastavím len krátko, čo bolo, to bolo...Treba myslieť na budúcnosť a nie
na minulosť.
Na hodine hudobnej výchovy sa učiteľ povinne naučí nový text školskej hymny, ktorá
znie takto:
Nad školou sa blýska,
hromy divo bijú,
zastavme ich žiaci,
učiteľ nás trápi,
školáci ožijú.
Hej, školáci dosiaľ v škole tvrdo dreli,
ale majú toho dosť,
chcú mať školu pre radosť,
a aby sa hrali.
Výtvarná výchova bude určite zachovaná, pretože je pre našich žiakov veľmi dôležitá.
Najprv som ju chcela odporučiť iba dievčatám, veď urobiť si francúzsku manikúru alebo
perfektný makeup je veľké umenie. No po zhliadnutí tretej série Superstar ma Maťo Konrád presvedčil, že chlapci ju potrebujú tiež.
Na koniec som si nechala telocvik. Je to môj obľúbený predmet, ale aj ten prešiel zmenou. Behanie okolo ihriska, šplh na lane, skákanie cez kozu....to nemá zmysel.Ešte tak
skákanie do reči by ušlo. Nová disciplína bude beh za nákupmi. Tá sa postará o dobrú
kondíciu našich žiakov. Dievčatá sa sústredia na orientačný beh, to znamená, obehnúť čo
najviac obchodov a butikov v meste.
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Trojaké husličky

Zdenkine kvety

Istý sedliak mal troch synov Petra, Pavla
a najmladšieho Miška. Keď dorástli, tak
práve vtedy prišla taká neúroda, že ľudia
i zvieratá zomierali. Sedliak povedal:
,,Nuž tak synovia moji nájdite si také
miesto, kde vám bude dobre.“ Synovia sa
spýtali :,,A či si vy dáte sám rady?“
No ten ich upokojil : ,,Dajako len bude.“
Synovia mali svojho otca veľmi radi.
S ťažkým srdcom odišli z domu. Ako išli,
našli trojaké husličky. Chlapci povedali :
,,Poďme na nich hrať kým nenájdeme
nejakú chalupu.“ A tak hrali a hrali, ale
márne sa snažili. Stále len všade samá
tráva a nikde nič. Ale chlapci sa nevzdávali. Napokon uvideli uprostred lesa malú
chalúpku, ktorej sa veľmi potešili. Chlapci sa rýchlo rozbehli ku chalúpke.
Keď už boli v chalúpke, opäť si zahrali na
husličkách. Boli šťastní, že sú všetci spolu, ale prítomnosť svojho otca im veľmi
chýbala.
Agáta Bonková 5.A

Zdenkine kvety sú: tulipán, sedmokráska,
snežienka, margarétka a mnoho iných.
Zdenke sa veľmi páčia, lebo sú krásne
a majú krásnu vôňu. Každý deň sa stará
o ne, polieva ich a dáva na ne pozor. Niekedy však chodí na návštevy, a tak nestíha. A raz sa stala nehoda. Zdenke sa všetky kvety zvalili na zem. Zdenka bola veľmi smutná a nešťastná. Mamička
s oteckom ju chceli potešiť, ale ona bola
stále smutná. Na druhý deň ocko vykríkol: ,,Dnes budeme sadiť nové semienka!“ A tak zasadili semienka, šli spať
a čakali do ďalšieho dňa. Zdenka ako prvá
vstala a šla sa pozrieť cez okno. Nahlas
vykríkla: ,,Hurá, podarilo sa to!“ Všade,
kde zasadili semienko ,vyrástol kvet.
Zdenka zobrala kvety, dala ich do kvetináča a bola šťastná, že tie kvety, ktoré sa
jej poškodili, sú znovu zdravé. Mamička
s oteckom boli tiež šťastní preto, lebo aj
ich Zdenka bola šťastná. A samozrejme
jej kvety nádherne rozvoniavali.
Agáta Bonková 5.A

PRANOSTIKY
1.Na božie telo skoč do vody smelo.
2.Na Jána v kožuchu, po Jáne tiež.
POVERY
1.Ak sa dievča chcelo rýchlo vydať, malo si sadnúť na stoličku, na ktorej sedel farár, keď
bol na koľade.
2.Aby mali ženy dobrý hlas, pijú zo zvonca, ktoré nosia miništranti, keď chodia po koľade.
3.Pri krste sa dieťa podávalo krstnej mame na pravú ruku, aby nebolo ľavákom.
4.Aj po svätom prijímaní bolo treba ísť rovno z kostola ku malému dieťaťu, ktoré ešte
nerozprávalo a trikrát mu dýchnuť do úst. Dieťa sa potom vraj nezajakávalo. Cestou
z kostola sa však nesmelo s nikým prehovoriť.
ZVYKY
VEĽKÁ NOC
Medzi zvyky Veľkej noci patril aj tento. V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok pred
Veľkou nocou sa väčšinou ženy chodievali modliť ku všetkým krížom a kapličkám
v chotári. Potom sa zašlo k miestnemu potoku alebo rieke. Umývala sa tvár a hovorilo
sa:“ Ty vodička bystrá, čistá, čo si umyla rany Krista, omy i mňa hriešne stvorenie.“
Martina Sekerešová 6.B
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BREZOVÝ LÍSTOK
Z vysokej brezy pri škole sa spúšťali
drobné lístočky. Vietor ich pomaly hojdajúc znášal na zem. Vypadajú ako zlaté
dukáty trblietajúce sa na jesennom slnku.
Jeden dukátik som zachytil do ruky
a začal som rozmýšľať o jeho živote. Na
jeho rodnom strome sa na jar z drobného
púčika rozvinul drobný zelený lístok.
Vyhrievalo ho teplé jarné slniečko
a vánok ho hojdal v jeho kolíske. Mal
výhľad na deti, ktoré sa pomalým krokom vliekli každé ráno do školy a zo
školy utekali ozlomkrky. Rád sa pozeral
na veselé a šantivé hry detí. Tíško fandil
chlapcom pri futbale a dievčatám pri
tenise a vybíjanej. Rád počúval, keď sa
z otvorených okien školy niesol veselý
spev detí. Neraz si vypočul aj hádky
a bitky rozšantených chlapcov. Videl
a počul všetko, čo sa robí v okolí školy.
Nemohol sa nikde pohnúť, lebo tam bolo
jeho miesto. Neskryl sa pred páliacim
slnkom ani pred daždivým počasím. Musel všetko statočne znášať. Prešlo leto
a je tu jeseň. Prišiel aj jeho čas. Chladná
jeseň ho pripravila o sýtozelenú farbu
a studený vietor ho zniesol rovno na moju dlaň. Nenechám ho prikryť snehovou
perinou alebo beriem so sebou domov.
Bude mi pripomínať jar, leto aj jeseň
v tomto roku.

Karol Harmata 9.B
V Trstenej dňa 1. a 2. marca tohto roku
nás reprezentovala Kristína Kubicová na
medzinárodnom finále speváckej súťaže
DilongStar. Vo finále bojovalo 38 škôl
s 51 súťažiacimi, v 2 kategóriách. Kristína
statočne bojovala v druhej kategórií, kde
mala 29 výborne spievajúcich súperov.
Naša Kristína to odspievala naozaj nádherne a postúpila medzi 5 najlepších spevákov do úplného finále. V nedeľu doobeda sa všetci postupujúci vybrali do profesionálneho nahrávacieho štúdia, kde na-

Aj majster tesár sa utne

Interview so starým otcom

Na vyučovacích hodinách sa dozvieme
veľa zaujímavostí:
W. Shakespeare pochádzal zo stredného
Slovenska a pôsobil ako šialenec.
Po dobe kamennej nasledovala doba bronzová a doba drevená.
Prvý spisovný jazyk zostavil Anton Bernolák podľa Turkov.
Učenci Konštantín a Metod vytvorili
písmo hlavolika.
Samostatná Slovenská Republika vznikla
pred 10000 rokmi.
Kedy zvoní hodina?
Nad tým nerozmýšľaj, to vyskočí samo.
Obyvatelia sa zaoberajú ovom choviec.
Tamburína je prístroj sa používa na vyhľadávanie buriny.
Tráviaca sústava sa skladá z tráviacej
sústavy a slnečníka. (konečníka)
Jej rodičia havarovali. Aj lietadlo,
v ktorom leteli.
Človek žijúci vo vyhnanstve je exhumant.
Štúr prednášal na Bratislavskom múzeu.
Ondráš Machuľa dúfal, že si ho Zuzka
vezme za ženu.

hrali svoje súťažné piesne na svoje prvé
CD a poobede ich čakal súboj o umiestnenie. Kristína ani v tento deň nesklamala
a podala naozaj vynikajúci výkon. Pri
vyhlasovaní výsledkov sme neverili vlastným ušiam. Kristína získala nádherné 3 .
miesto. Jej talent bol ocenený a sme veľmi radi, že Kristína výborne reprezentovala našu školu na medzinárodnej úrovni.
Ďakujeme a ešte raz GRATULUJEME!!!
Viac
info
a
foto
na:
www.zshladovka.edu.sk

Starý otec koľko máte rokov?
V januári som mal 64 rokov.
Pamätáte sa na druhú svetovú vojnu?
Mal som vtedy iba 2 roky a o vojne viem
len z rozprávania.
Ako vojnu prežila vaša rodina?
Mali sme šťastie, že sme všetci prežili, aj
keď bola dedina ostreľovaná.
Bojoval váš otec vo vojne?
Nie synak, bol chorľavý.
Chodili ste aj vy do školy?
Pravdaže chodil, ale iba cez zimu.
A prečo?
Bolo treba robiť na gazdovke a chodili
sme pásť kravy.
Aké remeslo ste sa vyučili?
Po skončení zákl. školy som musel pomáhať na gazdovke a na školu neboli peniaze.
To ste stále len gazdovali?
Nie. Po vojenčine som robil na stavbe
a neskôr v lese.
Bola to ťažká práca?
V lese to bolo ťažké, ale mal som koníka
a to ma bavilo.
Ako sa teraz pozeráte na svoj život?
Prežil som pekné, ale aj smutné chvíle.
Stretol som veľa dobrých, ale aj zlých
ľudí
a za to všetko môžem ďakovať Pánu Bohu.
Michal Harmata 8.A

Babička
Je to vždy dôstojná dáma,
je to môjho otca mama.
Alebo mamky mamka.
V očiach radosť,
v lícach jamka.
Milá, dobrá ako med,
štrúdľu spraví zaraz- hneď,
koláčik aj buchtičku,
veď poznáte babičku.
Od sporáka vôňa sladká,
vždy sa teší na vnúčatká.
Našej babke hoc je skromná,
nik sa veru nevyrovná.
Žaneta Brnušáková 5.A

Čerešňulák
Opäť nové ráno začína sa,
a čerešňový lístok zo sna prebúdza sa:
,,Vydržím ja dnešný dníček?
Čí odfúkne ma už vetríček?
Neviem, neviem. Starý som už.
Veď opadla už celá haluz!
Sloboda ma veľmi neláka,
no na moje miesto o rok ďalší čaká!“
Katka Kovaliková 9.B

List Katarína

V ďalekom meste neďaleko Trenčína.
Rastie strom s listom menom Katarína.
Už je zlatistou farbou posiaty.
Pozri! Vidíš ho aj ty?
Každé ráno sa zo stromu na teba pozerá.
Slnko svojimi lúčmi naň dozerá.
Čká iba keď silný vietor zafúka,
A našu Katarínu do ďalekých dial odfúka.
Katarína Šuvadová 9.B

Mgr. Dominika Žembéryová
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