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Deti, Hrapinosek sa asi zbláznil !!! 

Zamotal sa do deviatej triedy  a to len tak 

náhodou. (Tak ako vy, keď tvrdíte, že 

idete na WC a nájdete sa v niektorej trie-

de). A čírou náhodou začul, ako sa devia-

taci bavia o budúcich povolaniach. Dostal 

sa mu červík do hlavy, vraj už má dosť 

strašenia, jeho povolanie je už nemoder-

né, neaktuálne, a on chce byť in. Nepo-

mohli moje argumenty typu: bez strašidiel 

to nie je ono, nebudeme môcť používať 

archaizmus „straší ti vo veži“ ... 

Nepomohlo ani strašenie, že musí absol-

vovať monitor a ukončiť úspešne povinnú 

školskú dochádzku. Nič! Akoby som 

hrach o stenu hádzala. 

 A skúšky sa vraj nebojí, lebo deviataci sa 

veľmi poctivo  pripravujú na monitor, 

takže mu stačí iba odpísať od nich správ-

ne odpovede. 

Veľmi ma zaujímalo, čím to vlastne chce 

byť? 

Kozmetička! Vraj v  poslednom čase vy-

zerá príšerne, celé roky sa nestaral o svoju 

pleť a má kruhy pod očami. A ešte  aj 

kuchárom, bude si vyvárať samé dobroty, 

lebo v tej Hladovke mu ustavične cigáni v 

bruchu vyhrávajú. A obuvníkom, ušije si 

značkové botasky a nebude mu fúkať na 

otlaky. A ešte meteorológom, vraj vystrie-

da pána Jurčoviča, pilčíkom, traktoris-

tom,veterinárom, bankovníkom, policaj-

tom, moderátorom, stevardkou, aqabe-

lou...No a viete si predstaviť Hrapinoska 

ako aqabelu?  Ja teda, áno. Ale to by iste 

odstrašilo všetky kandidátky k vykonáva-

niu tohto športu a iste by synchronizované 

plávanie už  nebolo zaradené medzi olym-

pijské disciplíny.  

Asi by už bolo dosť tých výmyslov! 

Chcela som ukončiť tento nonsens. Hrapi-

nosek bol vážne nahnevaný, očervenel a 

vykríkol: „Tak budem šéfredaktor škol-

ského časopisu!“ 

Tak, a ja sa mám po chlebe.... 

Janka Jančová, 5.A 

S Ú Ť A Ž 

Náš školský časopis oslavuje tento škol-

ský rok 15. výročie. To už je celkom pek-

né jubileum. 

Preto vyhlasujeme súťaž v zhotovení náš-

ho maskota   Hrapinoska. Dúfam, že je už 

každému jasné, že Hrapinosek je nielen 

školské strašidlo, ale  je to aj názov  vášho 

školského časopisu. Najlepšie práce sa-

mozrejme oceníme a mená výhercov zve-

rejníme. 
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Základnej školy s materskou školou v Hladovke 

RAPINOSEK 
Časopis žiakov 

práce žiakov, poučenie, ROČNÍK 15     ČÍSLO 1     18. 11. 2008 

Editorial 

Zomieranie 

Desivo sa ma dotkol strach, 

Neviem, čo to na mňa ide. 

Bojím sa utrpenia? 

Bolesti, prístroje, jednotka intenzívnej 

starostlivosti, Boží súd. 

Nebo alebo peklo,  

ako je tam naozaj? 

Či tam kdesi ešte čaká stará mama so svo-

jím náručím? 

Strach, nepokoj. 

Duša sa vznesie nad telo 

A obzrie sa na seba. 

Umieranie je také neskutočné, 

Nepochopiteľné. 

Preto mám z neho strach, ale som aj zve-

davá. Ľudia, ktorí už boli klinickí mŕtvi, 

rozprávajú v knihách o akomsi tuneli, o 

svetle, o vznášaní sa, o šťastí, a nie o stra-

chu a bolestiach. 

Dajú sa čítať myšlienky? 

A: dá sa uvidieť svoj vlastný život ako v 

kine? To by bolo úžasné, možno aj ko-

mické, ale nie zlé. 

Vlastne ani neviem prečo, ale práve toto 

ma dojalo. 

Každý by mal predsa sám jasne vedieť, že 

je už mŕtvy, a nezdá sa žeby mal vtedy 

strach. 

Veď tí, ktorí už boli klinickí mŕtvi, necíti-

li sa zle, či už boli čierni alebo bieli, 

Na príprave časopisu sa podieľali:p.uč.Gazdíková, Lukáčová, p. uč. Jurči . 

 Aziati či Európania, kresťania alebo mos-

limovia, takže to nemusí byť zlé. 

Som celkom zvedavá. 

Sen:každý by mal poľutovať tých, ktorí 

budú nariekať, keď zomriem. 

Domnievam sa, že tí, ktorí tu zostanú bu-

dú viacej trpieť ako ja, 

keď 

Zomriem. 
Milí kamaráti, v tomto mesiaci november sme 

častejšie navštevovali cintoríny a zamýšľali sa 

nad smrťou, keď sme spomínali na svojich 

drahých zomrelých....všetko nás viedlo k tomu, 

aby sme sa zamysleli  aj nad životom. Zaiste aj 

vás napadlo: „Aj ja raz zomriem. Čo by som 

chcel v živote dosiahnúť?“ Možno by nebolo 

na škodu napísať si svoje plány a ciele a po-

tom sa opýtať pod zorným uhlom večnosti  (čo 

z toho bude mať cenu i vo večnosti a naopak, 

čo z toho sa úplne stratí?). 

Podeľte sa decká o svoje úvahy o tom, čo je 

dôležité pre život. Hrapinosek Vaše práce 

ocení. Píšte, kreslite. 

 

H 
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I N T E R V I E W 
 

Naši siedmaci sa naučili nielen čo je interview, ale mohli sa zahrať na novinárov a klásť 

otázky cestovateľke Marcele Drahulovej, ktorá pochádza zo Suchej Hory. Tá prijala 

pozvanie od pani učiteľky Šprlákovej a prišla porozprávať o svojich zaujímavých cestách 

po exotických krajinách a hlavne zodpovedať na zvedavé otázky siedmakov. 

1.Ako ste sa dostali k cestovaniu? (Š. Bonk) 

Od útleho detstva som mala sen cestovať a tento sen sa mi splnil, od svojich 22 rokov 

navštevujem rôzne krajiny. 

2.Koľko krajín ste navštívili a aké krajiny to boli? (M. Trojanová) 

Približne 31krajín: Austrália, Mexiko, Brazília, Kuba, Vietnam, Nový Zéland, Kana-

da........... 

3.Aké jazyky ovládate a ktorý máte najradšej? (M. Šikyňa) 

Anglický, nemecký a španielský jazyk. Páči sa mi španielčina. 

4.Aké sú vaše najkrajšie zážitky z cestovania? (B. Kubicová) 

Potápanie v Austrálii ,pyramídy v Mexiku a tancovanie salsy na Kube 

5.Ktorý zážitok bol plný adrenalínu? (M. Šikyňa) 

Zoskok padákom 

6.Máte aj nepríjemnú skúsenosť? (B. Kubicová) 

Doštípali ma ploštice 

7.Ktorá krajina podľa vás je najbohatšia na kultúru? (M. Šikyňa) 

Asi Mexiko 

8.Koľko párov topánok ste už zodrali pri cestovaní? (L. Hrubec) 

 (smiech) 3 páry kvalitných topánok 

9.Akými dopravnými prostriedkami ste cestovala? (K. Masláková) 

Lietadlom, loďou, autom, vlakom, autobusom... 

10. Ako získavate financie na svoje cesty? ( Š. Bonk) 

Mám aj tri zamestnania, odkladám si peniaze na cestovanie 

11. Ktorú krajinu sa teraz chystáte navštíviť? ( M. Kovalik) 

V pondelok idem do Thajska 

Tak, mi Ti Marcelka ďakujeme za interview, za čas strávený s našimi žiakmi. Držíme Ti 

palce na Tvojej ceste. Spoznávaj, objavuj a príď nás zase pozrieť. 

Hrapinosek a žiaci 7. ročníka. 
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Nezmyselný príbeh 

Bolo jedno krásne ráno. Bol to pondelok a išli sme do školy. Keď bola telesná výchova, 

pani učiteľka zvolala: „ Žiaci dnes pôjdeme von!“  Všetci sa potešili . Ale čo čert ne-

chcel,  keď žiaci vyšli von, začalo poriadne pršať. Nakoniec sa žiaci vrátili do tried a učili 

sa iné hodiny. Keď bola veľká prestávka, všetky triedy boli na chodbe. O chvíľu sa strh-

la búrka. Nešťastne jeden blesk udrel do strechy školy. A škola začala horieť. Všetci kri-

čali. Až jedna múdra žiačka poradila spolužiakom, aby každý  fúkal do jednej strany. 

O chvíľu prestalo horieť. Plamene sa stratili. A začalo vonku svietiť slnko. Škola sa zao-

bišla bez jediného škrabanca. A za odmenu mali všetci žiaci telocvik a hrali futbal, vybí-

janú a iné hry. 

 Andrea Šikyňová, 5.B 

 

Návšteva v ZOO 

Rýchlo sme sa ponáhľali do ZOO. Videli sme opicu s tigrom, ako bojovali. Opica vyhra-

la, a keďže bola hladná, tak toho tigra zjedla.  

Aj my sme vyhladli a šli sme do bufetu. Práve tam sedela srnka a jedla pizzu s kofolou. 

Boli sme prekvapení, že nás nepoznala, veď bola z nášho lesa. Hovorila nám nezmysly, 

vraj  má vilu. A že je chudobná a nemá nič, okrem tej vily. Z jej rečí sme boli unavení 

a utekali sme k nášmu autu na parkovisku. Auto nám ukradli. Až na polícií sme sa dozve-

deli, že nám utieklo. Ej ,ale mu dáme, nebudeme ho viac umývať. Nedostane raňajky 

a bude mať domáce väzenie. To bol koniec nášho  nonsensového dňa.   

Mária Hurhotová, 5.B 
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Ako sa volá chlapec a vlk na obrázku? Knihu, v ktorej vystupujú napísal Rudiard Kipling 
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Nonsensy z piatej triedy 

Raz mi moja mama zabalila namiesto 

desiaty hračku proti hladu. S chuťou som 

si zahryzla a odrazu som videla všetko 

ináč. Ľudia boli zabalení do husacej kože, 

tabuľa sa na mňa usmievala. Ešte aj uči-

teľka mala na sebe bieločiernu kožušinu. 

Vôbec som sa nemusela učiť, svet okolo 

mňa bol fantastický. Len keby som zistila, 

kde zohnala moja mama hračku proti hla-

du! P. Škrabeková 5.A 

 

Nezmyselný príbeh 

Jedného dňa sme sa vybrali na výlet do 

Zvieracieho hniezda.. Karavan sme si  

zaparkovali ku 

slonom. Tam šimpanzi museli prejsť vše-

lijaké prekážky: vyliezť po tyči, kotúľanie 

sa po vode, skákanie zo stromu do blata. 

Neskôr sme sa vybrali  ku karavánu .Žila 

tam žirafa. Môj otec sa jej  vyškriabal 

úplne na hlavu . Videl aj cestu, ktorou 

sme prišli do Zvieracieho sveta. Chceli 

sme sa odviezť autom, ale slony si na 

ňom pochutnali. Zobrali sme si taxíky- 

kengury a na nich sme vyskackali  zo 

Zvieracieho hniezda von.  Po diaľnici sme 

museli kengury ťahať za  chvosty, aby 

zrýchlili na 160km za hodinu. Onedlho 

sme boli doma. To bol  teda výlet. Dobrú 

noc. Martin Maslák 5.B 

Nezmyselný príbeh o mimozenštanovi 

 

Jeden krásny zamračený deň pristal na 

našom dvore mimozemšťan z planéty 

Mars. Vyšiel na komín a spustil sa rovno 

cez komín do obývačky. Práve som sedela 

vo fotelke a počúvala rádio. Zaklopal hla-

vou na okno krbu a ja som sa pozerala. 

Takmer mi oči z jamky vypadli. S rados-

ťou som ho z krbu pustila von. Sadli sme 

si na gauč a na koberci sme sa  rozprávali 

a počúvali rádio. Dohodli sme sa, že pôj-

deme na výlet s Axelom do vesmíru, pres-

nejšie na planétu Pampuloniato. Otecko 

s mamičkou súhlasili a boli nadšení, že 

ideme na výlet.  Zavčas rána sme odleteli 

Axelovou kozmickou loďou do vesmíru 

obdivovať krásu nezvyčajnej planéty. 

Boli sme na návšteve u jeho babičky. Ona 

mi dala na pamiatku krásne strieborné 

oblečenie, ktoré nosia všetky ženy 

a dievčatá na ich planéte. Zrazu mi zazvo-

nil telefón. „ Haló, kto je tam ?“slušne 

som sa opýtala. „Ahoj dcérka!“ tu je oc-

ko.“ „Je nám za tebou smutno  a rýchlo sa 

vráť.“ Hneď som sa rozlúčila s babičkou 

a s Axelom, ale jemu bolo smutno. Pozva-

la som ho k nám na prázdniny. Sľúbila 

som mu, že ho zoznámim so svojou par-

tiou. Iste bude sranda. Potom som mu 

zakývala. Videla som už len hviezdny 

dym. Kráčala som  pomaly po schodoch 

rovno do svojej izby. Unavená som si 

ľahla do postele. Chvíľu som ešte roz-

mýšľala o tom, čo som  zažila, až kým 

som nezaspala. A znova som sa vybrala 

cestovať na ďalšiu planétu.... 

 

 Ivana Šimaľová,5.B 
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Tatry 

Vysoké Krásne 

Okrášľujú Očisťujú Zbližujú 

Spiaci obri Slovenska 

Domov 

 

Orol 

Silný Vznešený 

Lieta Krúži Kraľuje 

Strážca našej vlasti 

Obranca 

Srdce 

Nádherné Hlboké  

Miluje Ľúbi Neopustí 

Vidiace do duše 

Cit 

 

Hasiči 

Požiarnici, dobrí ľudia, 

Píska alarm, už sa budia. 

Nejeden dom nám uhasili, 

Nie jedno dieťa zachránili. 

 

Hasič hasí požiare, 

Zapálené stodoly a maštale. 

S vodou je on kamarát, 

Podpaľačov nemá rád. 

M. Jančová, 7.B 

 

Hasiči 

Oheň je dobrý pomocník, 

ale aj zlý pán a nečakaný návštevník. 

Pri takejto návšteve neváhajte,  

A rýchlo hasičov zavolajte. 

Ohňu dajú dobrý smer  

a hadici správny cieľ. 

S. Šprláková 7.A 

 

Hasiči v akcii 

Horí nám tu hora, les! 

Prečo tu nikoho niet? 

Zavoláme hasičov 

A oni tu budú hneď. 

Zoberú aj hadicu 

Do nej vodu chladiacu. 

Do auta si nasadnú 

A ľuďom pomôžu. 

Ľudia sa im odvďačia a oni sa potešia. 

M. Bušová, 7.A 

Vetrík 

Fúka vetrík, pofukuje, 

Zima sa nám ukazuje. 

Ide vetrík hore-dole, 

Ide si až v šíre pole. 

Letí vetrík tu od nás, 

Táto báseň je pre vás. 

A.Bonková 
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