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Základnej školy s materskou školou v Hladovke 

RAPINOSEK H Časopis žiakov 

práce žiakov, poučenie, 
relax, zábava, súťaže ROČNÍK 16    ČÍSLO 1     18. 12. 2009 

Editorial 
 
Ahojte milí čitatelia! 
Opäť sa stretáme s 1. číslom nášho školského časopisu. Hrapinosek nás navštívil v čase, 
keď sme už všetci zabudli, že nejaké prázdniny boli, teda v plnom pracovnom nasadení. 
Veď čo nevidieť sú tu Vianoce, a tak náš kamarát nemeškal a už nám ponúka vaše prvé 
zaujímavé príspevky. Zaujímali ho nielen vaše spomienky z prázdnin, ale aj to, čo vám 
priniesol začiatok školského roka, ako boli zážitky z výstupu na  Babiu horu a Jánošíko-
vých dier. 
Urobme všetko pre to, aby naše kamarátstvo s Hrapinoskom bolo čo najlepšie. Veľkou 
odmenou mu bude najmä vaša literárna činnosť, ktorou mu umožníme priateľské stretnu-
tie s nami v školskom roku 2009/2010 častejšie. 

Poďte deti 
 

Poďte, že sem, 
lebo prišla zlatá jeseň.  

Do školy sa ponáhľajte,  
šlabikáre otvárajte. 

Dosť už bolo leňošenia, 
hor, sa znovu do učenia .  

Už aj ďateľ, 
 spisovateľ, 

 vymyslel rým, 
 píše báseň . 
Píše ďateľ, 

 píše, 
 jednu peknú báseň, 

 ako 5.trieda privítala jeseň. 
 

Janka Trojanová, 5. A 
J. Š. 
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Sen ktorý si zapamätám navždy 

 
Jedného večera som si po celodennej únave ľahla do postele .Tuho som zaspala, po-
maly som sa vnárala do čudesného sna. Neviem prečo, ale ocitla som sa uprostred 
indickej džungle. Odrazu okolo mňa poskakujú opice, škriekajú papagáje a všade je 
zvláštna zeleň. Obďaleč boli utáborení egyptskí vojaci. Ich panovník si ma všimol  
a pozval ma na prechádzku džungľou. Predstavil sa mi ako Alexander Veľký.  
Nechcela som veriť vlastným ušiam. Kým sme sa rozprávali, prebehlo pred nás  
čudesné tajomné zviera, vyzeralo ako vták, ale perie malo ako dúha po letnom daždi. 
Vládcu Alexandra to veľmi ohromilo. ,,Čo je to za zázrak? Toto úchvatné zviera  
musím mať v Egypte.“ Otroci mu nachystali pascu tak prefíkane, že sa zviera do nej 
chytilo. Div sme neodpadli od úžasu z toľkej krásy. Domorodci nám pomohli naložiť 
náklady na ťavy a spolu s Alexandrom Veľkým sme sa vrátili do Egypta. Cestou sme 
sa rozprávali o dobe, v ktorej žijem ja. V mojej krajine toto zviera predstavil ľudu  
a nazval ho božský ,,páv“. Sluhovia mi pridelili slona  a posteľ mi postlali steblami 
trávy. Po dlhej ceste, unavená slnkom, som zaspala. Ráno som sa prebudila v svojej 
mäkkej posteli, v mojej izbe. Bola som celá sklamaná, že tento zážitok bol iba sen. 
Ale Alexander Veľký pozerá na mňa nehybným okom z učebnice dejepisu. Veď sme 
boli dobrými priateľmi. 
 

Veronika Šuvadová,  7. A 

Výlet do Viedne 
 
V jedno sobotňajšie ráno som sa zobudil 
a ako obyčajne som sa poumýval 
a naraňajkoval. Ľahol som si ku televízii  
a prepínal som kanály. Vtom  prišla ku 
mne mama a povedala:,, Nelež tu tak 
a chystaj sa na zajtra!“ Ja som nevedel, 
o čom vraví a čudne som sa na ňu pozrel. 
Ona mi povedala:,, Veď ideme do Vied-
ne!“ Vyskočil som a zaradoval sa:  
„Super!“ Takto som sa celý deň radoval, 
až kým som išiel spať. Na druhý deň ráno 
som vstal už o pol štvrtej a rozmýšľal 
som, či radšej neostanem doma. Cestovali 
sme štyri hodiny. Keď som tam prišiel, 
tak som otvoril ústa od údivu. To mesto je 

 
 
trikrát väčšie ako Bratislava. Neobišli nás 
ani atrakcie ako hrady, ZOO atď. Najrad-
šej som bol, keď sme sa vozili metrom. 
Takisto, keď sme chodili po tých obrov-
ských obchodoch, odkiaľ mám aj novú 
tašku. Navštívili sme i zábavný park.  
Využíval som tam aj moje znalosti 
z nemčiny. Večer sme išli do reštaurácie 
a potom domov. Bol som uťahaný z toho 
chodenia, a tak som celou cestou naspäť 
spal. V pondelok ráno som vstal až na 
obed a povedal som si: ,,Dobre že sú 
prázdniny, lebo by som naisto v ten deň 
zaspal  do školy.“ 
Adrián Kubica, 7. A 
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 Sladký príbeh 
 
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi karame-
lovými horami, žil princ Banán v čokolá-
de. Jedného dňa sa rozhodol nájsť si ne-
vestu. Ako tak zasnene kráčal po svojej 
krajine, natrafil  na  poddaného, ktorého 
všetci volali: Rum-Kokos. On sa princa 
odvážne opýtal : ,,Ó vaša jasnosť, nezobe-
riete ma do služby?“ ,,Čo doká-
žeš?“ ,,Milý princ, ja dokážem zjesť a 
vypiť viac, ako niekto  iný.“ ,,Predveď 
sa… .“  A  naozaj, na jeden hlt vypil celú 
kakaovú rieku. Princ ho s radosťou prijal. 
A teraz kráčali dvaja. Ako sa tak blížili ku 
Keksovej hore, zbadali pod ňou odpočí-
vať jablkový Pelendrek. Hneď sa spýtal 
kráľoviča, či by mu nedal prácu. ,,A čo 
vieš robiť?“ ,,Ja sa dokážem natiahnuť 
viac ako 10 000 metrov vysoko.  Ak mi 
neveríte, tak sa pozerajte!“ 
A  naozaj, natiahol sa tak, že ho ani vidno 
nebolo. Tak aj jeho prijal do služby. Cesta 
im pomaly ubiehala, pretože im princ 
spieval samé  „slaďáky“. Dorazili k prvé-
mu zámku Mentos, v ktorom bývala prin-
cezná Hašlerka. Bola krásna ako obrázok, 
ale zlá a pyšná. Nechcela sa vôbec stret-
núť s princom, ktorý sa kamaráti 
s poddanými. A veru ani princ nestál o 
takú nafúkanú nevestu.  
Tak sa pobrali do hradu Figaro, ktorý 
obývala vznešená grófka Lentilka. No tiež 
si nezískala srdce princa, pretože ju zaují-
mali len nové trendy v obliekaní. Bola 
veľmi zamestnaná svojím vzhľadom. 
Smutne odchádzal princ do posledného 
kaštieľa princeznej Medovky. Tá bývala 
so svojou matkou, ktorá bola zlá čarodej-
nica „Kyselina sírová“. Medovka bola 
úplne iná ako predchádzajúce princezné.  
Mala v sebe úprimnosť, ľúbeznosť a dob-
ré srdce. Princ sa do nej ihneď zabuchol. 
Jeho čokoládové srdiečko až podskočilo 
od radosti, keď ju zbadal.   

S radosťou ju požiadal o ruku. No zlá 
kráľovná mu povedala: ,,Ak chceš moju 
dcéru za ženu, musíš splniť tri úlo-
hy.“ ,,Splním ich s radosťou a nadše-
ním!“ ,,Takže prvá úloha znie: Do rána 
musíš zjesť 100 vanilkových volov a vy-
piť 100 sudov Coca Coly.“ No princ  
s tým nemal problém. Zavolal si na po-
moc svojho priateľa. Rum-Kokos už  
o 5 minút  odpočíval s plným žalúdkom. 
Zlá čarodejnica sa už tešila, že premení 
princa na čokoládovú figúrku, a tak zahu-
bí ďalší život. Tešila sa nadarmo. Dobre, 
že jej sánka nespadla, keď videla princa, 
ako  si veselo chatuje s princeznou na 
notebooku. 
„Ešte sa neteš, šuhajko, tvoja služba sa  
u mňa ešte neskončila. He, he…“  „Druhá 
úloha znie: Musíš vyliezť na Karamelovú 
horu a odtiaľ zniesť moju dcéru.  Máš čas 
do západu slnka.“ 
 A tak sa náš hrdina vybral zdolať vysokú 
horu. Ej, ale čo z toho, keď sa mu karamel 
lepil na päty. Zúfalý zavolal svojmu ka-
marátovi Pelendrekovi.  V mobile sa 
ozvalo: „Jasné, kamoško! Hneď ti bežím 
na pomoc.“ A zúfalú princeznú zachránil. 
 Strigu div nerozpučilo od hnevu, keď  ich 
našla spolu v náručí. Bola rozhodnutá 
prekaziť ich šťastie. Princ nebol vreckom 
udretý, ale všetkými masťami mazaný a v 
čokoláde kúpaný. Vedel, že striga im nedá 
pokoj a princeznú mu bez boja nevydá. 
Princ rýchlo zakričal chemický vzorec a 
nasypal  zlej kráľovnej sódu bicarbónu 
rovno do očí. Tá sa hneď rozpustila na 
kolomaž. Bolo že to radosti... 
Princ sa skoro roztopil od  lásky. Konečne 
našiel svoju čokoládovú hviezdu. 
 Samozrejme, svadba bola pod čokoládo-
vou fontánou a mali veľa farebných  
lentiliek. 
 
 
Denisa Schiferdeckerová,6. A 
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Príbeh o Slovenskom Betleheme 
 
Kde bolo, tam bolo, pod vysokými hora-
mi, v dedinke Rajecké Teplice, žil jeden 
majster. Volal sa majster Jozef. Bol to 
vychýrený rezbár. Jedného dňa sa tento 
majster Jozef rozhodol, že vytvorí niečo 
veľkolepé.  
Sedel vo svojom kráľovstve dlátok, rezá-
tok a iných rezbárskych nástrojov 
a rozmýšľal, čo by tam mohlo byť. Ako 
tak sedel,  zrazu mu ruky samé od seba 
začali strúhať peknú postavičku. A tak 
začalo vznikať veľké dielo: Slovenský 

                         
Rozprávka o Statočnom psíkovi 

 
Bol krásny slnečný deň. Prichádzala som 
zo školy. Keď som si urobila školské po-
vinnosti, šla som von. No keď som sa 
chvíľu hrala, mama ma poslala do obcho-
du. Pri návrate z obchodu som stretla na 
ceste opustené šteniatko. Bolo krásnej 
zlatistej farby. Prišla som s ním domov, 
dala mu jesť aj piť. Po niekoľkých mesia-
coch bol z neho nádherný  psík, ktorému 
som dala meno Laki. Psíka sme učili veľa 
trikov.  Keď sa ich naučil, tváril sa veľmi 
múdro.  
Raz sme šli s mamou do mesta. Stretli 
sme tam bohatú paniu, ktorá bola veľmi 
namyslená. V rukách mala mačiatko. Toto 
položila na kraj cesty. Práve šlo nákladné 
auto. Ja s Lakim sme ho bežali zachrániť, 
ale mačiatko bolo dosť ďaleko. Lakimu sa 

 
 
nákladiak zastal a z neho vyšli dvaja chla-
pi. Zobrali Lakiho aj s mačiatkom. Laki 
sa vyslobodil a hneď bežal ku mne. Moja 
mama šla odparkovať auto, a vtedy zaúto-
čili tí istí ľudia, ktorí zobrali mačiatko. 
Uniesli aj mňa. Obaja sme boli zatvorení 
vo veľkej  klietke. Kričala som nahlas 
o pomoc, ale nezabralo to. No Lakimu sa 
nás po krátkej chvíli podarilo zachrániť. 
Keď nás oslobodil, bežali sme rýchlo do 
mesta za mamou. Mama práve prichádza-
la z obchodu. Teraz som povedala mame, 
že Lakiho budem volať Statočný. Mama 
najprv nevedela pochopiť prečo, ale ja 
som jej to všetko vysvetlila. Som šťastná, 
že mám toho najstatočnejšieho 
a najzábavnejšieho psíka, ktorý sa volá 
Laki a že s ním môžem tráviť toľko času, 
koľko sa mi zachce. 
Agáta Bonková, 7. roč. 

 
 Betlehem. Z okolitých lesov si nanosil 
potrebné drevo a začal strúhať, hoblíko-
vať až lietali po celom jeho kráľovstve 
malé kúsky dreva. Deň čo deň vznikali 
nové postavičky, zvieratká, maštaľky, 
domy, kostoly a hrady. Najdôležitejšie 
v tom veľkom diele bolo malé batoľa 
v drevenej maštaľke, ktorému sa všetci 
chceli pokloniť. Toto veľkolepé dielo je 
vystavené v malom mestečku Rajecká 
Lesná, kde ho každoročne navštívi mnoho 
pútnikov. 
Gusto Šuvada, 6. A 
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Výlet do Čiech 
 
Začalo to tak, že ocka cez prázdniny nechceli pustiť z práce na dovolenku. Tak zavolal 
mame, aby sme my prišli ku nemu. Pozreli sme si na internete, ako nám idú spoje 
a vycestovali sme. Boli sme tam štyri dni. Keď sme tam prišli, tak sme zistili, že ubyto-
vanie máme v rekreačnej oblasti, oproti jazeru. Blízko neho boli tobogany. Na tie sme 
však išli až o dva dni. Najprv sme sa okolo jazera poprechádzali a obzreli si pekné oko-
lie, ktoré sa volalo Otrokovice- Štrkovisko. 
 Na druhý deň sme išli do mesta Zemplín. Je tam veľké ZOO. Tam som prvý raz v živote 
videla žirafu. Bol tam aj prekrásny zámok, postavený už v 17. storočí. Posledný panov-
ník, ktorý ho obýval, zomrel len pred pár rokmi, v roku 2001. Potom sme boli 
v Kroměříži. Tam boli zas záhrady a zámok zapísaný v UNESCO.  
Také záhrady som ešte nevidela. Z farebných kvetov boli vytvorené rôzne  obrazce. Keď 
sme si to všetko obzreli a prišli na ubytovňu, bola už tma. Zaspali sme ani neviem ako. 
Keď sme sa prebudili, už dávno bol biely deň. Rýchlo sme sa najedli, nabalili vaky 
a vyrazili na tobogany. Bola tam veľká sranda. Ani sme sa nenazdali a bol večer. Ocko 
nás zobral na dobrú večeru, potom sme sa už išli baliť pretože hneď ráno sme už museli 
cestovať domov. Domov sme išli autobusom a potom rýchlikom a vlakom. Keď sme pri-
šli domov, hneď sme sa pýtali, kde pôjdeme na ďalší výlet. Tento výlet však bol  môj 
najkrajší zážitok z prázdnin.  
 
Andrea  Šuvadová, 5. B    

Moje super prázdniny                                                     
 
Skončila sa škola, nadišli krásne prázdni-
ny . Jedna  rodina  z Oravy sa vybrala na 
dovolenku do Štúrova . Už asi všetci tuší-
te, o koho ide. No predsa  o moju family. 
Cesta bola dlhá a únavná .Cestovali sme 
asi 3 hodiny. Bolo veľmi horúco. Keď 
sme tam už dorazili, nevedeli sme sa doč-
kať, kedy skočíme do bazénov. Kým sme  
sa však vybalili, obliekli a najedli, ubudlo 
veľa času. Predsa sme sa stihli vyšantiť na 
kúpalisku. Každý deň sme sa chodili kú-
pať , ale to ešte zďaleka nie je všetko. 
Plavili sme sa loďou po Dunaji. Volala sa 
Kriváň. Bolo v nej krásne a bol v nej aj 
krásny výhľad na okolie. Plavili sme sa 
jednu hodinu. Neskôr sme šli na atrakciu 
pirátska loď. sme na loď. Tam nás to roz-
hojdalo a ja som sa začala báť. A veru 
som od strachu aj pišťala. Keď to skonči-
lo, bola som rada, že som na pevnine.  

  
 
A na záver to najlepšie, BVP= bojové 
vozidlo pechoty. To fakt nemalo chybu. 
Trať bola veľká a strmá: (veľké kopce, 
hlboké bahno,...). Šli sme po celej tejto 
trati .Keď sa to skončilo, bola som rada, 
že žijem. Vystúpili sme a šli sme do svo-
jich chatiek. Hrali sme sa rôzne hry. Ráno 
sme sa pobalili a šli sme domov. Pre mňa 
to bol jeden úžasný týždeň. 
 
  Ľubka Števuliaková,  5. B 

L.Š. 
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Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž-Súťaž- 
Milí kamaráti, to je úloha pre Vás, rozhodnite, ktorí z Vašich spolužiakov je najlepší pri-
spievateľ do časopisu Hrapinosek. Hlasujte na našich školských www stránkach. Najús-
pešnejší žiak bude odmenený vianočným darčekom od nášho svetlonosa - Hrapinoska. 

 
Jožko šušleš? Šem - tam. 
 
Idú Čech, Rus a Slovák na lietadle. Čech vyhodí lyžičku, Rus vidličku a Slovák bombu. 
Príde Čech domov a pýta sa babky :,,Babka, prečo plačeš?“ A babka vraví :,,Lyžička mi 
zabila dedka!“ Príde Rus domov a pýta sa babky :,,Babka, prečo plačeš?“ A babka vra-
ví :,,vidlička mi zabila dedka!“ Príde Slovák domov a pýta sa dedka :,,Dedko, prečo sa 
smeješ?“ A dedko vraví :,,Prdol som si a chalupa mi vybuchla!“ 
 
Blondínka a brunetka bežia po púšti a naháňa ich lev. Brunetka chytro chytí piesok 
a hodí ho levovi do očí. Lev sa zastaví a začne sa utierať. Brunetka chytro vylezie na 
strom a kričí na blondínku :,,Chytro poď tu hore!“ A blondínka kričí :,,A načo, veď 
ja som mu do očí piesok nehádzala!“ 
 
Dvaja muži sú na streche a jeden skočí dole, vstane a vyjde hore. Potom skočí druhý  
a takisto vyjde hore. Vtom príde ku nim tretí muž a vraví :,,To, to, to ste ako dokázali?“ 
A jeden z nich vraví :,,Skoč a uvidíš.“ A tak muž sa odváži, skočí dole a zabije sa. Tí 
dvaja sa pozrú na seba a vravia :,,No, nato, že sme strážni, anjeli, sme riadne svine!“ 

 
Biela panna vo dne smutná sedí 

a večer sa rozveselí. 
Čo je to? Sviečka. 

 
Tvrdý je ako kameň, vo vode mu je 

amen. 
Čo je to? Kocka cukru. 

 
V kúte stáva 

teplo dáva 
v zime každý  
rád ju máva. 

Čo je to? Pec. 

 
Rožky malo a neklalo , 

sem a tam sa premávalo, 
a predsa vždy doma bolo. 

Čo je to? Slimák. 
 

Dve matky majú päť rovnakých synov 
a každý ma inakšie meno. 

Čo je to? Prsty 
 

Patrí ti to, ale tvoji priatelia to použí-
vajú viac ako ty. Tvoje meno 
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 Voda je život 
 
Bolo raz jedno jazierko. Plávalo v 
ňom veľa rozličných druhov rýb. V 
jeho okolí bola pekná príroda. Žilo 
tam veľa vtákov a poľnej zveri. Jedné-
ho dňa na brehu jazierka postavili to-
váreň. Z nej vytekali odpadové vody 
do jazierka. Ryby vyhynuli, stromy a 
kvety začali schnúť. Voda v jazere 

 Voda 
 

Voda je náš vzácny dar.  
Rybky v nej plávajú v lete, v zime,  

v jeseni i na jar. 
Aj my ju každý deň pijeme,  

preto dlho žijeme. 
Vodu, vodičku má každý rád. 

Aj malý potôčik je náš dobrý kamarát. 
Deti si ju užívajú, 

radi si v nej zaplávajú. 
Kto si vodu neváži, 

svoj život si nestráži. 
 

Karolína Kendralová,  3. ročník 

                          Voda 
 

Voda, voda, vodička, 
červenajú sa mi líčka. 

Vodička studená, 
umyjem si kolená. 

 

Voda, voda, vodička. 
krásna, biela, čistučká. 
Kúpe sa v nej kačička, 

neľúbi ju mačička. 
 

Autor: Ivana Brnušáková, 4. ročník  
 

L. Š. 

schnúť. Voda v jazere bola otrávená. 
Zvieratá sa  z nej nemohli napiť. Až 
raz prišla do továrne kontrola. Priká-
zala im postaviť čističku odpadových 
vôd. To pomohlo vrátiť do jazierka 
život. 
 
Magda Hutlasová,  3. ročník 
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     Voda 
 

             Prší, prší, leje sa, 
          dáždnik na nás smeje sa. 

Aj my z neho radosť máme, 
vo vode sa vyčľapkáme. 
Všetci máme skúsenosť, 
vody nie je nikdy dosť. 
Vodičkou sa umývame, 
pijeme ju, ba i perieme. 
Máme si ju všetci vážiť, 

lebo kvôli nej žijeme. 
Voda, slnko a príroda, 
to je pre nás dar života. 

 
Dávid Kendrala, 3. ročník 

 
                        
     Voda 

 
Vodička čistučká, 
tečie mi z potôčka. 
Vodička z potoka, 
frkla mi do oka. 

Voda, voda, vodička, 
čistá si ako rybička. 
Voda, voda studená, 
trasú sa mi kolená. 
Umyjem sa v nej, 

občerstvím sa z nej. 
Nepijem ja Coca Colu, 
ale pijem čistú vodu. 

Z Coly hrdlo bolí, 
nemožem ísť do školy. 
Keď sa vody napijem, 
ihneď rýchlo ožijem. 

Možem spievať tra-la-la, 
vodička ma prebrala. 

 
Lucia Brnušáková,  3.  ročník 

          
                       Voda 
 

Voda, voda, vodička, 
chcem sa napiť trošička. 
Si taká zdravá, čistučká, 

Si zdravšia, ba i  sladučká. 
Teba je plná studnička. 

Dovoľ mi napiť sa z teba trošička. 
 

 Andrea Šikyňová, 4. Ročník 
  

                    Voda 
 

Tečie voda, vodička, 
        z maličkého potôčka. 

Pláva si tu kačička, 
pod vodičkou rybička. 
Pekne si tu nažívajú, 
vôbec sa tu nehádajú. 
Vodičku si ochraňujú, 

smeti tam nevyhadzujú. 
Preto vodu ctite 
a všetci ju pite! 

Žiadne hellka, coly, sladké vody, 
lebo z toho sú choroby. 

 
Rebeka Harmatová, 4. ročník 
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V múzeu 
 
Zase prší! To je nuda! Nemôžeme ísť von, no a doma to už človek pozná naspamäť. 
A práve dnes, ktorejsi z nás napadlo, ísť s partiou nocovať na chatu. Aspoň bude vzrušo! 
Všetci nás od toho nápadu odhovárali.  Bolo to veľmi nebezpečné, lebo chata stála 
uprostred lesa a počasie nebolo veľmi priaznivé.  No čo už odradí takých odvážlivcov, 
ktorí sa nechávajú volať SUPER päťka?!  
Hneď po príchode na chalupu sme sa museli pustiť do práce, aby sa tam dalo existovať. 
Iste tam dávno nikto nebol. Vyzeralo to tam hrozne. Všade samý prach, pavučiny...ba 
i myši. 
 No napriek tomu sa nám prvá noc veľmi páčila. Hra na skrývačku a vyvolávanie du-
chov bolo pravé orechové. Poniektorí sa však báli zaspať, preto skončili vo veľkej man-
želskej posteli.  
Na druhý deň sme si naplánovali výlet do blízkeho mestečka, kde  sa nachádzalo veľmi 
podivné múzeum. Celou cestou sme sa  zabávali a šantili. 
Len čo sme  vystúpili z autobusu a našli spomínanú budovu a zmohli sme sa iba na slo-
vo: „ wawwww!“  To bolo geniálne. Múzeum  by bolo  vlastne  veľmi zaujímavý histo-
rický objekt, keby nepôsobilo na návštevníka tak skľučujúco. Bolo niečím podozrivé. 
Zdalo sa nám, že tá budova žije, dýcha...skutočne to vyzeralo strašidelne! Ešteže  sme 
mali v skupine aj troch chalanov. To poznáte, tým tuším nič nenaženie strach, ach jaj! 
Pomaly sa otvorili ťažké dvere. A tak hlasno vŕzgali a kvílili, že aj chlapci usúdili: ,,No 
tie by potrebovali olej!“  Viseli  na nich stáročné pavučiny. Dostali sme sa do zatuchnu-
tej a tmavej siene. Vrava zrazu stíchla. Uprostred stála vitrína a v nej bola umiestnená 
rakva. Prázdna. Čakali sme tam nejaké strašidlo, upíra... No nič také tam nebolo. Okolo 
nej  svietili sviečky. Jedna zhasla, tak  ju Tina zapálila. A vtedy sa pod kryptou odsunuli 
tajné dvere a uvoľnili priechod do podzemia. Vošli sme dnu. Ja som išla posledná 
a zdalo sa mi, že počujem kroky. Otočila som sa, či tam nevstúpil nejaký oneskorený 
turista. Zavolala som do tmy, ale ozval sa len môj hlas ako ozvena. Chalani ma utvrdili, 
že mám asi nejaké zdanie. A  Monča ma dokonca obvinila, že spolupracujem s chalanmi  
na jej totálnom vystrašení. Potom mi niečo napadlo...Veď mám vo vrecku kabelkové 
zrkadlo, tak ho použijem. Možno ho nevidím, ale počujem dobre... A ak naozaj ide za 
mnou niekto, nech sa pripraví na poriadnu ranu do nosa. Nedopustím, aby sa mi chalani 
rehotali ešte aj v škole.  Ako som povedala, tak som aj urobila. A to v miestnosti, kde 
svietilo modré a zelené svetlo. Bola tam výstava rôznych historických kostýmov, ma-
siek. Niektoré sa používali pri nakrúcaní filmov. 
Rýchlo  som vytiahla  zrkadielko a nasmerovala som ho tak, aby som videla či je niekto 
za mnou a kráčala som ďalej. Pokus bol úspešný. Niekto za mnou naozaj kráčal, postava 
mi pripomínala vyššieho a štíhleho  chalana. Kráčal pomaly za nami. Mal zvláštnu za-
snívanú tvár a smutné oči. Rozhodla som sa, že sa mu aspoň pár slovami prihovorím. Ak 
ma niekto  z našich deciek bude počuť, zase ma označia za blázna.  Vzdialila som  sa od 
skupinky a spustila som : ,,Halóóó, je tu niekto?´´  No nik mi neodpovedal. Skúsila  som  
to trošku inak. ,,Ja viem, že tu niekto je a ten niekto ma stále sleduje, tak sa ozvi, starec, 
ukáž sa!     
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Prestaň s tými fórmi! Nedojalo ma to.“ 
Ešte som povedala pár podobných viet  
a zrazu som začula :  
,, Ty ma naozaj vidíš?´´ „Jasnačka, mám 
šošovky, cha-cha-cha! Veď sa vlečieš za 
nami celou chodbou. Len mi nie je jasné,  
prečo ťa nezbadali aj ostatní?“ 
Neznámy :,,No to je úžasne, ty si prvá 
bytosť, teda deva, ktorá ma počuje. Si 
dobrá čarodejka?“ 
 ,,To nemyslíš vážne, kamoško, na čom 
to fičíš? Vraj deva, tak ma nevolá ani 
naša učka! Možno sa mi to iba sníva, 
a možno je to nejaké filmové predstave-
nie?´´ 
Neznámy: ,,Nie,  nesnívaš! Si iba výni-
močná, veľmi výnimočná. Môžem ti nie-
čo ukázať, o čom iní ani netušia.´´ 
 ,,Ale ako si sa tu dostal? A kto si?´´ 
Neznámy : ,,Pred pár storočiami som 
neveril strašidelným historkám tak, ako 
ty, duchovia, démoni, biele panie...Robil 
som si z nich posmech, ale  duše mŕtvych 
si ma našli.  
 Odvtedy sem blúdim a čakám na člove-
ka, ako si ty, ktorý začuje, čo i len moje 
kroky. Prosím ťa, poď som mnou, inak tu 
budem blúdiť celý môj život.´´ 
Na veľké naliehanie som nakoniec šla, 
no najprv som musela prežiť celý jeho 
príbeh tak, ako keby som ho žila ja. 
V jeho časovej dimenzii. Bolo to dosť 
strašidelné. No stále som cítila jeho prí-
tomnosť a to ma akosi upokojovalo. 
A potom som sa náhle ocitla pri bielom 
jazere a tam som uvidela toho záhadného 
mladíka- pútnika. Povedal mi, čo sa teraz 
stane a tiež som sa dozvedela, že on je 
veľmi dávny potomok nášho rodokmeňa. 
Jeho korene siahajú až za hranice Slo-
venska. Po týchto  slovách som sa pre-
miestnila do ďalekej budúcnosti.  Videla 
som tie najmodernejšie technológie. Ne-
boli tam žiadne autá, žiadne dopravné 

 prostriedky. Iba ľudia, ktorí mali schop-
nosť lietať. 
Na nohách mali obuté nejaké čižmiská.... 
Neskôr som zistila, že vďaka mne, môj 
príbuzný konečne našiel pokoj.  
Niekedy sa mi o ňom sníva a zakaždým mi 
poďakuje.  Mám dobrý pocit, že som nie-
komu pomohla. No odvtedy nenavštevujem 
žiadne múzeá. Čo ak by sa mi znova niečo 
podobné pritrafilo.... 
PS: Láka ma myšlienka vypátrať nezná-
mych predkov mojej  záhadnej rodiny. 
 
Martina Sekerešová, 8. B 
 

 
J.Š. 
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Rozprávka o namyslenom mobi-

le 
 

Bol raz jeden mobil, ktorý bol veľmi pyš-
ný. Namýšľal si o sebe, že je najdôležitej-
ší  
a najmodernejší zo všetkých mobilov na 
svete. Cestoval v autobuse a zrazu začul 
akýsi posmech. Zapojil všetky senzory 
aby zistil, čo sa deje. Zistil, že výsmech 
patril jemu. 
Zbadal ho super mobil s najnovším dizaj-
nom. Pricestoval z Japonska a začul jeho 
melódiu. Vysmieval sa mu, že je obyčajná 
rachotina, nevie čo je „cool“ a „trendy“, 
vraj je sto rokov za opicami.... 
Náš mobil, „extramobil“ sa veľmi urazil. 
A začal sa s novým mobilom hádať, ktorý 
z nich je kvalitnejší, spoľahlivejší, ktorý 
má aké prednosti. Hádka pokračovala  
aj vonku na ulici. Mobil z Japonska sa 
nadrapoval a spieval všelijaké melódie, 
predvádzal kadejaké triky. Až mu poma-
ly, pomaličky odchádzal hlas. Ale náš 
mobil, extramobil, to nevnímal. 
 Durdil sa, fuflal a hýril všetkými farba-
mi...tak v ňom vrela urazená pýcha.     
vibroval v kabelke svojej majiteľky. 
A vtedy sa to stalo... Vypadol rovno na 
zem, do špinavej kaluže. 
Veľmi z toho ochorel, mal vysoké teploty, 
uši mal upchaté blatom. Musel ísť ležať 
do nemocnice. Ako tak bezvládne čupel 
na posteli, zrazu začul známu melódiu. 
Znela veľmi potichu a chrapľavo. 
Otočil hlavu a vedľa neho ležal jeho 
„známy“ japonský mobil. Obidvaja sa na 
seba pozreli a každý z nich si s ľútosťou 
musel priznať vlastnú hlú-
posť. Prišli o to najcennej-
šie. A to o zdravie kvôli 
hlúpej pýche. 
 
Ľuboš Števuliak, 6. A 

 
Jesenné prekvapenie 

 
Neveselá bola jeseň, 

zafúkala smutnú pieseň. 
Plno snehu na dvore, 

jablká, hrušky v komore. 
Stromy snehom zasypané, 

konáre sú polámané. 
Začína sa zima krásna, 
no asi je trošku včasná. 

 
Monika Kalisová, 6. A 

  

L.Š. 


