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Krása tohtoročnej zimy... 
Už k nám prišla zima, 

zima, zimička, 
celý svet je  

ako veľká chladnička. 
 

Je v nej biely sniežik, 
je v nej pravý ľad. 

Keď k nám príde zima, 
každý z nás je rád.  
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Základnej školy s materskou školou v Hladovke 

RAPINOSEK H   
Časopis žiakov 

práce žiakov, poučenie, 
relax, zábava, súťaže ROČNÍK  27  ČÍSLO 1     20. 12. 2017 

 Milí  žiaci ! 
 

Opäť sú tu Vianoce. Potichu zaklo-
pú na naše dvere a my im s rados-
ťou otvoríme.  
V týchto časoch plných pokoja  
a lásky sa určite nevyhneme ani 
veľkému zhonu. Mamičky budú 
pripravovať všetko tak, aby boli 
naše Vianoce dokonalé. Som pre-
svedčená, že nás zapoja do veľko-
lepých príprav. Taktiež sa nevy-
hneme zdobeniu  vianočného 
stromčeka, pečeniu medovníčkov. 
Celá táto práca však nevzíde naz-
mar, povedie k nádhernému a do-
konalému Štedrému večeru.   

 
V kruhu svojich blízkych okolo 
Vianočného stromčeka bude naj-
dôležitejšia láska a šťastie.  Nako-
niec prídu na rad darčeky. Určite 
sa každý z nás celý rok teší na via-
nočné obdarovanie. Kto by sa 
predsa netešil? Aby však boli Via-
noce dokonalé, dúfajme, že nás 
Pán Boh obdarí aj bielymi vločka-
mi, ktoré sa ako nádherné tanečni-
ce znesú z neba a my prežijeme 
Vianoce plné nehy zabalené do 
bieleho páperia. 
Prajem vám veselé a biele  
Vianoce. 

Kristína Beľová 9.A 
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V dnešnej dobe konzumu si Viano-
ce aké boli kedysi, nevieme ani 
predstaviť. Naši starí rodičia by 
vedeli o tom rozprávať. Skromná 
krása a jednoduchosť, ľudská blíz-
kosť a nezabudnuteľná atmosféra 
zvykov a tradícií. Pod štedrovečer-
ným stolom býval položený želez-
ný predmet, spravidla sekera. Veri-
lo sa, že ten, kto naň počas večere 
položí nohu, bude v budúcom roku 
šťastný. Všetky nohy stola bývali 
obopnuté hrubou reťazou, aby sa 
zabezpečila súdržnosť rodiny  
v budúcom roku. 

Spomínate si, čo ste sa naučili  
od dedka a babičky? 
V rodinách, kde spolu žili rodičia, 
deti a prarodičia, takýchto vecí bolo 
veľa. 
Ľudia sa delili nielen o stiesnené 
priestory goralských dreveníc, ale aj 
o svoje skúsenosti, radosti a strasti. 
Dnes máme každý jeden z nás pre 
seba oveľa viac životného priestoru. 
Niekedy je ho dokonca toľko, že  sa 
zabúdame spolu porozprávať. 
Nie je to škoda? 
........................................................
Stromček bol ozdobený orechmi, 
či jabĺčkami alebo slamenými 
ozdobami. Často visel zo stropu, 
aby nezaberal veľa miesta v 
skromných príbytkoch. Okolo 
štedrovečerného stola sa zišla celá 
rodina, niekedy aj 30-členná. Na 
stole mali byť všetky plodiny, kto-
ré sa na hospodárstve dopestovali 
a z večere sa nemohlo nič vyhodiť, 
odkladali sa aj odrobinky, ktoré 
vraj pomáhali, keď ochorel doby-
tok. Niektoré zvyky sa dodržiavajú 
dodnes, avšak niektoré už zapadli 
prachom alebo stratili na význame. 
Isté je jedno. Vianoce stále ostáva-
jú najkrajšími sviatkami v roku. 

PEVNÁ RODINA 
....Jak ty ctíš rodiče svoje, 

Tak ťa uctí děti tvoje...     
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 Oči 

Oči ako krásny dar, 

že oči má i nemá tvár 

modré ako more 

a krásne ako kocky 

na podnose. 

Matúš Pavčo, 6.B 

Oči 

Oči sú ako kvet, 

ktorý má v sebe toľko viet. 

A tá veta napovie ti, 

z koľkých krás sa skladá svet. 

Z polí, morí, lúk a lesov, 

z veľkých náhod, javov, plesov. 

Oči slúžia na vnímanie, 

preto máme pravé, ľavé. 

Ema Šikyńová, 6.B 

Oči 

Pozerám ja do diaľky 

a vidím v nich korálky. 

Modré? Hnedé? Zelené? 

Veď to sú oči mamine. 

Sára Djobeková 6.B 

 

Sliepka potápačka 

 

Skočí sliepka do bazéna, 

pláva ako v kope sena. 

Plieska, čľapká krídlami, 

kope hore nohami. 

Pozerá sa na ňu kačka, 

to je ale potápačka. 

Hlavu stále dole má, 

nohami už nehýba. 

Adriána Šprláková 
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Problém v zvieracej ríši 

Dnes ráno v ríši zvieracej, 

diali sa veci divúce. 

Sova lieta pod hladinou 

kapor vplával do oblakov. 

Hady skáču po kameňoch, 

kamzík sa plazí po pralesoch. 

Na svete to už tak býva, 

nikdy nevieš kedy skríkneš 

FÍHA!          
Natália Pažičanová 5. A 

Moja rodinka 
 

Môj dedko ten nemý je, 
ale spieva nádherne. 
Moja babka slepá je, 

ale zasa tancuje. 
 

Sestra, tá je nebožtík, 
behá ako zajačik. 

Braček ten je maličký, 
učí sa on básničky. 

 
Môj oco ten nemá nohu, 

na bicykli ide k rohu. 
Moja mama nemá ruky, 

varí a mne to chutí. 
 

Petra Kukucová,5.roč. 
 

Modlitba (budúceho) požiarnika 
 

Nech kdekoľvek požiar planie,  
ja splním svoju povinnosť. 

Životy spasiť Pane,  
daj že mi sily dosť. 

V náruči vyniesť’ dieťa, 
 kým ešte nevyprší čas, 

ale aj starca,  
matku ktorá má sivý vlas. 

Na stráži stojím stále,  
pretože povolaný som, 

životy chrániť svojich, blížneho, jeho 
dom. Ak z Tvojej vôle má sa stať,  

že sám pritom život stratím, požeh-
naj Pane, mojej rodine, a láskavou 

rukou vráť im, čo pri plnení poslania 
som iným dal. 
Amen (Majo) 
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Oči 

Nech tvoje oči  nikdy 

nie sú slzami zarosené, 

ale vždy len šťastím 

zaplnené. 

Lebo oči, ktoré sa smejú 

len šťastní ľudia majú. 

Mirka Kendralová 6.B 

Oči 

Oči sú oblok do duše,  

lebo v nich každý zistí,  

ako ti je, ako sa máš. 

Žiaľ, keby ich mal každý z nás.  

Matúš Trojan 6.B 

Oči 

Oči sú okno do duše, 

staručký básnik tak píše. 

Keď niekomu pozrieš do očí, 

možno sa ti aj v hlave zatočí. 

Či sú modré, hnedé, zelené, 

vieme, že sú pre nás veľmi cenené. 

Marek Šprlák 6.B 

Žiariace oči 

Tvoje oči prenádherne žiaria 

ako slnko na letnej oblohe, 

ale keď ťa mama vyháňa spať, 

akoby zmizli z oblohy 

 hviezdy aj mesiac. 

Natália Brnušáková 6.B  

Oči 

Oči milé, čo je s vami ? 

Ráno radosť, večer smútok. 

Oči , čo mám s vami robiť? 

Prosím, buďte také milé 

ako radosť na zemi. 

Romana Zurvalcová 6.B 

Oči 

Oči pekné sivé mám, 

každé ráno ich otváram,  

otváram ich pre mamičku, pre 

otecka, pre sestričku, 

aby som vymyslel peknú pesničku 

 Kristián Trojan 6.B  
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Nonsens 
 

O psíkovi a mačičke 
Psíček s kostičkou sa hrá 

a mačička zas s myšičkou. 
Mačička si mliečko pije, 

a psíček sa s cudzou mačkou 
bije. 

 
V domčeku si spí pes 

a mačička si robí zmes. 
Mačička si maľuje 

a psíček zasa žaluje. 
 

Psíček stretne kamaráta 
a rýchlo vchádza do trabanta. 

V aute niečo buchlo 
a všetko sa tam zvrtlo. 

 
Psíček to všetko prežil, 

 do budúcnosti sa poučil. 
Psíček s mačičkou to oslávili, 

a potom celý byt po oslave 
umyli. 

 
Rastík Šikyňa 5.B 

Zábavné zvieratá 
 

Pavúky operu spievajú dnes, 
lebo majú veľký stres. 

Muchy na X-boxe hrajú, 
tak sa na to pozerajú. 

 

Veveričky rumbu tancujú, 
všetci sa z nich radujú. 

Krava mlieko pije, 
rum do toho leje. 

 

Kačky nesú melóny, 
vyliahnu sa z nich bonbóny. 

Sliepka robí v krčme, 
džúsik každému nesie. 

 

Srnka má stres, 
naháňal ju pes. 

Baran naháňa myš, 
chce mať z nej plyš. 

 

Rokenrol mravcom hrá, 
ony na ňom spia. 

Pes kobylu miluje, 
hneď jej prsteň daruje. 

 

Zajac mrkvu je,  
včelám ju daruje. 

Včely naňho zízajú, 
všetko mu vracajú. 

 
Michal Buš 5.B 
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A vtedy rytier, premožiteľ všet-
kých drakov  a oblúd, pristúpil k 
spanilej dievčine, pozrel do jej ne-
bových očí, chytil ju za ruku a po-
vedal, odíďme z tohto kraja, po-
stavme si  farmu, k tomu malý 
domček a ty v ňom budeš gazdi-
nou! A žili šťastne, až kým nepo-
mreli.  

 

 

Oči 

Cez oči môžeš nazrieť 

človeku aj do duše, 

uvidíš jeho skutočnú tvár. 

Čo je vlastne zač? 

Michaela Tarčoňová 6.B 

 

Oči 

Ligocú sa ako kamienky, 

urobím z nich prstienky. 

Budem ich stále nosiť. 

Katka  Kurňavová,6.B 

Oči 

Oči ako žiariace hviezdy máš, 

radosť, nádej i smútok v nich 

uchováš, 

veď psík tiež na známosť  

ti dáva, 

že ťa často rád vídava. 

 

Oči sú zrkadlom dušičky, 

vidieť v nich pocit každučký,  

ani predstaviť si neviem život 

bez nich, 

veď milión ľudí potrebuje ich. 

Timea Štrbová 6.B  
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Dedko mal svojho obľúbeného 
Alana a ja som mala obľúbené  
knižné celebritky, sliepky. Len 
nech sa niekto opováži povedať, že 
sliepky sú hlúpe! Nikto mi tak do-
bre nerozumel ako dedko, jedno-
ducho sa z nás stala nerozlučná 
dvojka. Volal ma moja PRI-
NCEZNÁ!  
Raz ma zobral do lesa na huby. 
Ten les bol naozaj začarovaný. Ni-
kde som nevidela toľko čarovných 
stvorení a zákutí! Najviac ma však 
zaujali slimáky, ktorých tam bolo v 
hojnom počte. Veľké, malé, pási-
kavé, bez ulity...dedko ich volal 
bezdomovci. Bolo ich tam neúre-
kom! Slimačie údolie. Aj dedko  
prestal zbierať huby a pozoroval 
slimáky so mnou. Začal recitovať: 
,, Slimák, slimák vystri nôžky, 
dám ti masla na parožky. Ak nevy-
jdeš von, podpálim ti dom, a ty 
zhoríš v ňom!“ To bola ďalšia bás-
nička, ktorá mi ostala v hlave, a 
nevyparila sa ako drvivá väčšina.  
Babka Gitka nás za košík húb od-
menila makovými buchtami. Boli 
také dobré, že by som za ne vyme-
nila polovicu kráľovstva, keby som 
nejaké mala.  Ich vôňa bola taká 
silná, že ešte aj mačka Riška nám 
vošla do kuchyne, hoci to mala 
zakázané a doteraz to pravidlo aj 
dodržiavala. Už sa blížil koniec 
prázdnin a s ním aj opäť škola. Za 
tie dva mesiace som si zvykla na 
úplne iný životný štýl. A teraz som 
sa mala znova vrátiť do starých 
koľají. Dedko mi stále opakoval, 
že má pre mňa špeciálny darček.  

Bola som veľmi zvedavá, no aj tak 
sa mi to nepodarilo zistiť.  
Konečne prišiel ten očakávaný 
deň. Po svätej omši som objavila 
nádherný obraz Čarovného údolia 
od starkých, no od dedka som sa 
dozvedela, že to nebol ten extra 
darček. Povedal, že ten hlavný dar-
ček ma čaká u nich v záhrade. Ces-
tou k nim som premýšľala, čo by 
to asi tak mohlo byť a uzavrela 
som môj vnútorný dialóg tak, že to 
asi bude bicykel. Otvorila som brá-
ničku a tam bolo...Bolo tam šesť 
mladých kureniec, akurát hriebli v  
babkinej záhrade. Bol to ten naj-
lepší darček na svete! A zároveň 
ten najnezvyčajnejší, s ktorým som 
sa veľmi rada vychvaľovala pred 
spolužiakmi. Školský rok už nebol 
taký obyčajný, mala som predsa 
vlastné sliepky! S tým sa každé 
desaťročné dieťa pochváliť nemô-
že. Bola som im neuveriteľne 
vďačná. A týmto dňom sa zo mňa 
nestala celebrita, ale ozajstná gaz-
diná, ktorú zaučil ten najlepší gaz-
da na svete-môj DEDKO! Môj ry-
tier! No život nie je rozprávka, kde 
všetko končí šťastne... Dedko ná-
hle dostal mŕtvicu a zomrel... Ne-
bola som pripravená, s ničím ta-
kým som nerátala, nič také nepri-
chádzalo do úvahy. Boli sme pred-
sa nerozlučná dvojka...Stihol ma 
naučiť veľa vecí, no zďaleka nie 
všetko, to ostatné ma musí naučiť 
život.  
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Nezmyselná básnička 

Jedného dňa napoludnie, 

bolo krásne  a či chmúrne? 

Videli sme ufo, 

ktoré nieslo čudo. 

A to čudo bolo malé, 

celé biele zmaľované. 

Keď to ufo pristálo, 

spoznali sme zrkadlo. 

Tri oči a štyri uši, 

malo všetko, čo mu sluší. 

Moji milí, to vám bolo, 

ozaj zázrak tam okolo. 

Andrej Šikyňa 5.A 

ÓDA NA PUBERTU 

Puberta moja, krásna spanilá,  

hormónmi si ma celého nabila. 

Vyrážka sa mi na nose ligoce, 

stlačím ju a strelí jak ohňostroj  

na Vianoce. O dievčatách sa mi  

v noci sníva, potom v triede 

 na lavici zívam. 

Puberta to je to pravé, keď sa mi 

dvíha „ofina“ na hlave. 
Filip Trojan,9.B 

MODLITBA 

Rozhovor s Bohom 

Ako sa s ním rozprávali  

naši ôsmaci? 

Pane, daj aby sme boli zdraví a 

mali sa radi... 

Pane Bože, ďakujem za každý  

nový deň! 

Pane Bože, požehnaj moju rodinu. 

Pomáhaj mi konať dobro a ochra-

ňuj ma od zlého! 

Ďakujem Ti za rodičov. 

Som rád, že stojíš pri mne v ťaž-

kých chvíľach. S tebou ide všetko 

ľahšie. 

Ďakujem Ti za priateľov. 

Pane Bože, pomôž nám vyhrať fut-

balový zápas. Ďakujem za všetky 

moje životné úspechy. 

Prosím za pekné počasie. 

Ďakujem  za dar viery. Pane Bože, 

Odstráň z ľudí nenávisť a zabráň 

vojnám, nech je na svete mier. 
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Na 10. ročníku celoslovenskej literárnej 
súťaže Detská rozprávková Žilina 2017 
sa zúčastnili žiaci našej školy. Lucia Kali-
sová získala 2. miesto s rozprávkou 
s názvom Rozprávky z môjho dvora.  
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 

a odovzdanie cien, i rozborový seminár 
s odbornou porotou  v zložení: Katarína 

Mikolášová – spisovateľka pre deti 
a mládež, Peter Cabadaj – spisovateľ, 
literárny historik, publicista, Peter Vrlík – 

spisovateľ, rozprávkar sa konal 22. no-
vembra ( v stredu) na Radnici v Žiline. 

 

 „ Je pol deviatej! Už dávno ste 
mali spať! Predsa viete, že sme sa 
na zajtra s babkou a dedkom do-
hodli kopať zemiaky. A aby sme u 
nich boli o ôsmej, musíme vstať 
aspoň o šiestej.“ zahlásila mama. 
A to bol jasný rozkaz ísť spať.  
„Práve, keď ma kopla múza! Už 
som mohla byť bližšie k splneniu 
môjho sna stať sa spisovateľkou! 
Ťažký je život budúcej celebrity,“ 
vzdychla som si. ,,Mami, môžem 
ísť kopať zemiaky aj ja? ˮ  „Veru 
neviem, či slovenské celebrity cho-
dia kopať zemiaky alebo nie? 
Možno by si ani motyku neudvih-
la, povedala mama. ,,Ale, vieš čo? 
Môžeš byť dedkovou pravou ru-
kou !ˮ ,,Pravou rukou? ˮ  
,,Dedka v poslednom čase bolí chr-
bát, nemôže  ťažko pracovať  
na poli. Rozhodli sme sa, že on 
ostane doma kosiť dvor a ty mu 
budeš pomáhať. ˮ Na druhý deň 
sme sa zobudili do slnečnej soboty. 
Súrodenci boli radi, že nemusia ísť  
do školy, a pre mňa to bol deň ako 
každý iný. Nasadli sme do auta. 
Konečne sme  prišli k dedkovi, 
ktorý býval v  rozprávkovom  do-
me. Mne pripomínal perníkovú 
chalúpku. S tým rozdielom, že  
v nej nebývala ježibaba s bradavi-
cou na nose, ale  patrila mojim 
starkým. S babkou sme si len vy-
menili miesta. Ona si sadla na mo-
je miesto v aute a ja som sa posta-
vila vedľa dedka, ktorý ma už ča-
kal.  

Rozprávky z môjho dvora 
 
A vtedy rytier, premožiteľ všetkých 
drakov  a oblúd, pristúpil k spanilej 
dievčine, pozrel do jej nebových 
očí, chytil ju za ruku a.... 
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Oni odišli na pole a ja som čakala, 
s čím budem môcť dedkovi po-
môcť. Privítal ma slovami: 
„Vitajte, Vaše veličenstvo! Čo by 
chcela Vaša jasnosť robiť?“ To je 
celý dedko, ešte aj on si zo mňa 
robí žarty, hnevala som sa. Dedko 
sa potmehúdsky usmial a začal ko-
siť. A ja som do ruky dostala metlu 
a začala som zametať chodník. Te-
da...ak sa to zametaním vôbec dalo 
nazvať. Vôbec mi to nešlo. Neve-
dela som, čo mám robiť. Keď ma 
dedko uvidel ako biedim, položil 
kosu, prišiel ku mne a začal recito-
vať: ,,Metla v kúte stojí, roboty sa 
bojí. A ja som už veľká dievka, 
desať rokov budem mať, nič sa 
neboj metla milá, naučím ťa zame-
tať." Zobral si do ruky metlu. A 
ukázal mi, ako zametať. Trochu 
som sa zahanbila.  
V ten deň ma naučil ešte mnoho 

ďalších vecí i básničiek, no táto 

báseň mi v pamäti utkvela najlep-

šie. Keď sa už začalo pomaly 

stmievať, zahnali sme kravy do 

maštale, všetkým zvieratám sme 

dali najesť, aby nehladovali, a ded-

ko mi zakaždým povedal, ako sa  

zvieratá volajú. Bola som z toho 

spoločného gazdovania nadšená. 

Predposlednou zastávkou bol pes 

Alan, ktorého meno som už dobre 

poznala, lebo ma vždy vítal vese-

lým štekotom. Dedko ho mal ob-

zvlášť rád, vraj je preňho niečo 

ako priateľ.  

Má ho vždy na blízku a môže sa 
naň spoľahnúť. Posledná zastávka 
mojej prehliadky farmy boli sliep-
ky. Dali sme im zrno do misky, 
vymenili vodu a zatvorili sme ich, 
aby ich  cez noc nepozbierala líš-
ka. 
,,Dedko? A mená sliepok mi nepo-
viete?" Zbadala som, že dedka to 
trocha zarazilo a z  jeho pohľadu 
bolo jasné, že takú otázku nečakal, 
no aj tak mi odpovedal: ,,Kury me-
ná nemajú...“ ,,Ale ostatné zvieratá 
mená majú, tak prečo nie aj sliep-
ky?“ „ Myslím, že máš pravdu... 
Keď nabudúce prídeš, tak im spolu 
skúsime nejaké  mená vymyslieť, 
dobre?“  
Nestihol to ani poriadne dopove-
dať a naše auto už stálo vo dvore aj 
s unaveným kopáčmi. Len čo ma-
ma vyšla z auta, hneď som za ňou 
bežala, aby som sa jej opýtala, či 
môžem ostať ešte jeden deň u 
starkých. ,,Ak chceš, môžeme tu 
ostať do  zajtra.“ ,,Áno! Do zaj-
tra!" zakričala som od radosti. 
Druhý deň bol ešte úžasnejší ako 
ten prvý. Sliepky dostali mená 
všetkých mojich obľúbených kniž-
ných hrdinov. Babka upiekla vý-
borné šišky, a keďže bola nedeľa, 
tak sme nič zložité ako zametanie 
robiť nemuseli. No domov sme išli 
ešte skôr ako sa zatmelo, takže 
prehliadka gazdovstva číslo 2 sa 
nekonala. Celý týždeň som sa teši-
la na víkend, aby som mohla ísť za 


