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Po dlhej tohtoročnej zime je tu opäť nový Bzučo!  

Bzučo je už trochu šťastnejší, pretože sa oteplilo a keď sa vám bude 
páčiť toto číslo, bude ešte šťastnejší  ! V novom čísle je opäť mnoho 
zaujímavých článkov, tajničiek, zábavy a pod. Dúfam, že  vás  toto 

číslo pobaví! 

 

                         S pozdravom  

                                   Bzučo, šéfredaktorka Miriam a redakčná rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príhovor 
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V našej škole sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov 

Kubín  2. až 8. ročníka.   

Žiaci 2. až 4. ročníka sa umiestnili 
na takýchto miestach : 
PRÓZA 
1. Teodor Schwarz - 4. ročník 
2. Johana Kováčová - 4. ročník 
3. Peter Antol - 2. ročník 
 
POÉZIA 
1.Miroslav Marik - 2. ročník 
2.Belko Pastier - 3. ročník 
3. Ivana Vargová  - 4. ročník 
  
Žiaci 5. až 8. ročníka sa umiestnili 
takto: 
PRÓZA 
1. Laura Antolová - 5. ročník (postúpila do krajského kola a vyhrala 1. miesto) 
2. Viktória Kuklová - 6. ročník a Donato Ferenci -7. ročník 
3. Sofia Fintová - 6. ročník 

 
POÉZIA 
1. neobsadené 
2. Kristína Magová - 5. ročník 
3. neobsadené 

  
     A takéto vyhodnotenie mala súťaž Hviezdoslavov Kubín v našej škole. 
 Zapojili sa aj iní žiaci ako napríklad: Viktória Šeböková, Dominik Czako  
a ďalší z obrázku – spoznávaš?  
    Všetci žiaci mali zo svojich úspechov veľkú radosť. 
 

Pripravili: Natálka a Verča 

Hviezdoslavov 

Kubín 
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Žiaci 9. ročníka dňa 13. marca zistili, na akej 

vedomostnej úrovni sú v slovenskom jazyku 

a v matematike. Písali monitor a predviedli 

svoje vedomosti v plnej „paráde“. Každému žiakovi 9. ročníka 

malo testovanie pomôcť k prijatiu na stredné školy, ktoré si 

vybrali. A pocity žiakov z testovania? Ani sa nepýtajte..... 

Ako to bolo s nami počas testovania: 

Niektorí sme boli vystresovaní, iní zasa v pohode, ale hlavne 

sme si všetci verili. Každý z nás chcel napísať oba testy aspoň 

nad 80 %, ale akosi sa nám to vymklo spod kontroly. 

Predbežné výsledky nám učitelia povedali hneď, ale nadšený 

z toho nebol nikto. 

  Oficiálne výsledky 

prišli až niekedy 

v apríli. Niekoho 

výsledky potešili, 

niekoho nie.  

    Nuž, raz darmo. 

Nevyplatilo sa nám 

nedávať na 

hodinách pozor . 

 

Pripravila: Lucy 

 

 

Testovanie  9 -  2013 
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Príchod jari sme v škole oslávili 20. marca. Prvé slová, keď som 

vošla do triedy, v ktorej sa aranžovalo, zneli asi takto: „Decká, tie umelé 

ozdoby mi nestrihajte!“ Pani učiteľka Czakóová bola znepokojená, 

pretože sa jej asi niekto chystal odstrihnúť jeden konárik umelého 

zlatého dažďa. Bola tam celkom dobrá atmosféra, pretože trieda bola 

oranžová a keď cez okná prenikalo slniečko, cítila som konečne vôňu 

jari. Na pospájaných laviciach bol čistý 

chaos. Všade boli veľkonočné vajíčka, 

farebné stužky, umelé kuriatka, 

zajačiky a na podlahe sa váľal brečtan 

a rôzne konáriky z viniča, o ktoré som 

samozrejme tradične ako vždy zakopla. 

Všetky deti boli aktívne a plné 

nápadov. Zdobili ostošesť.  

S kamarátkou sme spravili jeden 

aranžmán, ktorý sme neskôr spolu s pani učiteľkou Štulrajterovou 

zavesili na chodbu. Bola tam skutočne dobrá atmosféra a páčilo sa mi . 

Pripravila: Miriam 

 

 

Ivka vraví: 

„Veľkonočné aranžovanie sa mi veľmi páčilo. Ja a moje kamarátky 

sme robili rôzne veci z umelého dažďa, stužiek, kuriatok, babuliatok, 

viniča a rôznych iných vecí. Ja som spravila dva aranžmány. Použila 

som na ne: kuriatko, pierka, babuliatka, mašle, stužky, zajačika 

a vajíčka. Niektorí žiaci doniesli tiež veľmi pekné maľované vajíčka. 

Na aranžovaní sa zúčastnilo veľa mojich kamarátov a kamarátok. 

Všetko sme vystavili na chodbu a korbáče pozavesovali na stenu. Aj ja 

som si spravila korbáč. Niektorí žiaci tam zostali a upratovali. 

Všetkým sa aranžovanie páčilo a ešte aj na druhý deň v škole, sme sa 

o ňom rozprávali. “ 

JARNÉ ARANŽOVANIE 
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TAJNIČKA! 

1. Znáša to sliepka, hus 

2. Druhý najväčší vták po pštrosovi 

3. Slúžil kráľovi 

4. Ženské meno 24. 10. 

5. Odlieta do teplých krajín a hniezdo si stavia pod strechou domu 

6. Bývajú v ňom včely 

7. Padajú v zime z neba 

8. Slon po anglicky 

9. Dievčatá si ju dávajú do vlasov 

10.  Jazdí sa na ňom 

11.  Dlhá tenká ryba, vyzerá ako had 

12.  Po dni ide 

13.  Je múdra ako človek 

14.  Je veľmi kyslý  

Pripravila: Ivka 

Sem napíš výsledok tajničky! 
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Dňa 20. marca 2013 sme my piataci išli do Krajskej knižnice 

Karola Kmeťku.  

Keď sme prišli pred knižnicu, pani učiteľka Zentková (naša 

triedna pani učiteľka) nám dala pokyny, ako sa máme správať v knižnici a až potom 

sme vošli do knižnice. Išli sme do detského oddelenia, kde mali vyše 2 500 kníh. 

Pani, ktorá nás sprevádzala, nám povedala, že marec je mesiacom kníh na počesť 

Mateja Hrebendu. Povedala nám aj rôzne zaujímavosti ako napríklad: že dňa 15.3. 

je deň, kedy sa narodil známy slovenský  zberateľ ľudových rozprávok Pavol 

Dobšinský, čiže je deň ľudových 

rozprávok. Ďalej nám povedala, že 

Prostonárodné slovenské povesti 

boli preložené do 14. jazykov a P. 

Dobšinský zomrel, keď mal 63 

rokov. Okrem toho, že bol 

zberateľ, bol aj včelár. Potom 

sme si popozerali knižky. Niektorí 

si knihy aj požičali a vyšli sme von 

z knižnice. Potom sme išli do 

Mlynov, kde bola veľkonočná 

výstava , všetko sme obdivovali, pretože to bolo všetko nádherné a začali sme sa 

tam pri tom fotiť. Nakoniec nám pani učiteľka dala rozchod a išli sme do obchodov. 

Keď nám vypršal čas určený pre rozchod, šli sme na autobusovú zastávku. Ale mali 

sme ešte čas, tak sme sa mohli ísť poprechádzať na pešiu zónu. Keď prišiel 

autobus, nastúpili sme. Vrátili sme sa do školy. Na ďalšej hodine, čo bola hudobná 

výchova, sme si mohli čítať tie knižky, ktoré sme si požičali a do toho nám na 

príjemnú atmosféru pani učiteľka pustila hudbu. 

 Tak a to je asi všetko z našej exkurzie po knižnici.  

 

Pripravila: Verča  

(zdroj internet: obrázok) 

 

Návšteva Krajskej knižnice 

Karola Kmeťku v Nitre 
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Už od septembra sa nám škola pekne rozrástla. 

 Nemyslím tým, že by sme ju nejako polievali, myslím tým, že nám 

pribudli na poschodí krásne nové učebné priestory. Naša škola má odteraz 

učebňu anglického jazyka, počítačovú miestnosť, miestnosť pre školskú 

družinu a špeciálnu triedu. Mne osobne sa tam počas vyučovacích hodín páči. 

V učebni anglického jazyka sa mi páčia tiež aj maľby na stenách, ktoré 

maľovala p. uč. Staníková, a interaktívna tabuľa, ktorá na hodine pekne poslúži. 

Počítačová miestnosť vyzerá takisto úžasne. Náučné tabuľky, ako sa má 

správať žiak v počítačovej miestnosti, sú síce dosť veľké, ale nie každý sa 

podľa nich riadi a to je smutné. Počítačová miestnosť je oveľa lepšia a na 

vyššej úrovni ako tá stará. Taktiež v nej nechýba interaktívna tabuľa. Najkrajšia 

je však školská družina. Keď som ju zbadala, spomenula som si na tú, ktorú 

som navštevovala ako prváčka. V tej dnešnej družine sa deti musia cítiť ako 

v raji .  

Odporúčam všetkým, aby si tieto miestnosti vážili a správali sa k nim 

s úctou, pretože je to najkrajší a najdrahší dar, aký nám škola mohla dať.  

  

 

 

 

 

 

 

Školským hračkám neodolala ani Gabika z ôsmeho ročníka a dokonca ani pani 

zástupkyňa  ! 

Nové priestory         
v škole! 
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Školská družina  

Učebňa anglického jazyka                     Pripravila: Miriam 
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Pán farár v našej škole učí náboženstvo na 1. stupni  

a tiež 5. ročník. 

Tu je pár informácií priamo od neho  

 
 1. Ako sa vám páči v našej škole a v Hrnčiarovciach? Je veľmi pekne opravená. 

Zabezpečená pomôckami, ktoré v dnešnej dobe by pri vyučovaní nemali chýbať. Myslím 

si, že žiaci sa tu môžu cítiť veľmi dobre.   

 

2.Aké prvé dojmy ste mali z našich žiakov? O dojmoch je ešte skoro hovoriť. Zdá sa 

mi, že je to ako na každej inej škole, kde som doteraz učil. 

 

3.Kde ste slúžili ešte pred tým, ako ste prišli do Hrnčiaroviec? Bola to Farnosť  

Tvrdošovce okres Nové Zámky. 

 

4.Čo by ste chceli zmeniť na našej škole alebo vo farnosti ? Ako som už hovoril, o 

dojmoch a zmenách je ešte veľmi skoro hovoriť.  

 

5.Čím ste chceli byť v detstve? Ako u každého chlapca tých povolaní bolo strašne 

veľa, podľa veku. 

 

6.Chceli ste odísť z miesta, kde ste slúžili? Kňaz pri vysviacke sľubuje svojmu 

biskupovi poslušnosť, preto rozhodnutie biskupa by mal rešpektovať. Nové miesto 

pôsobenia pre kňaza je nová výzva. 

 

7. Čo ste mali rád na strednej škole? Mali sme tam dobrý kolektív, pomáhali sme si, 

stretávali sme sa spolu aj mimo školy. Takže ak nebola matematika alebo fyzika, do školy 

som sa tešil. 

 

8. Používali ste výhovorky? Ak áno, tak aké ? Občas áno, ale už si konkrétne 

nespomínam aké. 

 

9. Aké boli vaše najobľúbenejšie predmety v škole ? Dejepis a literatúra. 

 

ĎAKUJEME ZA ROZHOVOR! 

 

Pripravila: Nika 

 

Interview s pánom 

farárom 
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      Hneď po zimných prázdninách k nám do školy 

„nabehlo divadlo“ o Snehulienke a 7 trpaslíkoch. 

Asi najznámejšia animovaná rozprávka na svete 

pochádza z réžie Walta Disneyho. Taktiež táto 

rozprávka získala osem oscarových sošiek. Jednu v normálnej veľkosti a 

sedem malých, trpasličích. 

 

Príbeh znie takto: 

          V ďalekej krajine žila zlá kráľovná. Bola krásna, ale veľmi skazená. Každý 

deň sa pýtala svojho zrkadla: „Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší 

na svete?“ A zrkadielko jej odpovedalo: „Ty kráľovná moja.“ Kráľovná bola veľmi 

šťastná až dovtedy, kým jej zrkadlo nepovedalo, že krajšia je jej nevlastná dcéra, 

Snehulienka. To kráľovnú rozrušilo a prikázala poľovníkovi, aby Snehulienku zabil.  

Poľovník ju nedokázal zabiť, a tak ju zaviedol do lesa a nechal ju tam. Podarilo sa 

jej nájsť domček, kde bývali siedmi trpaslíci. Bývala u nich až dovtedy, pokým sa 

kráľovná nedozvedela o tom, že žije. Rozhodla sa, že Snehulienku navštívi ako 

stará babička a ponúkne jej otrávené jablko. Keď sa trpaslíci vrátili z práce, našli 

snehulienku „mŕtvu”  na podlahe.  Dali ju do sklenenej truhly a denno-denne ju 

strážili, až pokým  neprišiel princ a svojím bozkom ju prebudil. 

Pripravila: Nika 

 

 

 

 

 

 

 

Divadelné predstavenie: 

Snehulienka a 7 

trpaslíkov 
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                                Ako to bolo v siedmom ročníku:  

     Dňa 22.4.2013 bol Deň Zeme. V tento deň sme boli v škole. Mali 

sme si priniesť rôzne pomôcky, ktoré sme potom využili na zhotovenie 

obrázkov z toaletných rúrok. Každý si priniesol taký počet, aký 

potreboval. Pani učiteľka Bakajsová nám priniesla plné vrecko rúrok, 

ak by náhodou niekto zabudol alebo ak by niekomu chýbali. Rozdelili 

sme sa do 4 skupín a zhotovovali sme obrazy. Rúrky sme pokrčili 

a strihali sme ich nožničkami. Spravili sme si nákres, ako by to asi 

malo vyzerať a potom sme tie kúsky ponalepovali.  

     V škole bola aj pani zo Zelenej školy, ktorá nás pozorovala, ako 

pracujeme. Neskôr jej išla pani učiteľka Bakajsová poukazovať 

prostredie našej školy - kde budú bylinné špirály, motýlia záhrada, 

bio-záhradka ... Zatiaľ, kým jej pani učiteľka poukazovala všetko, čo 

sa týkalo projektu Bylinkovo pod Zoborom,  sme pracovali na 

obrázkoch. Trvalo nám 3 hodiny, kým sme všetko mali hotové. Keď 

sme dokončili obrazy, poupratovali sme triedu a išli sme von 

upravovať motýliu záhradku. Okopávali sme ju, vytrhávali burinu 

a hlavne sme ju čistili. V škole sme boli asi 5 hodín. Zhotovili sme naše 

výtvory, pomohli sme robiť záhradku a aj sme sa dobre pobavili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deň Zeme 
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Pripravila: Saša 
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Ako už všetci tušíme, tento rok sa s nami opäť budú 

lúčiť deviataci.  

O chvíľu je koniec školského roka a začnú prázdniny. 

Po nich sa znovu vrátime do školy ako druháci, 

piataci, šiestaci, či ôsmaci, no deviataci sa už nevrátia do našej školy, 

ale nastúpia ako prváci na stredné školy. Celých deväť rokov tu boli, 

vzdelávali sa tu, naučili sa čítať, písať, počítať... Treba dodať, že sem -

tam porobili aj nejaké somariny . Tak ako každý rok aj teraz nám budú 

podávať ruky, hádzať cukríky (my sa po nich vrhneme, akoby to boli 

posledné cukríky na svete) a potom budú oslavovať vo svojej triede.  

Deviataci síce odchádzajú, no spomienky tu ostávajú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši deviataci...

 

Feri 

René 

RasŤo Ľuboš 

Lucia 

Andrej 

Rudo 
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Deň Matiek 
 

 

 

 

 

 

           V jednu krásnu slnečnú jarnú nedeľu 

12.5. 2013 sme sa zobudili a zablahoželali sme 

našim mamičkám k ich sviatku.  

A žiaci z našej školy si pripravili kultúrne 

vystúpenie v kultúrnom dome v Nitrianskych Hrnčiarovciach. 

Zúčastnili sa ho takmer všetky ročníky s básničkami, piesňami alebo 

krátkym divadelným predstavením. Najviac sa rodičia a mamičky 

„šúlali“ od smiechu na divadelnom predstavení piatakov „Moderná 

Popoluška“. Mamičky si mohli pozrieť aj hudobné vystúpenia od 

Moniky a Veroniky z piateho ročníka a Mirky a Gabiky z ôsmeho 

ročníka. V oboch vystúpeniach boli zapojené k spevu i gitary. Všetky 

deti, ktoré vystupovali, spoločne zaspievali pieseň „Hotel mama“ od 

slovenskej speváčky Kristíny. Každé dieťa podarovalo svojej mamičke 

červené srdiečko s venovaním.  

Vystúpenie sa mamkám veľmi páčilo a dúfame, že sa bude páčiť aj 

o rok.  ♥☺☺☺♥ 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Naty a Saša 
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DEVÄŤSTÉ VÝROČIE OBCE 

NITRIANSKE HRNČIAROVCE 

 Obec Nitrianske Hrnčiarovce v roku 2013 oslávi  900 rokov prvej písomnej 

zmienky o obci.  

Niečo z histórie o obci z projektu od Kristínky Nižňanskej : „Moja obec“ 

Obec sa po prvýkrát spomínala v roku 1113 ako Villa Grinchci. Už v roku 1216 

tu bola stredoveká fara. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom ťažných volov, oviec, 

ošípaných, hovädzieho dobytka a včiel. Rozšírené bolo aj pestovanie viniča. Pokojný 

život obce však narušili turecké nájazdy, ktoré obec vypálili a vzali si ju do vlastníctva. 

Škola, fara a blízkosť významného kultúrneho centra Nitry priaznivo pôsobili na rozvoj 

obce. V obci bývalo iba niekoľko remeselníkov: kováčov, hrnčiarov atď. Rozvoj obce 

pokračoval aj po roku 1918. Po roku 1945 bola založená tunajšia maďarská škola. 1O. 

až 11. júla 1993 sa konala slávnosť pri príležitosti 88O. výročia založenia obce. 

Od roku 1993,  kedy obec oslavovala 88O.-te výročie,  ubehlo už presne 1O 

rokov. V tomto roku oslavuje obec krásne 9OO.-té  výročie.        

Pripravila: Miriam 

 

V Nitrianskych Hrnčiarovciach sa nachádza kostol sv. Juraja, Corgoň 

reštaurácia, v ktorej bývajú oslavy napr. prvého svätého prijímania alebo oslavy 

narodenín, svadby. Blízko reštaurácie sa nachádzajú detské preliezky, na ktorých sa deti 

radi hrajú. Nablízku je tiež aj kultúrny dom so školou, ktorú založil Anton Buzalka 

s manželkou. Pod kostolom svätého Juraja sa nachádza fontána a aj lavičky, kde sa dá 

oddýchnuť. Nad kostolom je malý park, v ktorom sa dá korčuľovať, kolobežkovať 

a bicyklovať. Hneď vedľa tohto parku je cintorín. Nesmiem zabudnúť na jednu veľmi 

dôležitú udalosť!  A tou udalosťou je 900. výročie založenia obce. 

Pripravila: Ivka 
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Príbehy.....                                         

 

Chlapec vo virtuálnom svete 

         Ahojte,  volám sa Patrik a dnes mám v pláne ísť ku kamarátovi,  ktorý mi chce ukázať svoj 

nový vynález. Vraj ho aj sám zostrojil.  

         Jedného dňa som sa teda k nemu vybral. Zazvonil som a dvere mi otvorila jeho mama so 

slovami:  

„ Ahoj, Paťko , Peter ťa už očakáva . Je hore  na poschodí vo svojej izbe.“   

„Aha, ďakujem.  Teta, tak teda, ja idem za ním.“  

        Keď som vstúpil do jeho izby, zasvietilo na mňa silné svetlo z toho 

čudesného  prístroja, ktorý som tam uvidel . A Peter mi vraví . „ Áááá, tak 

už si tu, kamarát môj, poď,  ukážem ti môj nový vynález.....volám ho 

virtuálna brána, z ktorej môžeš vstúpiť do 40-tich rôznych virtuálnych 

svetov. A ja na to : „ Ouu, to je teda paráda! “ 

         Prvé čo bolo, chcel som ho vyskúšať a ísť na planétu D50. Keď som  

vstúpil dnu, v ušiach mi zadunelo  a keď som otvoril oči,  uvidel som 

moderné mesto, nad ktorým lietali draci. Pomyslel som si, že je to len sen, 

pretože takéto niečo  existovať   nemôže. Potom som sa spamätal,  veď som vo virtuálnej bráne. 

Keď som išiel ďalej,  videl som čudesné veci,  napríklad muža, ktorý mal jednu ruku z plutvy a druhú  

pokrytú šupinami z ryby  . Jeden chlapec dokonca   cvičil draka . Keď som sa pozrel za seba,  žiadny 

portál  ani žiadne dvere, cez ktoré som vchádzal dovnútra, som nevidel.  

Pomaly som postupoval po vybudovanej cestičke až  k čiernej budove, kde ma zastavil starček. 

Povedal mi, aby som postupoval do vnútra  budovy . Tak som neváhal a šiel a tam ma čakal môj 

kamarát Peťo. Vravel mi, že je rád, že som si vybral tento svet a že ho má tiež najradšej . Potom ma 

zaujal pohľad na divného psíka zavretého v klietke, ktorá bola pri pracovnom stole, 

pravdepodobne to bola recepcia. Ten psík tam vystrájal,  akokeby bol zajatý. Peter mi  vravel, že je 

zajatý kvôli tomu, že  bezdôvodne zaútočil na nevinnú starú ženu.  V tom momente som pochopil, 

že  Peter je správca virtuálneho sveta   a teda správca celej planéty D50  a že ja som tu hosť.    

Opýtal som  sa ho, či sa dostanem ešte do nášho sveta. Vravel, že  hej,   tak som ho poprosil 

o láskavosť, aby ma pustil domov. Bol som hladný a unavený,  z toho vstupu  mi dunelo v hlave  

a chcel som už byť  doma, pretože mi chýbalo domáce pohodlie. A tak mi otvoril tú jeho virtuálnu 

bránu. Zase po dunení vo vlastných ušiach som sa ocitol v jeho izbe, kde som uvidel aj jeho. 

          Rozlúčil som sa s ním a šiel som domov, kde ma už netrpezlivo čakali rodičia. 

                                                                                              

      I. Czako, 7. ročník 
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Kopec srandy 

Dlhé čierne vlasy, plné červené pery, bledá tvár, tmavé obočie, dlhé riasy, zelené oči a ružové 

líčka. To som ja. Neočakávam, že by ste ma poznali, mňa pozná len málo ľudí. Ako som si tak sedela 

a čítala knižku, pri starom okne v ešte staršom dome, kde sa zatuchlina snažila znížiť môj zdravotný 

stav tým, že mi odídu čuchové nervy, rozmýšľala som, kam patrím dnes. Nič sa mi nechcelo, vonku 

svietilo slnko, ale čo tak si dnes spraviť lenivý deň? A aj tak, neznášam, keď svieti slnko a to hlavne 

v zime. Dnes som patrila sem. Do svojej izby, ktorej steny ani nepripomínali steny, lebo boli 

oblepené plagátmi mojich najobľúbenejších kapiel. Možno aj za to, že moja izba mala meter krát 

meter a páchla, akoby sa tu niekto vyšablil. Ale samozrejme, že nie do slova. Bola proste malá a 

„voňavá“. Bývala som u babičky, kým sa rodičia nevrátia zo zahraničia. Tento dom je starý 

a odporný. Dívať sa von z toho šeredného okna ma už prestalo baviť, a tak som zaparkovala na 

posteli. Chvíľu som sedela nad knihou a potom som zacítila, že mám voľáko sucho v hrdle. Siahla 

som po pohári so slovami: „Bože, konečne, už som bola smädná ako Rúfusov kôň.“ Zrazu niekto 

zaklopal na okno. Ja viem, normálni ľudia klopú na dvere a vchádzajú nimi, ale tí nenormálni, čo 

vám poviem, tí si proste potrpia na luxus. Ešte nenormálnejšieho človeka, ako bol tento, som asi 

nepoznala. Bol to Tarzan. Volala som ho tak preto, lebo sme spolu zažili vtipnú a zaujímavú 

príhodu. Proste haluz. Bol to zvláštny chalan z vedľajšieho domu. Spoznali sme sa tak, že mi 

zaklopal na okno, keď som sa práve učila. Nebolo to práve najkrajšie zoznámenie môjho života. 

Vidieť cudzieho vysmiateho chalana s vyjaveným ksichtom, ako vám sedí na okne, v tú chvíľu som 

mala chuť kričať. Ale moje správanie bolo úplne iné. Sedel na parapetnej doske okna ako Tarzan na 

strome a zaklopkal ešte raz.  Obzrela som sa a strašne to so mnou myklo a vypúlila som svoje veľké 

oči. Čumela som na neho zo stoličky a v duchu som si hovorila: „Preboha. Čo to do pekla.......? 

Dobre pôjdem na to inak. Rozoberiem si situáciu. Buď som zošalela ja, alebo na mojom okne sedí 

gigantický holub, alebo tam pre istotu sedí chlapec, ktorý zošalel.“ Sedel tam úplne ako Tarzan a ja 

som bola ako vyplašená Jane. Chvíľku som na neho čumela a rýchlo som dýchala, pretože som ešte 

stále nevedela, kde je sever. Trochu som sa ukľudnila a zrazu mi to prišlo celé vtipné. Začala som sa 

chechtať a povedala som si: „A čo.... možno bude sranda.“ Otvorila som mu okno a on vliezol dnu. 

Najprv prehodil svoj tmavozelený bágel dnu a potom vošiel on. Pripadalo mi to ako: Bágle majú 

prednosť. Chalan voňal ako čerstvá tráva. Aspoň na chvíľu som cítila niečo iné ako ten puch v mojej 

izbe. Pozdravil ma. Mal taký pohoďácky hlas, až by som povedala, že feťácky. Bol proste haluzák. 

Do mena Tarzan som sa trafila, myslím, že presne. Mal taký zvláštny štýl udereného feťáka. Síce 

som nevedela, či fetuje, ale pripadal mi tak. Špinavo- blonďavé vlasy mal urobené do dredov 

a skrýval ich pod reggae čiapku. Mal čierne úzke džínsy a bledunko zelené nepotlačené tričko. 

Veľmi mu spolu tie farby ladili. Ale najkrajšiu vec, čo som si na ňom všimla, bol asi krúžkovitý malý 

piercing na jeho spodnej pere a v nose. To na chalanoch zbožňujem. Bolo to roztomilé. Oprel sa 

o stolík a ja som stále stála pri otvorenom okne. O chvíľu som sa ho spýtala, čo ho to vôbec 

napadlo, liezť sem cez okno. Povedal mi, že sa chcel iba zoznámiť. Tak dobre. Chvíľu sme pokecali, 

poobzeral si moju malú izbu, čo mu teda nezabralo veľa času, lebo stačilo otočiť hlavou doprava 

a doľava a izbu mal uloženú v pamäti. O chvíľu zdúchol a v ten deň sa už viac neukázal. No  

bohužiaľ, práve dnes sa musel ukázať.  Postupom času som ho prestala mať rada. Stále sa hrabal 

v mojich veciach, neustále si ich obzeral a nikdy ich nedal na miesto, z ktorého ich zobral. 

 -Ty počuj, šiel si niekedy dnu aj dverami? 

-Šibe ti? Jasné, že som šiel, nie som predsa nejaká opica. 
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Protivne som sa zasmiala. Zamračene sa na mňa pozrel a odvrátili sme od seba zrak.  

-Čo to čítaš? 

Odrazu stál pri posteli a zízal mi do knihy. 

-Knihu.  

Odpovedala som. 

-Nie som slepý. 

 Uškrnul sa a začal o niečom kecať. Nevnímala som ho, ale aj tak mi liezol na nervy. 

-Počúvaj, odkedy si tu, prečítala som tú istú vetu najmenej desaťkrát..... Načo si vlastne tu?  

-Zabíjam tu čas. Za chvíľu ideme s kamošom vyskúšať jeho nový skejt. 

-Ahá..... 

Stručne som mu odpovedala a nezahadzovala sa s tým a v knihe som sa konečne posunula o jednu 

vetu ďalej. Ale on zas začal. 

-Nechceš ísť s nami? 

-Nie, nie, nie.... dnes mám lenivý deň. Dnes ma nikam nedostaneš. 

-Ale prosím, poď, bude sranda. Budú tam moji kamoši a určite aj nejaké dievčatá, s ktorými by si 

mohla hodiť reč. 

Zamyslela som sa. Odrazu mi prišlo ľúto,  že zostanem celý deň strčená v tejto izbe meter krát 

meter. Tak som prikývla, vyhnala som Tarzana a išla som sa prezliecť. Dole ma čakal celý vysmiaty 

s báglom na pleci a jednou rukou vo vačku. Akonáhle som vyšla von z domu, do ksichtu mi 

zasvietilo slnko. Neznášam to! Rovno do očí. To slnko mi raz oči vypáli.... 

Podišla som bližšie k Tarzanovi a.... počkať, mala by som ho prezývať skutočným menom. Skutočne 

sa volá Derek. Tak ešte raz. Podišla som bližšie k Derekovi a prikývla, že môžeme ísť. Keď sme prišli 

do cieľa, nahrnulo sa za nami stádo chalanov a Derek si zo všetkými podával ruku. Potom mu 

svitlo, že som tu aj ja, tak ma predstavil. Tí chalani boli celkom fajn. Bol tam taký vysoký chalan, do 

tváre moc nesympatický a na hlave mal afro. Bože, ten teda vyzeral, akoby mu práve niekto kopol 

do hlavy. Potom som si všimla chudého chalana, ktorý stále pobehoval so svojím mobilom v ruke 

a všetko natáčal. Bol to taký ťuťko s okuliarmi. Chudý bol ako žehliaca doska. Volali ho Majk. Ďalej 

tam bol blonďavý chalan. Nebol tlstý, ale bol silný a hlavne do tváre. Za ten čas, čo som tam bola, 

som ho videla jesť asi tretiu bagetu. Tie bagety si vyťahoval z veľkého čierneho báglu. Ach bože, 

ako prasa. Keď vyťahoval štvrtú a zahryzol do nej, všetka náplň tej bagety mu vypadla. Nechápem, 

ako sa môže niekto tak prežierať. Bol od toho celý zagebrený a heh, no nedalo mi to nezasmiať sa 

nad tým. Ale napokon najkrajší a najmilší chalan z nich bol malý Frank. Mal sedemnásť rokov a mal 

asi meter šesťdesiatštyri  a na krku tetovanie škorpióna. Tvár mal peknú a súmernú: mal veľké 

orieškovozelené oči, malé čelo, úzke pery a guľatý noštek. Čierne vlasy mal ostrihané a trochu mu 

malá ofinka prekrývala čelo. V uchu mal malý tunel a v nose a v perách piercing. Podobne ako 

Derek. Pred slnkom si chránil oči tmavohnedými pilotkami. Veľmi dobre som si s ním rozumela. 
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Po chvíľke vytiahlo to chodiace Afro skejtbord z tašky. Skoro som omdlela. Bol dosť starý 

a ošarpaný. Mal takú zelenočiernu farbu s nejakým obrázkom. Nevidela som ho dobre. Ten chalan 

s mobilom to samozrejme všetko natáčal. Po chvíli na neho Derek vyskočil so slovami:  

- Počuj... choď s tým už do čerta! 

- Ty to nechápeš! 

- Čo nechápem?  

- Musím natočiť čo najzaujímavejšie a smiešne video. Keď to pošlem a moje video vyhrá, tak 

vyhrám nový model kamery!  

- Aha. A už si niečo natočil?  

- Nie, nič zaujímavé sa tu zatiaľ nedeje. Keď sa niečo začne diať, tak začnem točiť.... 

Afro položil skejt na zem. Chvíľu sme sa na ten skejt dívali ako mumáci. Potom Afro zahlásil:  

-Tak, kto chce ísť prvý? 

- Idem ja. 

Zahlásil Derek a naskočil na skate. Derek nevyzeral na to, že na skejte stojí prvýkrát. Jazdil dobre. 

Dal si koliečko okolo parku a za chvíľu bol pri nás. Všetci si to vyskúšali. Afro išiel, akoby sa toho 

skejtu bál, Majk bol príliš akčný a pustil sa tak, že po niekoľkých metroch skončil na nejakom 

detskom ihrisku a Frank, ten išiel perfektne.  Po niekoľkých jazdách čo si dali chlapci, prišla som na 

rad ja. 

- Nie, ja nejdem... 

- Poď prosííííím! Všetci sme boli. Aj ty musíš. 

- Ale ja to neviem. Nechcem sa doraziť... 

Po pár minútach presviedčania som nakoniec vyskočila na skejt a išla som. Najskôr trochu 

nesmelo a neisto, ale potom som sa do toho vžila a proste som len šla. Po niekoľkých jazdách 

,čo som si dala, sme sa presunuli na ťažšiu dráhu. Bol tam taký nebezpečný strmí kopec. 

Chalani si dali pár jázd a snažili sa kopec obísť. Potom som prišla na rad zase ja. Ako som sa 

chystala naskočiť na skejt Frankie mi povedal:  

- Dávaj pozor na ten kopec. Je nebezpečný. Snaž sa ho obísť. 

- Okej. Dám si pozor. 

Milo som sa na neho usmiala a šla som. Musím uznať, že som nedávala veľký pozor na trať. 

Bola som celá preč z toho, ako sa mi Frankie prihovoril. A moju jazdu som preflákala. Odrazu 

som naletela na nejaký šuter, zletela na zadok a sadla som si rovno na skejt. A hádajte, kde 

som sa ocitla. Presne na tom strmom kopci. Obzrela som sa na chalanov a oni sa všetci na mňa 

pozerali s otvorenými ústami a chytali sa za hlavu. Všetci sa za mnou rozutekali. V tú chvíľu 

Majk vytiahol z vrecka svoj mobil a začal točiť. Ako som sa tak na skejte spúšťala po kopci, 

všetci utekali vedľa mňa . 

 

- Áááááááá... čo mám robiť??  

- Skús nejako zabrzdiť. 

- Nieee... to nejdééé.... áááááá 

- Vravel som ti, že dávaj pozor na ten kopec.  



21 
 

- Ja vieeeem....  

Zrazu mi do cesty vleteli nejaký cyklisti. Prebehli len kúsok predo mnou. Potom na mňa kričali, 

či neviem dávať pozor. No asi neviem, prepáčte. Chalani utekali za mnou. Moje vlasy mi v tej 

rýchlosti skoro vypadali a ksicht som mala červený ako paprika. Stále som kričala pozor na 

každého, kto mi vletel do cesty. Teda vlastne komu som vletela do cesty ja. Zrazu som preletela 

okolo starého páru na lavičke, ktorý mal pri sebe takého malého bieleho a huňatého čokla. 

Skoro som im ho skosila. Prisahámbohu. Chalani už boli dosť zadychčaný z toho utekania za 

mnou. Vtedy som si tak povedala: Bože, tento kopec je asi nekonečný. Vážne! Neustále som sa 

pozerala na cestu a rútila som sa ako meteorit na Zem. To by bola sranda, keby som sa ešte pri 

tej rýchlosti zapálila. Majk to všetko natáčal. 

- Tak za toto určite získam aj tri modely kamier! HAHAHAA! 

Smial sa ako sprostý. To je sranda, čo? Počkaj, keď ti to video vymažem! Ja sa budem smiať, že 

nevyhráš.  Derek a Frank sa rozdelili a obišli park krížom a trochu si predo mňa nadbehli. Afro 

s Majkom bežali popri mne. Stále som však nevidela toho, čo sa tam tak napchával. Asi už prestal 

vládať a zostal niekde vzadu. Síce by mu to ani veľmi nezaškodilo, keby sa trochu prebehol s nami. 

No, čo už. Odrazu som nadbehla na nejaké šutre a ten skejt nadskakoval ako divý. V tú chvíľu som 

radšej zavrela ústa, lebo by to znelo, akoby som práve vyšla z blázinca. Strašne to tam triaslo. 

Preletela som cez nejaký piesok. Troška ma to zbrzdilo, ale zase som nadbehla na ten kopec. Na 

konci toho strmého kopca sa niečo v odraze slnka ligotalo. Nevedela som, čo to je, ale ako som sa 

tak približovala bližšie k tomu, začalo mi to dochádzať. Čo iné to mohlo byť. Ešte som sa 

neplánovala kúpať, ale čo, ide sa na vec. Chalani utekali vedľa mňa a pri uzučkom móle toho 

jazierka sa stretli Frank s Derekom. Pozreli sa na mňa, potom na to jazierko a chytili sa za hlavu. 

Začali sa smiať. Chacha. Veľmi vtipné, že skončím v jazierku s kačičkami. Afro zastavil kúsok pred 

jazierkom a vydýchal sa. Majk pribehol s kamerou a postavil sa na breh jazierka. Aby sa mu dobre 

točilo, ako padám do vody. Nabehla som so skejtom na to mólo a čvááááchh. Už si len pamätám, 

ako mi voda ošľahala tvár a všetci sa na mne smiali. Z jazierka ma vytiahli celú mokrú a špinavú. 

Skejt sme nenašli. Všetci sa mi smiali a to sa už nedalo vydržať. Potom Majk povedal: 

- Tak za toto vážne vyhrám aj tri modely tej novej kamery. 

- Tomu ver Majk. –povedal Derek 

- Bože, si v poriadku? Žiješ? –spýtal sa Frank 

- Žijem, len som troch mokrá. 

- A kde je ten skejt? 

- Ten skejt už v živote nechcem vidieť.... 

V živote ho nechcem vidieť! Ale Franka áno.... 

M. Hamarová 8.roč  
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Príbeh jednej kapely 

V stredu  48.10, čo je dátum, ktorý neexistuje, som sa nudila. Sedela som vykotená na 

pohodlnom kresle, ktorého farba bola tak otrasne ružová, že by som od neho najradšej utekala 

preč. Aj so všetkými mojimi ostatnými  vecami, čo boli v mojej izbe. Mala som ho rada iba kvôli 

jeho pohodlnosti. 

 V ruke som držala knihu. Knihu, ktorú som si písala, keď som ešte bola malý oriešok. Čítala 

som si ju, ale prestala ma baviť. Potom som sa zadívala na stenu. Keď sa človek nudí, tak aj tá biela 

stena je najzaujímavejšia vec na svete.  Neskôr som sa pokúšala otočiť hlavu ako sova. Ale po 

niekoľkých márnych pokusoch som sa na to vykašlala a jediná vec, čo sa mi pri tom podarila, bola 

taká, že som drgla lakťom do stolíku vedľa kresla a poriadne som si lakeť udrela.  Asi 10krát za 

sebou som povedala umrnčané au. Potom som prestala a na ulici som začula nejakú hudbu. Pozrela 

som sa von oknom a zbadala som nejakých týpkov  oproti cez ulicu postávať okolo rádia. Nohavice 

mali spustené, akoby boli za opicami a nevedeli, že už dávno existuje opasok. Tričká mali asi o tri 

čísla väčšie, ako je  skutočná veľkosť ich hrudníkov. A na hlavách mali čapicu so šiltom dlhým ako 

lyžica. Keď nosíte tričko s krátkym rukávom o tri čísla väčšie, ako je vaše ozajstné číslo, stáva sa, že 

ste pekne na smiech. Nemala by som ich riešiť, nič ma do nich nie je. Len mi prišli trochu smiešni. 

Dnešný deň nemá ani hlavu ani pätu. Rozmýšľala som, či nezájdem do hudobnín za ujom . Pred 

týždňom som tam bola zaniesť gitaru, lebo sa mi zlomili zuby, keď som ladila a povedal, že mi ju 

opraví do týždňa! Ešte sa neozval. Hodila som na seba rifle a tričko a vybrala som sa teda za ním. 

Cestou tam som išla popod staré paneláky. Bolo leto a ľudia vysedávali na balkónoch. Klebetili. 

Klebetili! Smiali sa. Keď som prebehla popod jeden balkón, skoro ma zasiahla nejaká stará 

baganča. Asi niekto triedi handry. Za chvíľu som uvidela veľký nápis RockLand na rohu ulice. Áááá, 

to je môj obľúbený obchod. Vošla som dnu a môj ujo sedel za pultom. Nevšimol si ma, lebo zas mal 

kombo na plnej hlasitosti. Celé sa to tam triaslo. Mala som rada ten hluk, čo tam robil. Dnes 

poriadne vypekal na tej gitare. Nevšimol si ma, tak som mu to vytiahla zo šťavy.  

- Čo to do pekla zas je? Veď to je nová gitara aj zosilňovač. 

- Vieš, možno nie je chyba v tej gitare, ujo.  

Odpovedala som s káblom v ruke.  

- No vitaj! Ty si mi tu chýbala! 

- Akože ďakujem... 

- Ale šak sranda, nie? Dnes nám prišli totál nové Ibanezky a Epiphonky . 

- Pekné sú.  

- Aj kvalitné, moja, aj kvalitné. 

- Počuj, prišla som si po svoju gitaru.  

- Zlatino, ešte ju nemám opravenú. 

- Ale ujóóó.... ja už ju chcem. 

- Nemám takú mechaniku, akú máš na svojej gitare, nejde to, prepáč. 

- No dobre teda. Čo už s tebou.  

           Chytila som do ruky jednu z nových gitariek, zapojila do šťavy a trochu som si začala brnkať . 

Bola som tam už asi dve hodiny. Pozerala som si gitary a spolu s ujom sme spravili zoznam. Bol to 

obyčajný zdrap papiera, na ktorý sme napísali z nudy všetky veci, ktoré mal v obchode. Potom som 

zoraďovala trsátka podľa farieb. O chvíľu neskôr prišli do obchodu asi štyri baby. Boli to baby typu 

ako ja.  Jedna zháňala paličky na bicie, druhá zase struny na gitaru, tretia sa obzerala po novej bass 
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gitare a štvrtá sa tam asi len s nimi bola mrknúť. Vyzerali, ako by mali skupinu alebo čo. O chvíľu, 

keď sa ich ujo spýtal, ako šľape kapela, mi došlo, že som fakt génius! Baby neboli príliš nadšené 

z tejto otázky a povedali, že na figu, lebo im chýba ešte jedna gitaristka. A vtedy mi svitlo, že to je 

moja príležitosť.  

- Keby ste chceli, rada by som vám pomohla. 

- Hráš na gitare?  

- Áno, už asi päť rokov. 

- Wáw! To by bolo super, keby si bola taká dobrá.  

- Samozrejme, rada sa pridám. Inak moje meno je Linci.  

So všetkými som si podala kamarátsky ruku, zakecali sme sa a bolo to celkom fajn. Ujo na mňa 

čumel s otvorenými ústami. Tiež sama neviem, kde sa vo mne zobralo toľko odvahy povedať to, čo 

som povedala. Ale ja som len rada. Veď ja mám kapelu, super! To bol môj sen! S babami sme šli na 

druhý koniec mesta. Tam bola ich klubovňa. Teda zároveň aj skúšobňa. Klavesáčka a zároveň 

speváčka Tess otvorila skúšobňu. Keď som vošla, cítila som pach a ťažký vzduch. Mám taký dojem, 

že je to garáž. Ale nebolo to najhoršie. Myslím, že na skúšanie to stačí. 

- Je to tu dosť slušné.  

Povedala som a obzerala som sa po miestnosti.  Boli tam rozložené len bicie, ostatnú aparatúru 

som nevidela.             

          Za niekoľko dní sme sa dali ako kapela do hromady. Vo všetkom sme sa síce nezhodli, ale 

snažili sme sa, aby sme si neliezli na nervy. Upozorňovali sme sa navzájom, aby niečo nebolo zlé, 

ale aby sme nešli každá od veci. Tess spievala nádherne. Mala krásne rockovo zafarbený hlas. Bolo 

to úžasné! Stali sme sa celkom populárnymi v našom meste a v okolitých mestách. Hrali sme 

v rôznych rockových kluboch, kde bolo asi sto ľudí skákajúcich v tlačenici pod pódiom. Stali sme sa 

slávne a z lístkov, na ktoré ľudia minuli svoje peniaze za náš koncert, sme sa stali aj celkom bohaté. 

Niekedy sme porozbíjali aparatúru a gitary a naša bubeníčka Sandra sa na nás nemo pozerala spoza 

činelov a bubnov. Po čase nás zožrala sláva, na ktorú sme neboli pripravené a nevedeli sme sa na 

ničom zhodnúť. Tess a a Cherry si začali liezť na nervy a jedného dňa Tess povedala:  

- Načo nám vôbec je bass gitara? Veď bassové linky viem zahrať aj na klavíri. 

- Vieš čo, Tessa? Fajn, ja končím. 

Cherry zhodila svoju bass gitaru z krku a chytila ju do ruky. Odišla a viac sme ju nevideli. Naša 

skupina a vystúpenie už nikdy nebývali ako predtým. Tessa nestíhala hrať na klavíri a často sa 

mýlila v speve a v textoch.  Potom sa to zlepšilo a Tessa začala zas vymýšľať.  Načo je nám bubeník? 

Veď teraz je móda bicích automatov! Bubeníčka Papy dostala padáka. Nakoniec sme zostali dve. Ja 

a Tessa. Ďalšia gitaristka Lily odišla, lebo už jej to nedávalo zmysel. Chvíľu sme s Tess hrali po 

baroch, potom sme sa rozpadli, pretože bola hlúpa hus a neskutočne ju vedelo všetko rozhodiť 

a rozzúriť. Neznášala som ju už od vtedy, čo vyhodila Papy a Cherry.  Tessa tak podľahla sláve, že 

nevedela, čo chce. 

          Vyhodili sme jedna druhú navzájom.  A to som si myslela, že keď sa ľudia držia za ruky, život 

je perfektný. My sme sa asi držali moc silno a potom sme prestali vládať, tak sme sa proste len 

pustili. Asi nám nebili  rovnako srdcia....  

(V súťaži Zlaty Dônčovej – 1. miesto, pozn.red. )                                         Miriam Hamarová, 8. ročník 
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Ponožkovci 

Milí čitatelia! 

Pripravil som si pre vás sériu príbehov o bratoch Ponožkovcoch. 

         Ponožkovci a škriatok Všemoc 

Jedného dňa zavčas rána vstal Ponožka Čitateľ, zobral mlieko, poštu 

a noviny. Keď tu zrazu uvidel čudné auto! Rýchlo išiel zavolať Ponožku 

Dedka a Ferka. Dedko bol smelý a zaklopal na okno auta a tu len tak 

vyšiel škriatok! Všetci sa zľakli.  

„Čaute, som Všemoc.“ Prvý sa spamätal Čitateľ: „Ja som Čitateľ, tu je 

Dedko a toto zas Ferko.“  

„Čau, ahoj,“ povedali prekvapene Dedko s Ferkom.  

„Čo vás sem priviedlo?“ 

„Vy.“ 

„Ahááááá, a to už prečo?“ 
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„Viete,“ začal Všemoc, „dopočul som sa o vás aj v Galaxii V111, akí ste 

dobrí a okrem toho mám pokazené auto, tak či by som si ho nemohol 

opraviť.“ 

„Áno, jasné!“ Pustili sa teda do opráv. Trvalo im to až do večera. Všetci 

boli unavení a každý išiel spať, Ponožkovci do domu a Všemoc do auta. 

Ráno, keď sa zobudili, pozvali Všemoca na raňajky a Všemoc im 

oznámil, že u nich pobudne dlhší čas. „Super! Pozývame ťa na super 

zmrzlinu, ktorú robí náš strýko.“ Obliekli sa a išli. Poukazovali Všemocovi 

mesto, hrad a rôzne pamiatky. Nakoniec si išli kúpiť strýkovu vychýrenú 

zmrzlinu. 

Pripravil: Teo  

!!!!!!!! 

Ak máte aj vy tvorivú myseľ 

a fantáziu a radi píšete básničky alebo 

príbehy, neváhajte a napíšte niečo, radi 

to uverejníme v časopise !  

Svoje tvorby posielajte na: 

miriam.hamarova@gmail.com 
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Smiešne inzeráty z 5. ročníka!  
 
 

Kúpim plastové okná, najlepšie s domom. 
Zavolaj na tel. č. 0903/385/615 

 

Hľadám práčku Zanussi, ktorá trhá bielizeň na kusy. 
Značka: Šikovná korytnačka. Zavolajte na tel. č. 0903/385/615. 

 
Alexandra Czaková  

 

 

Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové. 

Dôvod: Nestíham lepiť! 

Kúpim stierače na ponorku, vraj bude pršať. 

Ponúkam brigádu – fackovanie melónov, aby boli červenšie. 

 Laura Antolová   

 
 
 

  
Chcem kúpiť  sadu prasačích chvostov, najlepšie 

Konskej značky. Ak máte záujem, volajte na číslo 
0912 091 209 alebo na E – maili: 

4chvosty@prasacie.kon 
 

Lenka Hamarová  

Zábava 

mailto:4chvosty@prasacie.kon
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Nechce sa vám chodiť do školy alebo do práce? 
Za 2€ vás nakazím chrípkou. Volajte na tel. č. 0904 582 069. 

Veronika  Belániová  

Predám osmičky topánky na trojku nohu. 
Značka: Nemusíte kupovať lyže. 

 
Súrne vymením falošnú 100€ za 5.20€. 

Značka: Potrebujem drobné 
Adam Péli  

 

 

Vymením moju rozhádzanú izbu za nejakú upratanú. Ako bonus, v 
tom neporiadku možno nájdete stratenú 5-eurovku. Tel. č.: 0707 77. 

Monika Zimová  

Vymením hlavu za ruku. Kto má záujem, nech príde na cintorín. 

Peter Lohyňa  

Predám ojazdený Snowboard. Značka: Druhá lyža mi ušla. 

Igor Kuruc  

 

 

 

 

Pripravili: Natálka a Verča 
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                                      Túto či inú? 
Hymna našej školy  

V Hrnčiarovciach žltá škola krásna 

objavila sa tu z čista – jasna? 

Svoju starú minulosť má jedinečnú, 

hrdo budeme celý život spomínať na našu školu. 

Učia nás v nej učitelia, vedú poznaním, 

aby zo mňa vyrástol úspešný človek vzdelaný.  

            Monika Zimová 5.roč. 

 

Ráno zvoní budík, 

ja už vstávať musím, 

Do školičky bežím, 

treba sa vzdelávať.  

 

Do tej našej školy 

veľa žiakov chodí, 

lebo každý žiačik 

vždy sa veľa učí. 

 

Učiť sa však treba.  

Je to veľká veda. 

 

Simonka Ácsová 5.roč. 

 

Hurá, hurá, škola volá, poďme žiaci hrnčiarovskí načerpať si vedomosti. 

Naši dobrí učitelia o múdrosť sa s nami delia.         Adam Nagy 5.roč.                       
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Stretnú sa dvaja kamaráti a prvý 

hovorí: 

- Čau, Fero, kde robíš? 

- Na úrade. 

- A čo tam robíš? 

- Strúham ceruzky. 

- A koľko ti za to platia? 

- Nič- píšu perom. 

 

Príde synček domov a 

mama mu vraví: 

Synček, povedz mi 

číselný rad do 10. 

Synček vraví: 

1,2,3,4,6,7,8,9  

Mama mu vraví: 

A kde máš 5? 

Synček odpovedá: 

V žiackej knižke. 

 

Synček príde zadychčaný 

domov a pýta sa : 

- Ocko! Čo je dnes? 

- Streda... 

- No vidíš! A Anča od susedov 

sa so mnou hádala, že je 

november...! 

 

Vtipy... 

Pýta sa Janko otecka: 

,,Oci, čo je to červené na tom 

strome?" 

Otec: ,,To sú modré slivky" 

Janko: ,,A prečo sú červené?" 

Otec: ,,Lebo sú ešte zelené." 
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Hádali sa 

hádanky 

 

V tomto čísle sme si pre vás pripravili 

hádanky, ktorých odpoveď sa začína na 

písmeno A! Veľa šťastia k rozlúšteniu 

hádaniek!  

Vrčí ale nezavíja, nie je teda pes. Hučí, ale nešelestí, 

nie je teda les. Po rovinách, vŕškoch lozí, náklady 

a ľudí vozí cez mestá i dediny. 

Čo je to? 

V mene skrýva AUTO, nehrá šach a dáva MAT, keď 

máš správne mince, osoh z neho môžeš mať. 

Čo je to? 

 

Biele kvety pripína si na pichľavý kabát. Po celý rok 

nosieva ho, pýši sa ním..... 
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Music World 
LADY GAGA na operácii?! 

Lady Gaga 14.02.2013 oznámila, že ruší všetky 

koncerty v rámci svojho svetového turné Born 

This Way Ball. Ešte pred tým si myslela, že 

zruší iba štyri koncerty. Mala zapálené kĺby 

a potrebovala operáciu. Little Monsters- 

fanúšikovia sa to dozvedeli na jej sociálnej sieti 

Littlemonsters.com. Ospravedlnila sa všetkým 

fanúšikom a povedala, že všetky koncerty 

odohrá, keď sa vylieči. Na Facebook napísala:  

„Dlho som skrývala zranenie z vystúpenia a 

chronickú bolesť, ktorá sa počas ostatného 

mesiaca zhoršila. Modlila som sa, aby sa to 

vyliečilo, tajila som to pred svojimi 

zamestnancami, nechcela som sklamať svojich 

úžasných fanúšikov. Ale po včerajšom vystúpení 

som nemohla chodiť a ešte stále nemôžem. Som 

úplne zničená a smutná. Dúfam, že sa čo najskôr 

vyliečim. Ľúbim vás a je mi to ľúto."   

Po operácií prišla pre ňu ďalšia smutná správa. 

Zomrel jej dedko.  

Pred týždňom jej jedna fanúšička napísala, že ju 

tiež čaká operácia bedrového kĺbu. Nemohla si 

ju dovoliť, ale Gaga jej ju zaplatila a k tomu jej 

darovala aj vozík EMMU z 24 karátového zlata. 

Prajeme skoré uzdravenie Mother Monster.  

 

Gaga na koncerte BTWB. 

Po operácii a po tom, ako sa 

dozvedela, že jej zomrel 

dedko. Pripravila: Naty 
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Pred nedávnom som sem napísala, že americká rocková skupina My 

Chemical Romance vydávajú ďalší album „Conventional Weapons“. Lenže 

skupina urobila dosť neočakávané rozhodnutie! Na svoju oficiálnu web 

stránku napísali, že skupina končí a rozpadáva sa: 

 „Pôsobiť v tejto kapele v minulých dvanástich rokoch bolo naozaj 

požehnaním. Poznali sme miesta, o ktorých sme si mysleli, že ich nikdy 

nenavštívime. Mohli sme vidieť a prežiť veci, o ktorých sme si nikdy nemysleli, 

že sú možné. Delili sme sa  o koncertné pódia s ľuďmi, ktorých obdivujeme, s 

ľuďmi, ku ktorým vzhliadame, a najlepšie je na tom to, že sa stali našimi 

kamarátmi. A teraz ,ako u všetkého, čo je úžasné, prichádza koniec. Ďakujeme 

vám všetkým za podporu a za to, že ste sa stali súčasťou nášho dobrodružstva." 

Mnohým fanúšikom z celého sveta je ľúto, že sa skupina rozpadla a mne 

tiež, ale nesmúťme za to, že to skončilo, buďme šťastní, že sa to stalo . 

Pripravila: Miriam                            (obrázok- zdroj: internet) 

 

 

 

 

 

 

  

My Chemical Romance 

skončili! 
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Vymaľuj! 
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(zdroj: internet) 
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 Filip je malý chlapec. Má sestru Katku, kamaráta Tomáša a priatelí sa aj s kocúrom 

Murkom a psom Maxom. Radi sa spolu hrajú, ale teraz býva Filip často chorý. Raz ho bolí 

hrdlo, inokedy hlava alebo uši, má teplotu a kašeľ. Vtedy musí ležať v posteli, a to veru nie je 

nijaká zábava. Jedného dňa ho navštívi zvláštny doktor, ktorého nikdy predtým nevidel. 

Pozýva ho aj s priateľmi  na dobrodružnú cestu do Krajiny zdravia. Čaká ho veľa nových 

kamarátov a zaujímavých vecí. Rád by si sa pridal?  Tak tvorivo mysli a rieš úlohy. Veľa šťastia! 

☺☺☺ 

 

Poďme do Krajiny zdravia! 

Doplň slová do viet. 

Keď dýcham, ....................... sa plnia kyslíkom     

A posielajú............................ malým bunkám- červeným.............................. . 

                                                       (krvinkám), (pľúca), (kyslík) 

  

 

 

  

Na to, aby bunky mohli žiť, potrebujú  

.............................. . 

mí 

vi 
ny 

 
ta 
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   Miriam Hamarová 

                    Miriam Hamarová *Miriam* 

                                                    Nikoleta Fišerová *Nika* 

         Veronika Belániová *Verča* 

                                          Natália Péliová *Natálka* 

               Natália Patorajová *Naty* 

                    Alexandra Mentová *Saša* 

                                                          Lucia Lohyňová *Lucy* 

                                                            Ivana Vargová *Ivka* 

                                                            Teodor Schwarz *Teo* 

 

 

 

 

 

 

Pozor je tu            pre tých, ktorí sa rozhodnú prispieť do 

ďalších vydaní časopisu – svoje námety a príspevky môžete posielať aj e-mailom na 

adresu:   

A ešte pár slov na záver...... 

Tak, milí žiaci a čitatelia , milí učitelia, dúfam, že sa 

vám toto číslo časopisu Bzučo páčilo a ste s ním 

spokojní.  Ja osobne spokojná som ☺. Dal mi veľa 

práce a samozrejme aj našim redaktorom. Teším 

sa na ďalšie číslo časopisu,  ktoré bude dúfam tiež 

výborné. 

 S pozdravom: 

-šéfredaktorka ☺ 

 


