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Drahí čitatelia! 
  
                            S ľútosťou musím skonštatovať, že desať najúžasnejších mesiacov 
roka sa chýli ku koncu a prichádzajú dva nekonečné , bezútešné - prázdniny. 
Prázdniny! Strašné slovo, ktoré napĺňa hrôzou každého usilovného a cieľavedomého 
žiaka. 62 nekonečných dní bez milovaného hlasu školského zvončeka, našich 
drahých učiteľov, učebníc a testov. Tie smutné popoludnia bez domácich úloh 
a večery bez radosti z blížiacich sa testov. Príšerné! Práve preto som sa rozhodol, 
dať Vám niekoľko rád, aby ste prázdniny prežili, pokiaľ možno, v plnom zdraví  a aby 
sme sa tu v septembri opäť stretli plní elánu. 
            
            1.rada: Nevystavujete sa nadmernému pôsobeniu slnka a kyslíka! 
Otvorená vetračka v izbe stačí. Slnečné žiarenie spôsobuje rakovinu. Nedajte   si 
nahovoriť opak! Zdržujte sa v pohodlí Vášho domova, relaxujte, spinkajte, papkajte 
a chráňte sa pred  kyslíkovým šokom! 
            2.rada: Pozor na šport! Nenadarmo sa hovorí: Športom k trvalej invalidite. 
Preštudujte si štatistiky úrazov pri športe a zabudnite na bicykel, skateboard, 
kolieskové korčule a samozrejme na plávanie! Ide o zbytočné riziko. Vaši  rodičia 
budú tvrdiť samozrejme opak. Budú sa oháňať dávno prekonaným: V zdravom tele - 
zdravý duch. Nedajte sa zmiasť! 
             3.rada: Buďte on-line!  Keď  už sme pri štatistikách, prečítajte si čiernu 
kroniku. Počet nešťastí na cestách stúpa práve počas leta. Buďte opatrní. 
Nevychádzajte zbytočne na ulicu. Ak by ste zomierali od hladu, objednajte si radšej 
pizzu.  Každá cesta do obchodu sa vám môže stať osudnou. Práve z tohto dôvodu 
zabudnite na osobné stretnutia s kamarátmi. Buďte radšej na facebooku, chatujte..! 
Buďte on-line 24 hodín denne, 7 dní v týždni.  Veď kto nie je on-line, neexistuje. 
Spomeňte si na Šaniho, už je to rok. Ešte stále ho nenašli. 
              4. rada: Neklesajte na duchu! Každé prázdniny sa raz skončia, živte v sebe 
túto nádej! Verím, že ubehnú ako voda a my sa tu plní elánu 
v septembri opäť stretneme. 
 
                                 Váš    FRČIAK 
                                                                            

 
                                                                                                                         
 



Londýn 2012

    Od 1. mája do 6. mája sa konal prežiakov  našej školy poznávací zájazd s názvom : 

LONDÝN a OXFORD. Zúčastnili sa ho všetky deti, ktoré si chceli v praxi vyskúšať znalosti 

angličtiny a okúsiť chuť veľkomesta. Spolu s kamarátmi so základnej školy Karpatská  sme 

1.mája vyštartovali zo Žiliny.

   Našou  prvou  zastávkou  bola  základná  škola  v  Trenčíne,  kde  sme  naložili  ďalších 

účastníkov zájazdu. Potom sme zaťali zuby a pripravili sa na dlhú cestu autobusom. No 

nebolo to vôbec nič strašné. Práve naopak. Autobus bol  klimatizovaný, čistý a sedačky 

boli pohodlné. A keď sa k tomu pridal dobrý kolektív, cesta ubehla rýchlo. Večer sme sa 

nalodili na trajekt, a keď  sme sa vylodili, mohli sme na vlastné oči  vidieť biele anglické 

pobrežie. Po kvalitnej diaľnici sme sa dostali priamo do najzelenšej časti Londýna – do 

kráľovského  parku  v  Greenwichi.  Rôznymi  druhmi  dopravy  sme  sa  dostali  do  City  of 

London. Prezreli sme si  rôzne historické pamiatky ako Tower, Tower Bridge, St. Paul's 

Cathedral, Madam Tussaud a iné. Večer sme sa všetci zišli na parkovisku a podelili nás 

do rodín. Ubytovanie v rodinách nám malo pomôcť  v zlepšení komunikácie v anglickom 

jazyku. Všetci žiaci boli ubytovaní v černošských rodinách. Naše pani učiteľky sa dostali 

(ako jediné) do belošskej rodiny, kde mali okrem iného aj veľkú bielu mačku. 3. mája nás 

po raňajkách, ktoré tvorili müsli s mliekom, čakala prehliadka jedného z najväčších stále 

obývaných  hradov  sveta  –  hradu  Windsor.  Po  prehliadke  hradu  sme  sa  presunuli  do 

tudorovského  paláca  –  Hampton  Court,  kde  sme  mohli  vidieť  jedinečné  stredoveké 



kuchyne, apartmány anglických kráľov a prekrásne záhrady. Večer sme sa opäť vrátili do 

rodín kde nás čakala večera. 4. mája sme sa vybrali do Oxfordu – do mesta,  kde sídli 

jedna z najvýznamnejších  univerzít  sveta.  Prešli sme sa po schodoch, kde  sa natáčal 

Harry Potter; prezreli si rôzne College a napokon sme stretli slovenského študenta. Toto 

stretnutie bolo veľmi motivujúce. Žiaci sa dozvedeli, že existuje možnosť študovať na tejto 

prestížnej  škole.  Večer  sme  sa  unavení  po  celodennom výlete  vrátili  opäť  do  rodín. 

Posledný deň, ktorý sme strávili v Londýne, sme sa vybrali na pešiu prehliadku mesta. 

Videli sme najväčšie skvosty Londýna ako napr.: nábrežie Temže, Londýnske oko, County 

Hall, Parlament spolu s Big Benom, Westministerské opátstvo, Buckinghamský palác a 

okrem iného aj Národnú galériu a Trafalgárske námestie.

   Po osobnom voľne na Oxford Street sme nasadli znovu do autobusu a pripravili sa na 

dlhú cestu. V Londýne sa nám veľmi páčilo a v prípade opätovnej ponuky navštíviť toto 

mesto,  by  sme  bez  váhania  išli.  :-)Ešte  by  sme  sa  chceli  poďakovať  pani  učiteľkám 

Pončákovej a Ďuricovej za ich trpezlivosť a ochotné riešenie problémov. 

                                                                                                    Ajka & Kika :-

Hampton Court – kráľovské  záhrady



Oxford a schody, na ktorých sa natáčal Harry Potter

Žiaci pri moste Tower Bridge 



ANKETA – LONDÝN 

     Asi ste už postrehli že prvý májový týždeň , bolo v našej škole akosi mŕtvo. 
Nie, nemali ste halucinácie , to sa len naši milovaní spolužiaci rozhodli,že si 
tak trochu skrátia školský rok . Zišlo im na um teda navštíviť Londýn a keďže 
sme tam všetci osobne byť nemohli ( veď máme slušnú dochádzku ), tak sme 
sa ich popýtali na pár vecí.  

1.Otázka číslo jedno bola jednoznačná a tak isto aj odpoveď : „Páčilo sa 
vám v Londýne... ?“ „ÁNO !´´ znela hlasná odpoveď. ( Kto by to bol čakal 
:D ) 

 

2. Ďalej sme pre vás zistili, čo sa im najviac páčilo.  Keďže sa zhodnúť 
nemohli, zostavili sme pre vás rebríček = TOP 5 

1.Múzeum voskových figurín  

2. Oxford  

3. London eye 

4. Windsor 

5. Buckingham  

   3.  A čo sa im nepáčilo ?  

Nedisciplinovanosť spolužiakov a počasie. To boli dve najčastejšie odpovede. 

4. „Chceli by ste sa tam niekedy vrátiť ?“  

„ÁNO !“odpovedali všetci.....( To bolo taktiež nečakané :D ) 

     Tak to bola naša stručná anketka .....dúfam, že ste sa aspoň niečo 
dozvedeli.....:)  

Simí 



 
 
                                                      Snívanie 

Snívam, že raz vzlietnem do oblakov 
Snívam, že budem žiť do sto rokov 

Snívam, že objavím najkrajšie kúty sveta 
Že mi zmení život jedna veta 

 
Snívam, že budem mať raz veľkú rodinu 

Budem sa jej venovať každú voľnú hodinu 
                   Snívam, že preskúmam všetky krajiny 

No nebuďme predsa naivní 
 

Život je len úbohou paródiou na naše sny 
Nech už  nehrá s nami tie prihlúple hry 

My však budeme vždy snívať 
Nič nám vtedy nebude chýbať 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Dúha 

 
Kvap, kvap, kvap 

Strhol sa silný dážď 
Tam vonku je veľký chlad 

Takmer každý má pršiplášť 
 

Dážď kvapká na parapetnú dosku 
Na oblohe sa začína javiť dúha 

Trošku 
Jediné čo na to vravím :,,Fúha!“ 

 
Ľudia sa pred dažďom skrývajú 
Taká dúha sa predsa vždy nevidí 
Všetci sa na ňu s úžasom dívajú 

A ten, čo ju nezazrel, ostatným závidí 
 
 

                         
 
 



Moja Žilina 
 

Čo je za krajina? 
Čarovná to Žilina. 

Na Mariánskom námestí 
zvonia zvony radosti. 

 
Radnica je naša pýcha, 

čo históriou našou dýcha, 
v Budatíne zámok stojí 

najkrajší je v tomto kraji. 
 

Žilina je krásavica, 
ktorá ľuďom páči sa, 

Mirage, Aupark nám tu stojí 
a Kia autami cesty zbrojí. 

     Michal Burský 
                                                       

  
 
 



Môjmu mestu 
 
Žilina je jako usmievavý kvet, 
S ktorým sa mi ráno otvorí svet. 
Vidím v ňom poletujíce vtáčiky, 
Šantia jako na husliach sláčiky 
 
Žilina, Žilina, radosť mi dávaš, 
a tak mi srdiečko moje otváraš… 
 
Keď je tu sniežik bielučký, 
Privievaš studený mráz na 
oblôčky. 
Doma som vždy najradšej, 
 keď je leto horúce. 
 
 
Lenka Kudelková 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žilina 
 
Moja milá Žilina,  
dvanásť rokov tvoju vôňu 
dýcham, 
v mojom srdci si jediná, 
tvojou krásou sa kochám. 
 
Teraz na jar si najkrajšia, 
svoje oči k nebu dvíham, 
pre mňa si ty najvzácnejšia. 
Ja sa sama seba pýtam. 
Ktoré mesto je krajšie ako Žilina? 
  
 
Petra Varadová 
  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 



 
Pastelové farby  
      Pastelové farby sú veľmi elegantné s dotykom ženskosti. Tak ako 
aj na jar, sú moderné aj v letných mesiacoch. Môžu mať podobu 
svetlejších, ale i tmavších odtieňov. Tohtoročné módne trendy sa však 
nesú v odtieňoch zmrzlín - pistáciová, banánová, marhuľová alebo 
jahodová. Medzi pastelové farby patrí aj ružová, svetlomodrá, 
levanduľová a ostatné jemné farby miešané s bielou.  
 
 
Neóny  
    Tohtoročné módne trendy vás oblečú do neónov. Necítite sa veľmi 
na kúsok krikľavo zelených nohavíc alebo krikľavo ružových topánok? 
Zvoľte neónové farby na menšie doplnky, ako sú náramky, náušnice 
alebo opasky. Tieto farby sú plné pozitívnej energie. Skúste ich 
skombinovať s jednoduchými a klasickými vecami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Koralová a lososová, kvetinová potlač  
 
    Oba tieto odtiene sú veľmi jemné a elegantné, takže by nemali vo vašom šatníku 
chýbať. Obchody, výklady a prehliadkové móla v prvom rade zaplavili kvety. A to naozaj v 
rôznych farbách či veľkostiach. Vzorom sa tento rok medze nekladú. Pretrvávajú tiež 
zvieracie motívy ako leopardí, zebrí či páví vzor. Nemôžeme prehliadnuť aj takzvané 
novinové vzory, a to v rôznych farebných kombináciách.  
 
    Krásne a slnečné leto v tých najúžasnejších farbách želá 
                             
                                              Kika 
 

 



Módna polícia dizajnérky Ferdinandy 
 
   V našej škole sa dajú nájsť aj vhodne a zaujímavo oblečení ľudia. No 

samozrejme, pár je aj tých, ktorí sú trošíčku mimo.  

  Takže sa v predovšetkým v tomto článku budem venovať im. Bude to 

samozrejme anonymné, aby som nikoho konkrétne neurazila a hlavne ide o to, aby 

ste vedeli, čo si za žiadnu cenu nemáte obliekať, alebo ak sa to týka aj vás, čo 

treba zmeniť. Tento rok nám do sveta módy prišli novinky hlavne zo siedmeho 

ročníka. Vedeli ste napríklad to, že chlapci začali nosiť dievčenské nohavice? 

Nie, nevymýšľam si. Myslím to smrteľne vážne. Takisto sa v tomto ročníku 

objavila nová pokrývka hlavy, takzvaný „ koberec“. V skutočnosti to je šál, ale 

môžem potvrdiť, že vyzerá ako koberec. Žeby nový módny trend? Aby sme 

nezostali len pri sedmičke, presunieme sa aj k ostatným ročníkom a tieto „ módne 

hity“ sa budú týkať celého druhého stupňa. Všimli sme si na dievčatách, ba 

dokonca chlapcoch, že sa „nosí“ mastná hlava. Neviem, čo je cieľom tohto trendu, 

ale „olej“ na hlavu rozhodne nepatrí a už vôbec nie, keď je takto teplo a pokožka 

hlavy sa nám potí. Takže, vás verejne prosíme, aby ste si umyli hlavu! (A prosím 

vás, šampónom!!!) A túto činnosť praktizujte aspoň 2- krát do týždňa, podľa 

potreby! A teraz prejdeme k obuvi. Neviem, ako vám, ale mne sa zdá pomerne 

zvláštne, keď má 11 ročné dievčatko obuté 11 cm podpätky a každý deň v nich 

chodí do školy. Alebo keď si niekto obuje tenisky typu „ ranný beh“ . Prepáčte, 

ale na výber máte toľko krásnych tenisiek a vy si zvolíte práve tie? 

   No na záver si nemôžem odpustiť poznámočku. Pančuchy, nech sa volajú 

akokoľvek, sú pančuchy. Preto na ne patrí sukňa, nohavice alebo aspoň dlhá 

tunika. 

    Dúfam, že sa nad mojimi radami zamyslíte a budete sa obliekať primerane 

 počasiu, storočiu, svojmu veku... a pohlaviu. Prajem pekný deň! ;)  



                        
 
 
 
Žeby chlapci dopadli raz takto?  



Dr. Frčo radí.................. 

Ako sa chrániť pred úpalom ?? 

   Slnečné lúče sa zvyčajne spájajú s opaľovaním a lákavou predstavou oddychu pri vode. 
Hoci vďaka nim zvyčajne načerpáme pozitívnu energiu a dostatočnú zásobu vitamínu D, 
môžu vplyvom na náš organizmus narobiť aj poriadnu šarapatu. Ak to s pobytom na 
priamom slnku preženieme, čakajú nás bezsenné noci s nepríjemnými príznakmi. Zistite, 
čo robiť v prípade úpalu a ako sa ho pre istotu vyvarovať: 

• Vyhýbajte sa priamemu slnku, najmä v poludňajších hodinách! 
• Za každých okolností noste pokrývku hlavy – šiltovku, klobúk, šatku,...! 
• Majte pri sebe vždy dostatok vody! 
• Denne vypite 2-3 litre tekutín, aj keď nepociťujete smäd! 
• Vetrajte, používajte ventilátor alebo vejár! 
• Noste pohodlné oblečenie z ľahkých tkanín! 

Ako sa chrániť pred kliešťom ? (Rada babky Frčiakovej ) 

  Najlepšou ochranou proti kliešťom je používanie repelentov proti kliešťom a inému 
hmyzu. Ak nič také nemáte po ruke, pomôžu aj babské rady. 

• Po návrate z vonku si skontrolujte oblečenie, hlavne švíky, kde sa kliešte veľmi rady 
zdržiavajú. 

• Oblečenie zaveste na štyri hodiny na šnúru. Slnečné lúče za ten čas zničia každého 
kliešťa. 

• Kliešte síce môžu prežiť aj pranie v práčke, ale žehlenie na plný výkon určite nie. 

• Ak si nechcete kupovať drahé špeciálne pomôcky na odstránenie kliešťa, použite 
doštičku, ktorú si vystrihnete z PET fľaše a uprostred nastrihnete. Kliešťa ňou jednoducho 
vytiahnete. 

• Lesníci veria v silu cesnaku. Pomôže nielen vtedy, keď ho zjete, ale aj keď si dáte strúčik 
do vrecka a ďalším si potriete nezakryté časti tela. 

• Pred parazitom vás môže ochrániť aj pravidelné užívanie B-komplexu. 

• Kliešťom nevonia ani pivo. Ak ho, naopak, vy máte v obľube, je pravdepodobné, že si 
vás za svojho hostiteľa nevyberú.( Rada vhodná pre oteckov, dedkov, strýkov...) 

• Kliešťom v tráve u vás doma v záhrade sa ubránite pravidelným kosením. Priame slnko 
kliešte nevydržia. 



• Ak idete do prírody, vezmite so sebou aj kúsok lepiacej pásky. Keď uvidíte liezť kliešťa 
po oblečení či po tele, prilepte ho na pásku. 

 

Recept proti kliešťom 

• 1 vrecúško rozmarínu 

• 1 liter vody 

• 1 lyžica bieleho vínneho octu 

  1 liter vody priveďte do varu, dajte do nej lúhovať 1 vrecko rozmarínu až do vychladnutia. 
Odvar sceďte a pridajte 1 lyžicu bieleho vínneho octu. Prelejte ho do fľaštičiky s 
rozprašovačom a uchovajte v chladničke. Pred výletom do prírody nasprejujte časti tela. 

Preventívne opatrenia 

• Najlepšou prevenciou je očkovanie. Pre stopercentnú ochranu treba prijať tri vakcíny 
najneskôr do konca apríla. 
• Do prírody noste dlhé nohavice, pevnú obuv – v ideálnom prípade vyššiu, aby ste do nej 
mohli nohavice stiahnuť. 
• Na pokožku používajte repelenty a na oblečenie insekticídy. 
• Preferujte svetlé oblečenie. 
• Vyhýbajte sa ležaniu v tráve. 
• Používajte aj prikrývku hlavy. 
• Pamätajte si, že nositeľmi kliešťov sú aj psy. Ak neviete, či boli proti kliešťom ošetrené, 
radšej sa s nimi veľmi neobjímajte. 

 

                                                                                                                         Simí  



               Som kliešť! 
 

Dobrý deň! Dovoľte, aby som sa vám predstavila. Moje meno je Amanda. Narodila 
som sa do chudobnej rodiny v jeden chladný, jarný večer. Keď som mala 18 dní prišla som 
o ocka. Jedného dňa začal piť pánovi Medveďovi krv a odvtedy sme ho nevideli. Moja 
mamička smútila asi 2 dni, no potom si bez problémov našla ďalšieho partnera, a ďalšieho, 
atď....No veľká rodina má tiež svoje výhody. Aspoň nie som na tomto svete sama. S mojimi 
78 súrodencami sme vážne veselá partia! No dosť bolo o mne.  

Prejdime k môjmu problému. Ešte nikomu som o tom nepovedala, ale potrebujem 
odbornú pomoc – a podľa môjho názoru, mi po uverejnení tohto listu v Kliešť Girl určite 
pomôžete! Od malička sme nútení piť krv. Prichyť sa, zahryzni, nasaj, pusť!! No ja nie som 
obyčajná.........Jedného dňa som sa mala prichytiť na stredne veľké stehno, ktoré si jeho 
majiteľ len tak vyvaľoval v tráve. Prichytila som sa, zahryzla, nasala a vtom to prišlo! Som 
kliešť ,ale krv mi nechutí. Je odpornej železitej chuti a červeno-bordovej farby! Nenávidím 
ju! Nikomu z mojej početnej rodiny som o tom nepovedala. Preto prosím Kliešť Girl o radu. 
Ako s tým vyjsť na svetlo sveta? Alebo sa mám radšej do konca života pretvarovať? Ale 
prosím rýchlo. Môj život je krátky......... 
                                              / Ajka K./ 

 



LOVEC V TELE MEDVEĎA 
1.Čo sa stalo na hore 

 
 

    Vo vzduchu viselo napätie. Splašené stádo mamutov uháňalo smerom 
k močiarom, kde na ne čakali lovci. Tri klany sa spojili, aby bol čo najlepší úlovok. 
Každý klan čakal v inom úkryte. Všetky úkryty sa nachádzali blízko močiarov.  
  Najviac zo všetkých sa na lov tešil Reksaki, štrnásťročný chlapec z Medvedieho 
klanu. Bol to jeho prvý lov mamutov, na ktorý sa dlho tešil. Netušil, že to nieje len 
o love, ale aj o nebezpečenstve. Od vzrušenia sa mu rozširovali zreničky. Tentoraz 
nedbal na to, že mu dlhé tmavé vlasy padajú do očí, inokedy by ho to aj hnevalo, no 
tentoraz si to ani nevšimol. Tešil sa. Veľmi sa tešil, na túto chvíľu čakal desať jesení. 
Čím bližšie bolo stádo tým bol viac vzrušený. 
     Stádo už bolo na dohľad a lovci z klanu vlkov, ktorý mal za úlohu mamuty splašiť 
ešte viac, sa dali do roboty. Mamuty boli úplne domotané od strachu. V močiari. 
Sokolí klan začal zo skál vrhať oštepy na svoje vopred vyhliadnuté obete.  
     Reksaki to už nemohol vydržať. Vyskočil z úkrytu a rozbehol sa rovno ku stádu. 

Chcel sa predviesť, chcel skoliť 
celého mamuta. Jeho 
nerozvážna odvaha ho opustila, 
keď už bolo neskoro. Ocitol sa 
medzi splašenými mamutmi. 
Nebolo úniku. Vydesene bodal 
oštepom okolo seba. Nebolo to 
nanič platné, akurát sa viac 
unavil. Už si myslel, že je s ním 
koniec, keď sa, sám nevedel 
ako, ocitol vedľa stáda, nie 
v ňom. Ale nebezpečenstvo bolo 
stále veľké. Hlava mu vravela, 
aby bežal preč. Lenže nohy 
akoby mu zdreveneli. Nevedel 
sa ani pohnúť. A vtom sa jedno 
zviera otočilo a bežalo smerom 
k nemu. To už bola takmer jasná 

smrť. Lovci z jeho klanu mu bežali na pomoc. Najrýchlejší bol jeho bral Ubjunguluk. 
Tesne pred mamutom sa vrhol na Reksakiho a odsotil ho mamutovi z cesty. On sám 
nemal také šťastie. Zdesený mamut nabral Ubjunguluka na kly a hodil ho o skalu. 
Náraz bol prisilný, nikto by ho nemal šancu prežiť. Zvlášť, keď narazíte hlavou. 
Ubjunguluk sa zviezol zo skaly na zem. Piati lovci sa mu vydali na pomoc a ostatní 
pokračovali v love. Reksaki kľačal pri svojom bratovi, nechcel veriť tomu, čo videl. 
Nie, to predsa nieje možné! Toto nie je pravda! Nie, nie, nie!  Na pleci pocítil kohosi 
ruku. Otočil sa.  za ním stál jeho priateľ Ken-Denai z Vlčieho klanu.  
Nevravel  nič, len sa díval Reksakimu do očí.Odišiel zo svojej pozície, aby utešil 
kamaráta. Onedlho sa objavil aj Eengaluk, od Sokolov. Potom prišli aj ostatní lovci. 
Všetci boli spotení. Podarilo sa im skoliť dvoch mamutov. Lenže radosť z dobrého 
lovu im prekazil pohľad na Ubjunguluka, ktorý ležal na zemi, oči mal doširoka 
otvorené, tvár oškretú. Reksaki tomu takmer neveril. Najprv mama, potom otec, teraz 



brat. Ostala mu len sestra a strýko s tetou. A priatelia. „ Reksaki, je mi ľúto tvojho 
brata,“ ozval sa po chvíli ticha Ken-Denai. 
    Reksaki si uvedomil strašnú pravdu. Je to jeho vina. Je to kvôli nemu. Nestalo by 
sa to, keby nebol taký hlúpy. Táto skutočnosť ho zasiahla ako ostrý šíp. Jeho vina.  
„Je to moja chyba!“ zreval. 
„Rekso,“ povedal Eenguluk „ Ty si ho nezabil...“ 
„Lenže je to kvôli mne! Ako sa s tým dá vôbec žiť?“ 
Eenguluk neodpovedal.Lovci odniesli Ubjungulukovo telo do spoločného tábora. 
Vyvolalo to otázky. Všetci chceli vedieť, čo sa vlastne stalo. 
Za Reksakim prišla jeho o rok mladšia sestra Tanana so svojou kamarátkou. 
„ Reksaki, čo sa vlastne stalo?“ opýtala sa ho Tanana. Priškrteným hlasom im to 
porozprával. Keď skončil, nikto nič nevravel. Sestre vyčítal z tváre, že mu to za vinu 
nedáva. Vstal a odišiel do svojej skrýše. Tam strávil dva dni. Celé dva dni sedel pri 
ohni a dusil v sebe žiaľ. Jeho vina... S nikým sa nechcel rozprávať. 
   Na pohrebný rituál sa díval iba z diaľky. Bol príliš nešťastný. Vedel, že by tam mal 
byť, ale nedokázal tam prísť a uctiť si brata. Akoby to už ani nebol Reksaki. Bol 
mrzutý, utiahnutý a smutný. A trápilo ho svedomie. 
  Nálada sa mu zlepšila až o niekoľko dní. Konečne vyšiel zo skrýše. Myšlienky na 
brata sa mu naveľa podarilo vyhnať z mysle. Vybral sa s Tananou, Ken-Denaiom 
a Ukwunou (Tananinou kamarátkou) do lesa na kôru. Eenguluka nikde nenašli. 
Usúdili, že išiel s otcom na lov.  Do tábora sa vrátili v podvečer. Kôry nazbierali 
naozaj veľa, bude aj do zásob. Do tábora prišiel Eenguluk. Bol naozaj na love, 
priniesol jeleňa. Bol však akýsi malátny a pri chôdzi sa tackal. Rekasakimu sa to 
zdalo čudné. Rozmýšľal, čo sa sním vlastne deje. Nakoniec to však hodil za hlavu 
a išiel spať. 
     Ráno našiel Eengulukovu skrýšu zničenú. Jeho priatelia tam už boli. 
„Eenguluk zmizol,“ oznámila Ukwuna nešťastne. 
„ Musíme ho ísť pohľadať – všetci štyria,“ vyhlásil Ken-Denai. 
Rýchlo si naostrili nože a oštepy, cez plecia si prehodili luky a tulce so šípmi. Reksaki 
vzal aj trochu mamutieho mäsa, pre každý prípad. Vydali sa na cestu. Trvalo im dlho, 
kým ho našli. Museli prejsť celý les. Našli ho na lúke pri rieke. Kľačal na zemi 
a nožom bodal do hliny. Tráva a púpava lietali všade naokolo. Oči mal zapálené, 
z nosa mu tiekol hnis a z úst sliny. 
                                                          
            Zľakli sa, Tanana aj zapišťala. Eenguluk 
sa k nim otočil. Nespoznával ich. Zreval a vrhol 
sa s nožom na Ken-Denaia. Reksaki ho musel 
nasilu odtiahnuť. Eenguluk sa bránil a reval. 
Museli ho zviazať. Pravdupovediac, išlo to dosť 
ťažko a dlho im to trvalo. 
Eenguluk reval a kričal, že ak ho nerozviažu, 
zabije ich.Oni sa ho však snažili nevnímať. 
Dohodli sa, že sa obrátia na pomoc. Požiadajú 
šamana od Sokolieho klanu o pomoc. Šaman  
bol veľmi múdry muž. Vydali sa na cestu do 
tábora. Museli v lese prenocovať. Ken-Denai 
urobil skrýšu, Reksaki rozložil oheň a dievčatá 
opiekli mäso.Všetci boli zvyknutí nocovať v lese. 
Mali to oveľa radšej ako spánok v táborových skrýšach. Nikto však nemohol zaspať 
kvôli Eengulukovi. Celú noc vrieskal. Nakoniec zaspal. A ostatní tiež. Teda okrem 



Reksakiho. Nemohol spať. Bál sa o svojho priateľa. Opieral sa o kmeň stromu 
a žmúril do ohňa. Oči ho štípali od dymu. Bol úplne bezradný. Ako môže Eengulukovi 
pomôcť? Až do polnoci ho sužovali hrozné myšlienky o tom, čo všetko by sa mohlo 
stať. Vtom mu však na um prišla oveľa horšia myšlienka. Spomenul si na lov 
mamutov a na svojho brata. Kiežby bol medzi nimi. Možno by im poradil, alebo by ich 
povzbudiť. Koniec- koncov, bol veľmi múdry. A to, že už nežije, je len a len jeho 
chyba. Zaboril si tvár do dlaní. 
 
                                                                                            Romanka J. 
                                                   
 
                                                 /Pokračovanie nabudúce/ 
 
 

 

Blahoželáme 
 
Súťaž EKOPOSTER- celoslovenské kolo -skupinové práce 

1. miesto /II.kat./- E.Ondrusová, I. Bousková, M. Kováčová, B. Šplháková, D. 
Štefanková, S. Dorčíková, V. Šromková, J. Mačáková- 8.D 

 
2. miesto / II. kat./ - A. Mináriková, I. Karšayová, B. Juritková, L. Ďugelová-7.C 
 
1. miesto / I. kat./ B. Chorvatovičová, K. Kalužná, L. Moravčíková, J. Siberová, 

K. Ondrusová, A. Ondrušová, S. Vdovičíková, P. Výbochová 
 
 



Prázdninové   horoskopy našej tety Margit 
 

Baran: Pozor na morských ježkov!! Viem, že si z tejto výstrahy nič robiť nebudete a skončíte 
s pichliačmi v nohe. Ježkovia vyzerajú priateľsky a najmä nevinne, len tak chodia po lese a hľadajú 
niečo na spapanie. Ale v skutočnosti sú to zákerní podvodníci!! A to nevravím o tých 
morských.......... 
Býk: No moja!! Opaľovala si sa na slniečku a zaspala si. Na čom by ani nebolo nič zlé, keby si 
nezaspala s okuliarmi! Áno, aj mne je ľúto, že vyzeráš bez okuliarov ako Zoro pomstiteľ.....  
Blíženci: Prázdniny sa míľovými krokmi blížia a vy ešte stále nemáte plavky!! No rýchlo do 
obchodov........,lebo už žiadne nebudú a potom na dovolenke môžete hrať tak akurát karty.......... 
Rak: Práve vy patríte medzi typy, ktoré keď si cez prázdniny nič nezopakujú a zabudnú aj vlastné 
meno......Byť vami by som si aspoň trochu zopakovala písmenká a číslice!! Ak nechcete začať 
školský rok v 1.C....... 
Lev: Na vašom mieste by som ten šalát v Egypte nejedla, ak nechcete, aby do vášho slovníka 
pribudlo spojenie – faraónova pomsta. Príjemné prežité chvíle na záchode. L 
Panna: Štekle s 14- cm opätkami si nebolo práve najrozumnejšie obuť.....skončí to vyvrtnutým 
členkom.....ja som ťa varovala.....A páni vy sa neradujte! Muži narodení v tomto znamení sa môžu 
pripraviť na problémy s topánkami! Buď sa vám rozpadnú nové žabky alebo roztrhajú tenisky pri 
futbale....Ja som to už dávno vravela, že tieto výrobky z Číny sú nekvalitné !! 
Váhy: Vaša váha bude každým dňom naberať na hodnote!! Ustrážte si to, inač školský rok 
začnete s nechutnými pneumatikami ako panáčik Michelin.... 
Škorpión: Presne vy si dávajte pozor na bodavý hmyz. Najmä na včely!! Práve vy patríte 
 medzi znamenia náchylné na alergické opuchy po bodnutí hmyzom. 
 
 
 
 
 

                                    



Strelec: S výberom dovolenky ste strelili do čierneho! Krásny hotel, pláž, výborné jedlo - 
pohodička........Len pozor na natiahnutia stehenných svalov. Uvarte si odvar zo sušenej žihľavy 
a jablčného octu. ( Za výsledok neberie časopis Frčiak žiadnu zodpovednosť) 
Kozorožec: Váš otec sa zblázni! Každý deň zažijete vyčerpávajúci športový triatlon( plávanie, 
bicyklovanie a beh). Na konci prázdnin už môžete začať rozmýšľať nad kariérou profesionálneho 
športovca.  
Vodnár: Tešíte sa na prázdniny u babičky Julky? Pripravte sa na 9 chodov denne a to nepočítam 
drobné chuťovečky. No u babky sa teda najete do sýtosti!! J 
Ryby: Vodné znamenia si vždy užívajú veľa vody. No tento rok to vyzerá biedne....Jupiter je 
v zlom uhle, a preto to vyzerá tak, že na prázdniny pri vode môžete zabudnúť.  

 

P.S.: Tetuška Márgit praje všetkým krásne letné prázdniny! J        

 
 
ČO HOVORIEVALI NAŠI PREDKOVIA -PRANOSTIKY NA JÚL 

4. júl -Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. 
Svätý Prokop seje huby. 

Svätý Prokop koreň podkop 
. 

13. júl- Svätá Margita volá žencov do žita. 
          Margita muchám vrece rozväzuje. 

          Margita sype muchy za humná 
22. júl-  Magdaléna rada plače. 

Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá. 



 
 

Päťročný chlapček vystrája a matka mu dohovára: "Keď nebudeš dobrý, dám ťa 
ježibabe, uvidiš!"  
"Ale mamička, hádam by si ma už nechcela oženiť?" 
 
Bol som ráno za šéfom, že chcem pridať. Poklepal ma po ramene a povedal: "Tak 
pridaj!" 
 
Riaditeľ sa pýta svojho nového vodiča:  
- Vaše meno?  
- Milan, pán riaditeľ.  
- Zamestnancov nevolám krstným menom. Priezvisko?  
- Zlatko.  
- Tak môžeme vyraziť, Milan! 

Vnúčik sa pýta dedka:  
- Dedo a prečo ty všetko hovoríš dvakrát?  
- Ani neviem, Miško môj, ani neviem.  

Jánošíka vedú na popravisko. V poslednej chvíli sa vythrne drábom z rúk, otočí sa do 
davu a zvolá:  
- Ľudia, za čo?  
A z davu sa ozve:  
- Za rebro! Za rebro!  

-Vybrané slovo po Š:  
-Šušťákovyna 

Bráni sa žiak pri tabuli:  
- Veď som ten trojuholník ABCD narysoval 
správne!  
 
Učiteľka nadáva žiakom:  
- Ak sa z matematiky nezlepšíte, prisahám, že vás 
nechám 80% prepadnúť!  
Zo zadnej lavice sa ozve smiech:  
- Cha, cha, veď toľko nás tu ani nie je.  
 
No čo, Peťo, aké bude vysvedčenie?  
- No, tato, hlavná vec, že sme zdraví.  
 
-Oko volá ten veľká tvrdá žaba, čo neskáče, ale 
plážuje?  
-Korytnák.  
 
-Aký je rozdiel medzi školou a väzením? 
- O väzení človek aspoň vieš za čo sedí.  



Letné recepty 
 
 
Určite mi dáte za pravdu, že medzi najlepšie letné pochúťky patrí zmrzlina. 
No kde sa táto ľadová pochúťka vzala?? 
 
   Keď chceme zistiť, kde sa zmrzlina zrodila, musíme sa pozrieť na ázijský kontinent. Už 200 
rokov pred našim letopočtom sa v Číne pripravovala jemná mliečna ryžová zmes, ktorá tuhla 
zabalená do snehu. Považuje sa za predchodkyňu zmrzliny. O pár storočí neskôr, konkrétne v 
roku 1559 sa objavila zmrzlina v Taliansku a to hneď potom, ako sa zistilo, že ľad a soľ sú 
jedinečnou "zmesou" na chladenie a stužovanie potravín. Po tomto jedinečnom objave sa 
zmrzlina presunula do celého sveta. Najmä v Amerike sa v 20. storočí tešila veľkej obľube. Dnes 
si už môžeme túto ľadovú pochúťku vyrobiť aj doma. Nechajme sa teda inšpirovať 
nasledujúcimi receptami. 
 
ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA 
 
Suroviny:  
 
600 ml       smotana na šľahanie 
1ks            Salko 
100-200g   čokoláda(najlepšie tmavá)  
100-200g   sušienky(čokoládové) 
 
Postup: 
 
   Najprv si rozpustíme čokoládu. (Najrýchlejšie je to v hrnčeku v mikrovlnke.) Smotanu na 
šľahanie nalejeme do misky aj so Salkom a premiešame  mixérom .(Salko môžete dať predtým 
uvariť vo vode - neotvorenú konzervu - na cca 2 hodiny, aby bolo hustejšie a karamelovejšie). 
Rozpustenú čokoládu pridáme ku šľahačkovej zmesi a premiešame. Nakoniec pridáme rozdrvené 
čokoládové sušienky. (Aké nájdete v obchode, ja som dala Bebe -Dobré ráno čokoládové.) 
Premiešame. Zmrzlinovú zmes nalejeme do nádoby vhodnej do mrazničky, dobre uzavrieme a 
necháme zmraziť, najlepšie cez noc. Neskôr môžeme dozdobiť podľa chuti                                               

    JAHODOVÁ ZMRZLINA           

Suroviny:        500g          mrazených jahôd 

                   2 tégliky    bieleho jogurtu                                                                     

                   šťavu z menšieho citróna 

                  150 g         medu 

                  1 balíček    vanilínového cukru 

                  2 PL           rumu 

                  jahody na ozdobu 

                  čokoládovú polevu                  

                  medovku 
Postup:  

Rozmixujeme mierne rozmrazené jahody. Pridáme jogurt, vanilínový cukor, citrónovú šťavu, 
podľa chuti rum a med. Zmes vložíme do kovovej nádoby a dáme asi na 2 hodiny do mrazničky. 
Servírujeme do vychladených misiek. Ozdobíme jahodami, čokoládovou polevou a čerstvými 
lístkami medovky. 


