
Časopis pre žiakov ZŠ na Ul .sv. Gorazda Cena: 0,30 EUR

( O všetkom, čo práve "frčí" )   Ročník I.V. Číslo:16

V tomto čísle:





Všetci vieme po slovensky, či....? 
Myslím si, že asi všetci vieme po slovensky. Či azda nie? Určite ste si už aj vy vypočuli nasledovnú 
vetu:,, Servus kámo! LOL, čekuj môj statusík na fejsbučku. PLS lajkni to a komentni . THX. Typický 
príklad slangu, ktorému rozumie iba dnešná mládež. No pozrime sa podrobnejšie na jednotlivé znaky, 
ktoré pretvárajú slovenčinu na jazyk teenagerov.  
V dnešnom svete je všetko veľmi rýchle. Ľudia nestíhajú takmer nič. Rýchle tempo sa odzrkadľuje 
všade – na našom zdraví, v rodinách a vo vzťahoch, v našom vnútri i zovňajšku a samozrejme aj 
v hovorenom slove. A práve jedným zo znakov tohto jazyka dospievajúcich je neustále skracovanie 
slov a používanie nespisovných ba nelogických skratiek. XD, LOL, PLS, BTW, THX, ROFL,.... len pár 
príkladov toho, ako si teenageri dokážu celú vetu skrátiť do pár písmenkovej skratky. Pre mládež 
perfektná vychytávka, no pre nás – milovníkov slovenského jazyka – uši trhajúce slová. Amá to vôbec 
nejaký význam? Vážne ušetria tieto skratky tak veľa času, že sa oplatia používať namiesto spisovných 
slov? Pravda je taká, že úlohou týchto skratiek nie je vôbec zrýchliť konverzáciu ale oslobodiť sa od 
pravidiel spisovnosti a od určitej spoločenskej konvenčnosti. A o čo iné ide dnešnej mládeži ako 
o oslobodenie sa od zaužívaných noriem?  
Ďalším zo znakov jazyka mladých je dnes veľmi obľúbené používanie slov a slovných spojení v iných 
jazykoch. Azda najobľúbenejšie a najčastejšie používané sú anglikanizmy. Koľko mladých sa prvýkrát 
stretlo s angličtinou už v materskej škole– a práve vtedy sa to stalo – slovenčina sa dostala na druhú 
koľaj. Vraj angličtina je viac moderná, viac IN, kto by už poznal slovenčinu?  
Naháňame sa za túžbou poznať čo najviac cudzích jazykov. Navštevujeme rôzne kurzy, jazykové školy 
a náš rodný jazyk zapadá prachom. Vôbec si neuvedomujeme, aký poklad máme. A ani zďaleka nám 
nedochádza, že hovoriť po slovensky nebolo vždy samozrejmé. Koľko bojovníkov za práva Slovanov, 
za základné právo – možnosť používať vlastný jazyk, by dnes pri pohľade na nás zaplakalo.  S teóriou , 
však po slovensky viem, načo sa ju budem učiť? – sa predierame životom. Načo je už mladému 
človeku, ktorého jediným cieľom je mať od všetkého pokoj, hovoriť spisovne po slovensky? Budeme 
to niekedy vôbec potrebovať? 
Jedno príslovie hovorí, že na to čo sme mali a to čo sme mohli spraviť prídeme až vtedy, keď to 
stratíme, keď to už nebudeme môcť vrátiť späť. A práve koľko ľudí si neskôr v dospelosti uvedomí, že 
sa mali učiť poriadne, že čo by teraz dali za to, keby vedeli ako napísať úvahu či štrukturovaný 
životopis. Čo by za to dali, keby vedeli aké i sa píše v lokáli a aké y v slove sudkyňa. Koľko Slovákov 
v zahraničí ľutuje, že sú tak ďaleko od vlasti? Koľkým z nich srdce poskočí, keď počujú niekoho po 
dlhom čase s kým sa môže porozprávať po slovensky – v jazyku ich vlasti – v jazyku najbližšiemu ich 
srdcu.  
Keby sa dnes prechádzal po našich uliciach Ľ. Štúr, najskôr by asi so sebou musel mať anglicko-
slovenský slovník, musel by si založiť účet na sociálnej sieti, aby rozumel 
aspoň pár skratkám a musel by sa obrniť anjelskou trpezlivosťou 
a pokojom. Určite by bol sklamaný z toho, čo sa stalo zo slovenčiny za tie 
necelé 2 storočia. Bol by smutný, že mládež si vôbec slovenčinu neváži 
a je jej jedno ako rozpráva. Mali by sme si vstúpiť do seba , práve my – 
mladí a uvedomiť si čo máme, lebo raz už bude neskoro.  
             /AjkaKomová, príhovor zo súťaže Štúrov Zvolen/ 

 



 
 

Kríza, Spojené štáty európske 
a tak ďalej 

 
„Kto do pekla mal nastavený budík ?!“ Zaznie z Larsových úst tesne po tom, 
ako o 6:30 ráno zazvoní budík. „Neviem,“ rýchlo odpovie Olaf. Obaja sa pozrú 
na rozospatého Piérra , Francúza s výraznými lícnymi kosťami a pokožkou 
bielou ako sneh. „No čo je?“ vytrúsi Piérre. „Treba skoro vstávať!“ „Teraz? Veď 
sú prázdniny!“ odvetia hlasno Lars a Olaf.  
  Lars, Olaf a Piérre sú traja kamaráti. Lars je Dán, Olaf Nemec a Piérre je 
Francúz. Pred rokom sa stretli v medzinárodnom tábore, ktorý sa vtedy konal 
v Dánsku. Ich rodičia sú dobre finančne zabezpečení,a tak ani jeden nemal 
problém s platbou za tábor. Larsov otec ho dokonca ešte aj sponzoroval . Tábor 
slúži hlavne na precvičenie anglického jazyka. Keďže ani Lars, ani Olaf a ani 
Piérre nevedeli (ako jediní z tábora) dobre po anglicky, dali sa tam dokopy, hoci 
je každý z inej krajiny a veľa si toho nerozumeli. Stali sa z nich takí kamaráti, že 
sa s pomocou animátorov dohodli , že do roka sa naučia výborne po anglicky 
a stretnú sa u Larsových rodičov na chate. Sľub všetci traja dodržali a cez Skype 
sa dohodli na podrobnostiach. Nasledujúci mesiac teda budú všetci traja 
prežívať u Uweovcov na chate.  
„Viete, čo mi napadlo?“ spýta sa Olaf pri raňajkách lámanou angličtinou. 
„Spojené štáty Európy.“ „Čo? Čo to tu splietaš ?!“ Opýta sa Lars. „Vieš, nebolo 
by zlé, teraz , keď je tá kríza, spojiť štáty v jedno, nie?“ „Nie!“ rázne odpovie 
Piérre. „Podľa mňa by to ohrozilo súdržnosť národov.“ „Myslíš, že by spojenie 
národov ohrozilo ich súdržnosť? Si kompletný?“ odpovie Lars. „Tak to poviem 
inak,“ opäť sa rozhovorí Piérre .  „Mohlo by to fungovať ako v Amerike – štáty 
vystupujú samostatne , ale pod jedným celkom – Spojené štáty americké. 
„Chápete?“ „To nie je zlý nápad, Olaf?“ vyhŕkne Lars. „Čo je?“ „Máš otca 
europoslanca, nemohol by si mu dať návrh na Spojené štáty európske?“ Takmer 
bez chyby sa spýta Lars. „Mohol, má tam veľké slovo, ale myslíš , že by 
počúval mňa, trinásťročného hormónmi zmietaného, neposlušného 
fagana?“ povie Olaf varovným tónom. „Máš pravdu, nebol to bohvieako dobrý 
nápad.“ Skončí rozhovor Piérre.  
  A tak prehĺtajú myšlienku spolu s raňajkami. Celý deň strávili pozeraním telky 
a okolo štvrtej si šli zakopať. Keď im okolo deviatej večer vyschlo v krkoch, šli 
sa napiť a keďže sa zotmelo, zostali vo vnútri. Po otrasnej večeri, ktorú navarila 
Larsova mama, pekná 38- ročná blondína, inak dobrá kuchárka, no dnes sa jej 
jedlo nepodarilo, si chalani išli umyť zuby a do jedenástej mohli byť pri telke. 



  Keď išli spať, Piérre, už v posteli, pokračoval v téme z raňajok : „Riešenie na 
krízu by mohlo byť také, že by každý štát EÚ dostal niekoľko miliárd eur 
zadarmo.  Veď svetové financie nemá nikto konkrétny na starosti. Kríza by bola 
zažehnaná a nemuseli by byť také problémy.“ „A čo inflácia ty mudrc?“ fľochne 
Olaf na Piérra .  „Tvoje peniaze, ktoré máš uložené v banke by stratili na 
hodnote.“ „Na to som tiež myslel. Barack Obama to tak spravil a nič sa nestalo, 
krízu si zažehnal a všetko bolo O.K.“ „Celkom dobrý nápad.“ pridá sa do 
konverzácie Lars . „Olaf,skús to tvojmu otcovi navrhnúť, možno nad tým 
porozmýšľa a mohli by sme sa mať potom lepšie.“ „No dobre , tak teda 
skúsim,“ hlesne Olaf. S témou EÚ skončili a začali každovečernou stálicou – 
téma baby.  
  Tak plynuli dni a pobyt sa krátil až nakoniec odišli z chaty, každý svojou 
cestou. Lars ostal v Dánsku, Piérre šiel späť do Francúzska a Olaf meral cestu 
do Nemecka.  
  Doma v Nemecku navrhol otcovi sľúbený návrh. Ten sa tváril prekvapene 
a nakoniec vyskočil od radosti. „Synu, nad týmito vecami som rozmýšľal x- krát. 
Dal si mi impulz. Zajtra začnem robiť na návrhu pre parlament.“  Olaf sa 
zatváril prekvapene. Takúto reakciu vôbec nečakal.  
  Na druhý deň otec začal robiť na návrhu. Trvalo mu 7 dní kým spravil 62 – 
stranový návrh, v ktorom opisoval výhody takzvaného rozdávania peňazí na 
základe krízy. Tri týždne trvalo odsúhlasovanie návrhu.  
   Je to tu , 22 deň je deň D. Deň rozdávania peňazí. Je to veľká vec, ak to vyjde, 
Olafov otec Jakob Mensch bude slávny. Na 1. deň dostalo peniaze 17 štátov a na 
druhý ich už mali všetky. Lehota dva dni – ak dovtedy nenastane inflácia, kríza 
je zažehnaná. Keď Jakob Mensch vybuchol od radosti, všetko bolo Olafovi jasné. 
Kríza je preč. Žiadna inflácia. Európa je nadšená, svet je nadšený. Toto všetko 
vďaka trom chlapcom. 
O 55 rokov neskôr: 
Olaf, Piérre a Lars sa pozerajú na svoje vnúčatá hrajúce sa v piesku. Piérre 
radostne povie : „Chalani, nabudúci rok sa všetci stretneme zas u mňa vo 
Francúzsku.“ Lars prikývne, ale opraví : „Už nie je Francúzsko, veď Európa je 
jeden štát.“ 
 
                  Michal Kvaššay VIII.B 
 
                / Práca získala 2. Miesto v súťaži Európa v škole/ 



  Prázdninové   horoskopy našej tety Margit 
 

Baran: Zaobstarajte si antidepresíva a z domu odneste všetky ostré predmety, strelné a iné 
zbrane. Váš sok vyhrá hlavnú cenu v lote, tak pre istotu. 
 Býk: Tú malinovku by som tak blízko k tomu počítaču nedávala. Pozor!.... No aspoň viete čo 
budete chcieť na Vianoce od Ježiška. 
Blíženci: Rozhodnutie ísť na vojenský tábor neschvaľujeme. Však vy si to uvedomíte, keď 
budete musieť každé ráno zabehať 5 km a robiť 250 brušákov a drepov ;) 
Rak: Sused pocestuje na dovolenku a 2 hodiny pred odletom k vám dovlečie svoju uslintanú 
dogu, ktorá sa rozhodne spávať zásadne vo vašej posteli a veľmi si obľúbi váš gauč. 
Lev: Návšteva zoologickej záhrady nedopadne dobre. My vieme ako veľmi milujete hady, ale 
schovať jedného mame do kabelky?   
Panna: Kombinovať čipsy s cukríkmi, čokoládovou tortou, jogurtom a hovädzím gulášom 
nebol dobrý nápad. Vyzerá to tak, že bude dlhá noc.... 
Váhy: Keby ste si cez prázdniny prečítali aspoň jednu 
knihu, nemuseli by ste na začiatku školského roku čítať 
zo šlabikáru pre prváčikov!! 
Škorpión: Viem, že máte krásne nové tenisky 
a chcete sa v nich každému ukázať, no okopávať 
zemiaky na roľu by som v nich nešla ;) 
Strelec: Určite ste chceli vyzerať ako z najnovšieho 
módneho časopisu. Ale nafarbiť si vlasy na zeleno nebol 
dobrý nápad! 
Kozorožec: Učiť sa francúzštinu sa vám vôbec 
neoplatilo, vyhráte totiž dvojmesačný zájazd do 
Severnej Kórey s kondičným cvičením v kameňolome. 
Kúpte si knihu Kórejsky s úsmevom a krompáč. 
 Vodnár: My vieme, že ste chceli urobiť dobrý 
skutok a preto ste sa rozhodli pokosiť záhradu. Nuž, ale 
neviem či bude vaša mama nadšená, keď zistí, že ste jej pokosili aj milované gerbery :O ..... 
Ryby: Vaša matikárka vás fakt miluje! Pripravte sa na pracovné listy – Matematika na každý 
deň počas letných prázdnin. Máte čo robiť!               /Ajka Komová- Margit/ 

 



 
 
Zdravotnícka súťaž 
 Aj na našej škole máme žiačky, ktoré by vám bez zaváhania vedeli poskytnúť prvú pomoc, hoci by 
bolo určite lepšie, ak by ste to nikdy nepotrebovali. 

  Dňa 13.5. sa žiačky IX. B triedy Kristína Hvizdáková, ZinaidaJefimová, Andrea Komová, Katarína 
Lancová a Adriana Líšková zúčastnili na súťaži Mladých zdravotník na ZŠ V. Javorku, kde 
reprezentovali našu školu. 

  Súťaž mala dve časti: test a praktickú časť. V teste 
sme riešili otázky o histórii Červeného kríža 
a v praktickej časti, ktorá bola zložitejšia, sme mali 
ošetriť dve zranenia. Otvorenú zlomeninu a následne 
sme riešili stav bezvedomia. Na figuríne sme názorne 
museli predviesť, ako sa oživuje. 

   Ďakujeme pani učiteľke Pavelčíkovej za prípravu 
a trpezlivosť. Hoci sme sa neumiestnili, určite sme boli 
najkrajšie družstvo. :) Veď posúďte sami! 

/KikaHvizdáková/ 

 

Naše úspechy 
Dni nádeje 2012-  okresné kolo: 2. miesto :  Martina Neslušanová – IX. C 

 
Olympiáda SJ-okresné kolo :  Andrea Komová - žiačka IX. B triedy – II. miesto 
    

Európa v škole-           II. kategória : VeronikaSekerková – VII. B – 3. Miesto 

  III. kategória : Simona Zboŕilová – IX. C – 1. miesto 

              Michal Kvaššay – VIII. B – 2. miesto 

Tvoríme vlastnú knihu– Ako som sa nebál – medzinárodná literárno-výtvarná súťaž – 

                                                                        národné kolo :  1. miesto : Tereza Knapcová – VIII. C 

                                                                    medzinárodné kolo : 3. miesto : Tereza Knapcová – VIII. C 

Žiak tvor súťaživý 



Škrábikov Rajec - okresné kolo -  1. miesto – Katarína Szemanová   VI. B 

 Štúrov Zvolen– súťaž v rétorike- regionálne kolo : Andrea Komová – IX. B – 1. Miesto 

 

Žilina – moje mesto  

Výsledky okresného kola : 

I.kategória : 1. miesto : Dominik Fuček  – VI. C 

  2.miesto :  Marianna Hvizdáková – VII. B 

II. kategória : 1. miesto :Terézia Knapcová – VIII. C 

2.miesto :Andrea Mináriková– VIII. C 

   

Poznaj svoje mesto :  vedomostná súťaž 

okresné kolo :  I.kategória :  1. miesto – Veronika Sekerková – VII. B, VanesaVániová – VII. C 

 II.kategória : 1. miesto -  Katarína Milučká – AnetaRemišová – IX. C 

Dejepisná olympiáda :  

okresné kolo - Michal Burský- VII. D – 2. miesto 

 

 

 

Geografická olympiáda– 

okresné kolo- 

5. ročník : Tereza Boldizsárová – V. A   -2. miesto                                                                          
7. ročník : MichalBurský – VII. D – 3. miesto 

 

BLAHOŽELÁME! 
 



 

Prečo som na svete rád-  okresné kolo- výtvarná súťaž-  

Lukáš Smetana –III. miesto  

Olympiáda z biológie- 

 

Matematická olympiáda- okresné kolo 

7.ročník- Adrián Marušák 

           8.ročník- Andrea Mináriková/ VIII.C / -  1.miesto 

Jakub Suriak / VIII.B/ - 2. miesto  

   9.ročník-      Martin Piala /IX.A/- 1. Miesto 

 

Pytagoriáda- okresné kolo 

5.ročník- Tereza Boldizsárová- 1. miesto 

6.ročník- Jakub Mosor – 2.miesto 

8.ročník- Andrej Paluch 

 

Fyzikálna olympiáda- okresnékolo 

kat. E : Martin Piala /IX.A/ – 2.miesto 

kat. F: Jakub Suriak /VIII.B/  -4. Miesto 

 

 

 

  

 

 

-  
-  

SRDEČNÉ BLAHOŽELANIE 



 

 

 

 

 

 

Určite ste si všimli, že sa nám horná chodba 
zmenila, ani päty nemusíte vytiahnuť zo Žiliny a cestuje po Slovensku. 

  Krásne maľby slovenských hradov a zámkov vytvorili pod vedením pani učiteľky 
Zlatice 
Reguliovej 
žiačky 
 IX. D 
triedy: 
DominikaŠ
tefanková 
Barbora 
Šplháková 

a Magdaléna 
Kováčová. 
 
 Pekné, však? 
 
 
 
 

 

 

 

ČO SI VŠIMOL 

ŠPIÓN CHODBOVIČ? 



Nielen diktáty 
Ak si myslíte, že slovenčina je len o diktátoch, veľmi sa mýlite. Projektami  
Módna prehliadka a Kniha o knižných hrdinoch si hodiny slovenského 
jazyka spolu so svojimi vyučujúcimi spestrili žiaci VI.C a VI.D. V škole môže 
byť aj zábava. Aspoň 
niekedy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V noci na starom cintoríne 
 

   Po dlhom hľadaní sme si za cieľ nášho posledného 
spoločného triedneho výletu zvolili krásnu oravskú obec 
Zázrivá, tu sme sa ubytovali v štýlovej chalúpke 
a vychutnávali si 2 dni bez školských povinností. Nepotrebovali sme počítač ani 
televíziu. K šťastiu nám stačil biliardový stôl, príjemné prostredie a spoločnosť 
spolužiakov. 

   Užili sme si nielen vychádzky do okolia, večernú opekačku, biliardový turnaj, 
nekonečné rozhovory, ale aj nočný pochod spiacou Zázrivou na starý cintorín 
k ruinám barokového kostolíka, ktorý vyhorel ešte pred 2. svetovou vojnou, no 
v súčasnosti  sa Zázrivčaniasnažia múry zakonzervovať a provizórne zastrešiť. 
V tichu a tme cintorína sa nám naskytla príležitosť obdivovať krásne hviezdami 
posiate nebo a možno sa aj trochu zamyslieť nad krehkosťou nášho bytia.  

   Všetkým ustráchancom odkazujeme: „ Duchov sme nevideli!“ 

                                   /IX.B/ 

 

Túlavé topánky 



Školský výlet 
VIII.B - Slnečné 
skaly 

Pretože sme dobrá 
triedaJ, dovolili nám ísť na 
trojdňový výlet. Nikto 
určite neľutuje, že tam bol. 
Je pravda, že dvaja takmer 
nemohli ísť, no nakoniec 
sme boli všetci. A to je 
dobre, lebo inak by to 
nebolo ono. Mali sme sa 
skvele. 

  Každý večer táborák, 
schovávačky v tme a gitara. 
Počasie vyšlo parádne, hoci 
sprvu to tak nevyzeralo. Len 
namiesto minuloročného 
kúpania sme viac hrali futbal 
a volejbal. Boli sme výlete 
v Rajeckých Tepliciach 
a posledný deň sme brodili 
rieku. Nakoniec bola pizza. 
Domov sme sa vrátili vlakom 
plní zážitkov.  

  / Romana Jančiková a Tereza 
Sedláčková VIII.B/ 

  Na pltiach v Strečne 

   Naša trieda 6.C sa koncoročný výlet 
vybrala na plte do Strečna. Veľmi sa 
nám tam páčilo, najmä to, čo nám 
rozprávali pltníci o histórii okolia . Išli 
sme dvoma plťami, plavba trvala 
hodinu a končila sa pri kompe do 
Varína. Nakoniec sme vyšli nad 
Strečno na kopec k pomníku 
francúzskych partizánov. Počasie nám 
prialo./Táňa a Mariana 6.C/ 



 

Výlet do Belej 
 Tento rok sme boli na školskom výlete v Belej (kemp Nižné Kamence). Bolo tam 
super.Bývali sme v malých, 
útulných, štvormiestnych chatkách. Keď sme prišli ,vybalili sme sa a hneď na to sme 
sa šli hrať na parádne moderné preliezačky. Hrali sme futbal, schovávačky a mnoho 
ďalších hier. Filipovi Syptákovi sa podarilo dotiahnuť pani učiteľku, aby si zahrala 
tiež.  Strieľali sme zo stredovekých lukov. Možno sa to nezdá, ale je to dosť ťažké, ak 
to nemáte nacvičené. Na obed sme mali podaktorí rezne a neskôr sme opekali 
špekáčky a klobásky. Večer bol taký všelijaký. Niektorí chalani sedeli na zemi v 
chatke a hrali karty, ale zopár ďalších spolužiakov malo večernú discopárty asi do 
deviatej. Najskôr sa tancovalo na drevenom pódiu, potom sme sa už len predvádzali. 
Keď už dicopárty skončila ,tak sme šli poza chatky,...ale ani jedno z  dievčat netušilo, 
že to bude také strašidelné. Ani jednu nenapadlo, že z diaľky môže vyzerať búdka s 
elektrickým vedením ako slender-man, ktorý má naklonenú hlavu...fuj! Keď sme už 
boli pri chatke zbadali sme svietiace oči na stĺpe. Potom sme zistili, že sa to odrážalo 
svetlo z lampy.  

   Tento výlet bol úžasný a dúfam, že sa sem ešte niekedy vrátime. 

   / VI.B/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V rodisku Juraja Jánošíka 
  V dňoch 17.-18. Júna sme boli na koncoročnom výlete na chate v Terchovej. Bola 
vo veľmi peknom prostredí, obklopená horami a sklami. Preto sa volala Penzión pod 
Skalným mestom. Väčšinu času sme trávili vonku. K dispozícii bolo futbalové ihrisko, 
tenisový kurt, basketbalové ihrisko, trampolína a altánok, kde sme večer opekali. 
Vnútri sme si mohli zahrať biliard, šípky, stolná futbal. Taktiež tam bol bufet, ktorý 
nám umožňoval osviežiť sa nanukom, kofolou, milkshakom. Skvelé bolo to, že sme 
mali pripojenie na wi-fi. Varili tam veľmi dobre. Po obede sme išli na túru do 
Jánošíkových dier. Bolo to super, preliezali sme rôzne rebríky, reťaze, mosty 
a obklopovali nás krásne vodopády. Počasie nám vyšlo, no chvíľami bolo až 
neznesiteľne teplo. Tento výlet by sme si radi zopakovali no určite na viac ako na 
jednu noc. 

              / MariannaHvizdáková VII.B/ 

 

 

 



  Viete kde je Hauerland? 
Márne by ste ho hľadali na mape.  Kde na Slovensku leží táto oblasť, to sa 7.mája 
2013 počas exkurzie do Nitrianskeho Pravna vybrali zistiť žiaci 6.  a 7. ročníka spolu 
s vyučujúcimi náboženskej výchovy a nemeckého jazyka. 

Hauerland je oblasť  rozkladajúca sa v okolí Kremnice a Nitrianskeho Pravna,ktorá 
získala svoj názov vďaka koncovke –hau, tou končia názvy 8 z 24 obcí /Krickerhau-
Handlová, Schmiedshau-Tužina, Glaserhau-Sklené...), ktoré boli do 2. svetovej vojny 
obývané prevažne nemeckou menšinou-karpatskými  Nemcami.  Hauen znamená 
klčovať, obce v tejto hornatej oblasti vznikli prevažne vyklčovaním lesa. Nemecké 
obyvateľstvo prichádzalo na naše územie v niekoľkých vlnách na pozvanie 
uhorských kráľov. Boli to remeselníci, banskí odborníci, kupci. Pomáhali budovať 
našu krajinu, učili našich predkov ťažiť a spracúvať zlatú, striebornú, medenú rudu. 
Odhaduje sa, že v stredoveku tvorili Nemci asi 1/5 obyvateľstva Slovenska. 
Z nemčiny prešlo do slovenčiny množstvo slov, napr. fľaša, farba, richtár, cieľ, cibuľa, 
cukor, kuchyňa...  

   Mnoho zaujímavostí zo života Nemcov na našom území sme sa dozvedeli na 
návšteve  v Múzeu kultúry karpatských Nemcov . Potom sme sa presunuli na kalváriu 
v miestnej časti Solka. Kalvária si na budúci rok pripomenie 70. narodeniny, 
postavená bola nemeckými obyvateľmi mestečka na výročie veľkého 
požiaru.Absolvovali sme tu Krížovú cestu a v hornom kostolíku nám tamojší pán farár 
Pavel Michalovič odslúžil sv. omšu. Z kalvárskeho vŕšku je prekrásny výhľad na 
hornú Nitru. Ak budete niekedy cestovať zo Žiliny do Prievidze, urobte si krátku 
odbočku z hlavnej cesty, stojí to za to 

 

 



Letné recepty 

K letu určite patrí aj ovocie. V dnešnom článku by som sa chcela zamerať na rôzne letné 
ovocné šaláty. Práve šaláty väčšina z nás pozná len na slaný spôsob a málo ľudí vie, že 
existujú chutné, rýchle a sladké šalátiky z ovocia. Tie vám dodajú energiu a samozrejme 
vás, v horúci letný deň , aj ochladia. Nechajte sa inšpirovať!! ;) 

 

Škoricový sen 

SUROVINY: 
 
-jablko 
-mrkva 
-vlašské orechy 
-hrozienka 
-škoricový cukor 
 

POSTUP: 

Jablko s mrkvou nastrúhame na jemnom strúhadle. Pridáme oriešky, hrozienka a posypeme 
škoricovým cukrom (môže byť aj med). 

Letná rýchlovečka 

SUROVINY: 

-2 ks banán 
-2 ks jablko 
-2 ks pomaranč 
-2 ks hrušky 
-2 ks kiwi 
-2 ks mandarínky 
 
NA OZDOBU: 
-1 ks šľahačka 
-1 ks čokoládová poleva 
 

POSTUP: 

Ovocie nakrájame na kúsky a poukladáme do pohárov. Ozdobíme šľahačkou a čokoládovou 
polevou. 



 

Stredovek, súťaž v streľbe o princezninu ruku. Prichádza prvý súťažiaci. Položí 
princeznej na hlavu jablko, odstúpi dvesto krokov, natiahne luk, rozstrelí jablko na 
polovice a zvolá:  
- I am Robin Hood! 
Druhý urobí to isté, odstúpi tristo krokov, jablko rozstrelí na polovičky a povie:  
- I am WiliamTell!  
Príde žobrák, položí na hlavu princeznej ohryzok, odstúpi dvadsať krokov, strelí 
princeznej do oka a zvolá:  
- I am sorry! 
 

Sťažuje sa blondína po dovolenke:  
- Ten idiotský foťák mi spravil 36 záberov pravého oka!

 

 
Išiel buldozér po lese, udrel doňho blesk a odvtedy sa to miesto volá "Pri jazere". 
 
Na ulici stretne lekár manžela svojej pacientky.  
- Nerád, ale musím vám povedať, že vaša manželka sa mi vôbec nepáči.  
- Kvôli tomu sa netrápte, pán doktor. Ja som si zvykol, ale vaša tiež krásou veľmi 
nevyniká. 
 
Dedko?  
- Čo je vnúčik?  
- Máš zuby?  
- Nie!  
- Tak mi postráž tieto orechy! 
 
 

ZASMEJTE SA 



Vieš čo vznikne skrížením krtka a žirafy? 
Vrtná veža. 

Žiak, ktorý sa bojí gymnastiky sa pýta učiteľa telesnej výchovy: 
- Pán učiteľ, existuje taký papier, ktorý by ma oslobodil od gymnastiky? 
- Áno, úmrtný list. Ale ten dostaneš až po tom, čo sa pokúsiš o salto. 

Príde matfyzák do fotolabu:  
- Potreboval by som vyvolať fotky.  
- 9 na 13?  
- 2541865828329. Prečo sa pýtate? 

Príde malý Ferko zo školy domov a hovorí: 
- Dostal som tri päťky. 
- A z čoho? 
- Z ničoho nič! 

Z triedy sa ozýva veľký krik. Riaditeľ rázne vojde 
dovnútra a zmocní sa mládenca, ktorý najviac kričí. 
Vyvedie ho na chodbu a v triede nastane ticho. Hrdo sa 
vráti:  
- Kde máte učiteľa? 
- Na chodbe... 

 

 

 

Papagáj má silnejšie predné nohy ako zadné. 

Keď ho plavčík vytiahol, uľavil si. (Uľavilo sa mu.) 

 

V pravlasti Slovanov sa hovorilo cyrilikou. 

Spisovateľ „Džules“ Verne. 

 

Jedli sme špeciality z hodiny.(hydiny) 

Využívali tráviace pece na meď. 

Text piesne Horehronie napísala Kristína Podjavorinská. 

 

SPOD LAVICE 


