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FRČIAK 

 O všetkom, čo práve "frčí" )   Ročník VI.   Číslo :17 

V tomto čísle:  

Z vašej tvorby    

 

 

 



 

 

 V poslednom októbrovom týždni pred jesennými prázdninami sa viacerí žiaci  našej 
školy mali možnosť zúčastniť na putovnej výstave  o Anne Frankovej v Kysuckom 
Novom Meste.  

Kto vôbec bola Anna Franková? Prečo si aj po toľkých rokoch na ňu spomíname? 

 Anna sa narodila v Frankfurte nad Mohanom  12.júna 1929 v židovskej rodine, mala 
staršiu sestru Margot, po nástupe Hitlera k moci sa v Nemecku Židom začalo žiť 
ťažko, boli zbavovaní majetku a prenasledovaní. Annin otec vzal rodinu 
a presťahovali sa do Holandska, no vojna ich zastihla aj tu.  Keď im už skutočne išlo 
o život, našli útočisko v nepoužívanom firemnom sklade, do ich úkrytu viedli tajné 
dvere skryté za otočnou knižnicou. Rodina 
sa tu v ťažkých podmienkach ukrývala  
s ďalšími štyrmi ľuďmi  od júla 1942 do 
augusta 1944.  Anna dostala k 13. 
Narodeninám denník, zapisovala si doň 
všetko, čo prežila, túžila po tom, že sa raz 
stane novinárkou a denník vydá. Tento sen 
sa Anne splnil len sčasti. Potom, čo ktosi 
ich skrýšu vyzradil, boli všetci zatknutí sa 
deportovaní do koncentračného tábora, kde 
Anna vo februári 1945 zomrela. Väznenie 
prežil len jej otec, ktorému sa podarilo 
Annin denník vydať. 

 Kniha vychádza pravidelne od roku 1947, 
bola preložená do viac ako päťdesiatich 
jazykov. 

 

  Čo zaujalo na Anne nás?  
Čo by sme robili na jej mieste? 
 /Urobili sme si malý prieskum./ 
     
 
 Najviac by nám asi chýbala sloboda. Len tak sa môcť prebehnúť po čerstvom 
vzduchu s kamarátmi, celkom bežná vec. Asi by nám bolo smutno za rodinou, 
priateľmi, domácimi miláčikmi. 
   Čas by sme si krátili čítaním (!!!!), písaním a vymýšľaním, hrami, niektorí aj 
cvičením, ak by sa to v ukryte dalo.... 
  

Anna Franková 



 

 Čo by sme 
odkázali Anne my? 
Mila Anna! 
  Si hrdinka, že si to vydržala 
medzi štyrmi stenami. A to si 
nemala ani mobil, ani počítač. 
Nemohla si vychádzať na 
čerstvý vzduch, napriek 
všetkému si zvládla. 
                                                                      
Barbora 
 

 
Milá Anna! 
  Obdivujem Ťa, v tej dobe to musela byť naozaj ťažké. Na každom kroku nástraha. 
Určite si musela veľa plakať, stále si sedela medzi tými istými ľuďmi v úzkom 
priestore a premýšľala, čo sa deje vonku. Muselo to byť veľmi ťažké opustiť 
kamarátky a každý deň báť , kedy Ti ľudia z SS vykopnú dvere. 
                                                         Robo 
 
 
 
 
Milá Anna! 
    Som rada, že na svete boli 
takí ľudia ako Ty. Aj keď  bolo 
hrozné, že si sa musela 
skrývať, utekať, nakoniec Vás 
aj tak chytili. Dúfam, že takí 
ľudia, ako bol Hitler už na 
svete nebudú. Teším sa, že 
tvoj otec vydal Tvoj denník, 
keď si to už Ty sama nestihla 
urobiť. Bola si veľmi odvážna 
a statočná. Raz si Tvoj denník 
určite prečítam, lebo Tvoj život 
ma veľmi zaujíma. 
                           

  Táňa 
 

 



Exkurzia do Rakúska 
V krajine čokolády 

       Na celom výlete do Rakúska 28.11. ma najviac zaujala táto časť.  Obec Kittsee 
a jej továreň na čokoládu HAUSWIRTH.  Veľmi sa mi to páčilo a moje dojmy zlepšila 
aj skvelá vôňa, ktorú bolo všade cítiť. Najprv sme si pozreli film o výrobe,  potom sme 
si pozreli továreň. 

  Kráčali sme chodbou a cez sklo sme videli pracovníkov, ako vyrábali všetky tie 
figúrky Mikulášov, čertov, veľkonočné zajačiky a ostatné výrobky. Mali dovolené 
ochutnávať všetky výrobky, ktoré vyrábali. Samozrejme, že nemohli zjesť všetko. 
Takáto práca by sa určite páčila mnohým ľuďom. 

   Počas  prehliadky, ktorá bola mimochodom v slovenčine, nám ukázali aj staré 
stroje, ktoré im kedysi pomáhali pri výrobe. 
Videli sme skutočné  kakaové bôby  a na 
veľkých paneloch aj to ako rastú, ako sa 
spracúvajú. 

    Teraz niečo z histórie: Firmu založil v roku 
1949 Franz Hauswirth ako cukráreň vo Viedni. 
Na začiatku 60. Rokov presťahoval podnik do 
svojej rodnej obce Kittsee a tu z nej vznikla 
továreň na čokoládu. Jeho syn vybavil továreň 
novými strojmi a urobil mnohé vylepšenia, tak sa 
stala najväčšou čokoládovňou v Rakúsku. 

  Nakoniec prišla tá najchutnejšia časť. Zaviedli nás do podnikovej predajne, kde sme 
si mohli výrobky kúpiť, no samozrejme predtým aj ochutnať. 

   Výrobky z tejto továrne nájdete v obchodoch po celom svete. 

                                         / R.Piskorík 7.C/ 

Advent vo Viedni 

   Vychutnať si predvianočnú atmosféru rakúskeho hlavného mesta sme sa rozhodli 
aj tento rok.  Nezľakli sme sa ani mrazivého počasia. Bolo nás dosť, plný autobus 
žiakov od siedmeho po deviaty ročník. Zo Žiliny sme štartovali 28.11. už o 5:30, po 
úvodných problémoch so zabudnutým pasom ubiehala cesta pokojne. Bratislava nás 
ako obyčajne “prekvapila“ rannou zápchou. 

  Po zastávke v čokoládovni v Kittsee  nás privítala Viedeň, krásne vyzdobená, plná 
turistov. Prezreli sme  si pamiatky starého mesta: Hofburg- rezidenciu 



Habsburgovcov,  budovu parlamentu, radnicu, prírodovedné a kultúrno-historické 
múzeum, uličky historického centra 
samozrejme Dóm sv. Štefana. 

Na vianočných trhoch sme sa zahriali 
punčom, hoci nealkoholickým, no zato 
teplým a kúpili sme si aj pár drobností na 
pamiatku. 

   Domov sme sa vrátili takmer o 21.00 hod. 
Unavení, vymrznutí , ale plní dojmov. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIANOČNÉ SMS 
 

Až vianočné zvony zazvonia, 
ihličie Vám doma zavonia,  
zahoďte všetky trápenia a starosti, 
užite si sviatky v šťastí a radosti. 

Prajem Ti všetko, čo radosť vzbudí. 
Prajem Ti veľa lásky, to preto, že spája ľudí.  
Nech sa Ti na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce,  
prajem Ti krásne a požehnané Vianoce. 



Nezničím len seba... 
 
 
 
       Čakať, kým sa vráti pán z práce domov vie byť riadne únavné. Svoje o tom vie 
aj Feri, mladý kríženec nemeckého ovčiaka  a čuvača. Otravné trčanie na dvore si 
krátil štekaním po ľuďoch a autách alebo naháňal motýle. Doobeda naháňal aj 
včely, ale jedna ho uštipla na jazyk a tak im dal radšej pokoj. 
   Pán sa vrátil, až keď išiel žiarivý kruh spať za kopec. Akonáhle Feri začul vrzgot 
kamienkov pod guľatými labami Veľkého zvieraťa, už bol pri bráne, štekal a vrtel 
chvostom. O chvíľu ho už pán škrabkal za ušami a vítal sa s ním. Feri však 
postrehol, že niečo nie je dobre. Jeho milovaný pán má zlý pach. To Feriho zmiatlo. 
Rozhrýzol nezrelé jablko, čo sa váľalo po zemi, ale nepomohlo mu to. Je chorý? Čo 
mu je? Pozrel sa hore. Pán sa naňho uprene díval a ani sa nepohol. Taká drzosť! 
Feri sa okamžite odvrátil a začal si klásť ešte viac otázok. Vyzýva ho do bitky? Ak 
áno, prečo kňučí a je smutný? Našiel paličku a rozhrýzol ju. Zasa nič. Pán zatiaľ 
odišiel do svojej búdy z kameňa. Feri behal hore – dolu po dvore a snažil sa  
rozmýšľať. Vôbec mu to nešlo, tak sa rozhodol, že sa pôjde opýtať Akima. Akim bol 
starý retríver odvedľa, ktorý veľa vedel. Práve odpočíval, keď ho Feri vyrušil. 
„Pomôž mi,“ zaskučal Feri „Prosím...“ 
Akim sa zdvihol. “Ahoj, zmeska, čo potrebuješ?“ 
„Chcem zistiť, čo je môjmu pánovi.“ Odvetil rýchlo mladý pes. „Asi... asi je chorý.“ 
Akim spozornel. „Ako to vieš?“ 
„No...“ váhal Feri. „Má divný pach a je smutný a aj čudne sa správa.“ 
„Môže byť chorý.“ pripustil Akim. „Ale sleduj ho, možno to nie je obyčajná choroba.“ 
„Dobre.“ Feri súhlasil, lebo sa zľakol, že to môže byť vážne. 
   Nasledujúce dni dával Feri na pána veľký pozor, sledoval každý jeho pohyb. 
Spolu s Akimom sa zhodli, že je to zlé. Pán bol čoraz čudnejší. Bol biely, zle 
páchol, triasol sa a čudne sa správal. A prestával Feriho brať von, často býval dlho 
preč.  
    Raz, keď pán odišiel preč, Ferimu sa podarilo vkradnúť do jeho búdy. Našiel tam 
veľa zaujímavých vecí, veľmi, veľmi hrubú a mäkkú dosku s nohami, dobré 
maškrty, ktoré chutili podobne ako jablká na dvore a špagáty, ktoré keď prehrýzol, 
pálivo kopali. Ale našiel aj pod bedňou pri mäkkej doske vec, ktorá páchla ako 
choroba jeho pána. Bol to prach, ale iný ako ten vonku, tento bol zlý. Našiel aj vec, 
ktorou ho pichal jeden človek v bielej deke. Akim mu vtedy povedal, že to preto, aby 
neochorel. Ale toto páchlo zle, akoby toto choroby malo vyvolať. Feri to vôbec 
nechápal. Načo si pán robí chorobu? Je to dobré? Ale tá vec predsa bolí. 
     Zrazu začul Veľké zviera, jeho pána. Rýchlo vybehol von ho privítať, aby nezistil,  
že bol v jeho búde. Feri to mal zakázané. Ale pán to aj tak zistil. Dvere boli 
otvorené a vnútri neporiadok. Keď to pán uvidel, vybehol na dvor a začal Feriho biť 
dlhou palicou. Feri sa krčil a kňučal, ale pán neprestával. Keď konečne skončil, Feri 
sa sotva vládal postaviť. Pán zasa vošiel dnu. Feri sa priplazil ku dverám 
a sledoval, čo sa deje. Videl, ako si tú vec pichá do prednej laby. A potom znova. 
Zrazu zdvihol hlavu a uvidel Feriho. Začal revať  a hádzať po ňom tvrdé veci. Pes 
sa okamžite otočil a utekal. Po chvíli pán vyšiel von. Tackal sa, aj raz spadol. 
Chvíľu ležal a potom sa postavil. Nasadol do Veľkého zvieraťa. To začalo vrčať 
a hýbať sa. Začul však aj Akimov brechot. „Choď za ním, sleduj ho! Možno niečo 
zistíš!“ Feri sa bleskovo pretlačil popod plot a bežal za Veľkým zvieraťom. Veľké 
zviera však išlo čudne a krivo. Feri si pomyslel, či nie je aj ono choré. Došli až ku 



prekríženej ceste. Svietilo horné svetielko na Vysokej veci. Ostatné Veľké zvieratá 
zastali, iba pánovo nie. A ani tie, ktoré išli z boku. Feri už len videl, ako do pánovho 
zvieraťa    s obrovským rachotom  narazili dve ďalšie, ako spredu vyletel jeho pán, 
ako dopadol na zem a zostal tam ležať. Vyplašený pes sa za ním hneď rozbehol. 
Pán ležal na zemi, triasol sa a chrčal. Z papule sa mu valila krv a bol privalený 
kusom z jedného Veľkého zvieraťa. Feri mu začal oblizovať tvár a kňučať. Pán sa 
na neho pozrel a ťažko ho prednou labou pohladkal po hlave. Potom ešte raz 
zachrčal a prestal sa hýbať. Obrovskou rýchlosťou sa privalilo jedno obrovské 
Veľké zviera a jačalo, až to uši trhalo. Potom prišli ešte dve a všetky jačali. Zobrali 
ľudí ,ktorí boli v ostatných Veľkých zvieratách a odišli s nimi. Iba jeho pána nechali 
ležať a zabalili ho do vreca. 
  Až teraz Feri pochopil, že pán už nežije. Sadol si na zem a začal zavýjať. Potom 
stíchol a smutne sa díval za svojím, už nie živým pánom. Dlho tam sedel, až sa 
nakoniec zdvihol a odišiel preč... 
 
  Možno by vás zaujímalo, čo sa s Ferim nakoniec stalo. Nuž, bol pevne rozhodnutý 
zostať  so svojím pánom navždy, a tak zostal pri jeho hrobe. Denne sa tam 
stretával s užialenými rodičmi svojho neživého pána. Spočiatku ho od hrobu 
odháňali, no potom si zvykli a začali mu dokonca nosiť jedlo. Keď spoznali synovho 
psa, vzali ho k sebe domov. Feri u nich šťastne dožil svoj život. Každý deň však pri 
západe slnka išli všetci traja spoločne navštíviť hrob, pri ktorom  našli nešťastie 
a zároveň aj šťastie. 
 
 
Romana Jančíková 
IX.B 

                                                                                                    Romana Gašpercová 



Hymna školy 
 
1.Ráno, keď je školička, 

padá na zem rosička. 
Do školy sa tešíme, 
radostne sa učíme. 
 
 
2. Stretli sme sa zas a znovu , 
učíme sa všetci spolu. 
Občiansku a etičku, 
máme všetci v malíčku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomáš Zuzčák 

 

 
 
3. Matika a slanina, 
učka sa z nás zbláznila. 
Béčka, céčka spolu je, 
triedna s nami bojuje. 
 
4. Na hudobnej každý spieva, 
veselá je celá trieda. 
Zo školy sa ponáhľame, 
v skrinkách binec nechávame. 
 
/Vanessa Chovancová V.B/ 
 

G.Hrabčáková 



  
Radosť, nedočkavosť, nekonečné prípravy.. 
A bolo to tu! 
Bolo Mikuláša! 
Vďaka účinkujúcim dievčatám a chlapcom z 9.D triedy mu môžeme dať prívlastky ako 
vydarený, veselý, úspešný. 
Tím trinástich účinkujúcich na čele s Mikulášom odohrali scénku a rozdali množstvo darčekov 
v každej triede od škôlkarov po deviatakov. 
 
A čím bola mikulášska atmosféra výnimočná? 
Čomu sa žiaci minulý rok vyhýbali, tento rok, naopak, vyhľadávali – a to naše „ čertice“            
s uhlím.  
Po skončení vyučovania opúšťali školu rozosmiate, začiernené, ale spokojné deti. 
Naozaj  SUPER! 
 

Ďakujeme Vám všetkým za veselý deň! 
                                                                                               Žiacky parlament 

Osobný preukaz 
svätca 
Meno: Mikuláš 
Narodený: Patara , r.270 
Bydlisko: Myra (Turecko) 
Zamestnanie: biskup 
Atribúty: tri mešce zlata,  berla, mytra 
Patrón: námorníkov, rybárov, detí, pekárov, 
 lekárnikov 



POĎAKOVANIE 
   V mene detí  z Univerzitnej nemocnice v Martine by sme sa veľmi chceli poďakovať 
všetkým, ktorí ste prispeli do zbierky hračiek, kresliacich, písacích potrieb a detských kníh. 
Osobitne žiakom z tried V.A,V.B,VI.B, VI.C , VII.C, VII.D,VIII.C,VIII.D a  IX.D. 

   Tento rok sa vyzbierali 3 stodvadsaťlitrové vrecia plyšových hračiek a bábik a navyše plná 
banánová škatuľa kníh, vymaľovánok, pasteliek, fixiek a krehkých hračiek. Ďakujeme aj p. 
učiteľke Englártovej za odvoz hračiek do Martina. Prinášam Vám aj poďakovanie od klubu 
medikov: 

Touto cestou Martinský klub medikov a Klub detská nádej  

ĎAKUJE SPONZOROM ZA POMOC PRI ORGANIZÁCII MIKULÁŠA  

v Martinskej univerzitnej nemocnici.  

Aj vďaka vašej pomoci sme vyčarili úsmev na detských tvárach. 

 
 

 

 

   Hračky boli skutočne nádherné, teším nás, že ste sa zapojili ešte v hojnejšom počte ako minulý rok.     

SRDEČNÁ VĎAKA! 



Advent, znamená po slovensky príchod. 
- Pani učiteľka, to akože toho venca? 

- Máme podstatné mená, ktoré sú cudzieho pôvodu, preto sa neskloňujú. Napr. 
kupé, pyré, soté... 
Napadlo vám ešte niečo? 
- Karé! 
-Filé! 
-Gulé!  

12 kmeňov Izraela- Otec, Syn, Duch Sv. ....a AMEN 
svokra - ujova teta 

Keď Izraeliti reptali na púšti, lebo nemali mäso, Mojžiš volal 
k Bohu a on im poslal kŕdle anjelov. /Chudáci anjeli, 
pôvodné riešenie s prepelicami bolo lepšie./ 

-Jediný Abrahámov syn sa volal....no.... I.... 
-IMRICH! 

gazdovať=vyrábať slaninu 

huta=lesné včely ??????/hutníctvo a brtníctvo sa predsa podobajú/ 
"Pani učiteľka, čo je to "DURDYLA"? " /Stará mať sa preto veľmi durdila./ 
 
NEJ: der dreiβigste März = 33. Marec 

Písomka z NEJ : čiapka- die Mitze. 
/Mňau-mňau./ 

 Rastislav Štúr žil v 13. storočí a vynašiel azbuku. 

 Máme 5 cirkevných prikázaní, ale  Andrea Mináriková ich vie všetkých desať. 
Prvé z nich znie: "Boh je len jeden."  

Synovia praotca Izáka sa volali Poznaň a Hont. 

Vo vaječníkoch sa tvoria spermie.  

Spod lavice 



 

 

Štyri etapy života muža: 
- Veríš na Mikuláša. 
- Neveríš na Mikuláša. 
- Robíš Mikuláša. 
- Vyzeráš ako Mikuláš. 

„Sranda musí byť,“ povedal Santa Claus a nerozdal darčeky. 

  

"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa v práci pán Novák. "Manželka 
chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním." 
"Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne to odmietne riaditeľ. 
"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. "Vedel som, že je na vás spoľahnutie." 

 

"Oci, naozaj mi ten iPad priniesol Ježiško?" pýta sa Jožko otca. 
"Ale samozrejme, čo ti to napadlo?" 
"No, že celý deň stojí nejaký chlapík pri domových dverách a chce tretiu splátku." 

"Mama, cítiš to? Vôňu vanilky, čerstvo vyrúbanej jedličky, vianočného pečiva ... " 
"Cítim, cítim - tí susedia sa ale majú!" 

 

Vianočný koláč: RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVÁ PRALINKA /od 18 roki/ 
 
Suroviny: dva kila dutych čokoladovych figurkoch, 2 až 5 litre rumu 
Postup: Zoberece čokoladovu figurku, odkušce  jej gebuľu, dolejece rum a možece 
takoj konzumovac.A potom, že s pečenim na  Vianoce je veľo roboty......... 
 
Ps: Tote chudobnejše možu skusic lacnejši variant, ten je bez dutych figurkoch.... 
::o))) 

Tie čižmy, čo si mi nechal pred dverami, mi sedia dobre. 
Vrúcna  vďaka! Tvoj Mikuláš 

Malý Miško píše Ježiškovi, čo by chcel na Vianoce pod stromček: 
Chcel by som: sánky, nové značkové lyže a lyžiarky, bicykel, kolobežku, kolieskové 
korčule, korčule na ľad, nový LCD televízor, rádio, snowboard s výbavou, počítač, 
psíka, playstation, nové hodinky, autíčko na diaľkové ovládanie, štyri 3D hry do 
počítača... a veľa iných vecí, ale keďže som veľmi skromný, tak tie ďalšie už nemusia 
byť. 


