
Š k        l á č i k 
 

Cool školský časopis Základnej školy Andreja Radlinského Kúty, 

ktorý sa teší na prázdniny           . 
 

Číslo 9 – ročník  2015/2016  – Jún 2016  

 
 

 

A je to tu! Odrátavame posledné dni a školský rok 

2015/2016 sa stane minulosťou. Dúfam, že aj teraz 

zoberiete do ruky Školáčika a prečítate si, čo Vám 

prinášame.  

 
+ Vyhodnotenie Veľkej súťaže 

 
REDAKČNÁ RADA ŠKOLÁČIKA VÁM ŽELÁ VESELÉ 

PRÁZDNINY!  
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Naša redakčná rada  

 
Milí čitatelia Školáčika! 

Ako som spomenul už na titulnej strane, je to tu! 

Odrátavame posledné dni a školský rok 2015/2016 

bude len históriou. Čakáme na to posledné zazvonenie, 

kedy sa rozletíme na LETO. Dúfam teda, že ste 

v dobrom prežili celých 10 mesiacov. Niekomu možno 

ubehli rýchlejšie, niekomu pomalšie. Ale každý 

potrebuje oddych. Preto za približne dva týždne 

začnú PRÁZDNINY. Skúste sa nachvíľu zamyslieť 

a spomenúť si na všetko dobré i zlé v tomto školskom 

roku. A posledný krát si prečítajte Školáčika. Dúfam, 

že aj teraz Vás zaujme. A nezabudnite: 

 

REDAKČNÁ RADA ŠKOLÁČIKA VÁM ŽELÁ VESELÉ 

PRÁZDNINY  

 

a dúfame, že sa tu o dva mesiace všetci v najlepšom 

poriadku a radosti opäť stretneme! 

 

 

 

 

 

 
 Michal Drábek – šéfredaktor
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Milí žiaci! 
Vyhodnotili sme Veľkú súťaž so Školáčikom. Výsledný citát 
znel nasledovne: 
Úspech je dosiahnuť, čo chcete, šťastie je chcieť, čo máte. 

– Dale Carnegie 

 
Výhercami sú: 

1. miesto (PC hra): Dominika Rencsoková (5.A) 
2. miesto (USB kľúč a sladkosti): Simona Herdová (5.A) 
3. miesto (sladkosti) Chiara Knapová (7.A)  

 
Výhercom srdečne blahoželáme a 

všetkým prajeme aj ďalšie príjemné čítanie!  
– Redakčná rada Školáčika 
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Medzinárodný deň detí 
Medzinárodný deň detí - Myšlienka vymedziť pre deti ich deň 

vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí vo švajčiarskej 
Ženeve ešte v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 
krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou 
prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom 
svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách 
takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť, a zároveň poukázať na 
problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby.  

 
Erik Pavlovič 7.B 

 
 
 

 
 

 

Deň otcov 
Deň otcov - Prvé pokusy o začlenenie osláv otcovstva do 

kalendárov siahajú na začiatok 20. storočia, prezident USA 
Calvin Coolidge sa snažil v roku 1924 zákonom podporiť takýto 

návrh, ale situácia na prahu hospodárskej krízy a po 
utrpeniach prvej svetovej vojny tomu nebola naklonená. 

Myšlienku oživiť pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj prvé 
mierové dni po druhej svetovej vojne. Svojho dňa sa dočkali v 

USA muži, až keď do kresla prezidenta zasadol Lyndon B. 
Johnson v roku 1966. Ten v Bielom dome podpísal 

proklamáciu o sviatku a stanovil deň oslavy na tretiu nedeľu v 
júni. Voľno na oslavy však dostali Američania až v roku 1974 

od prezidenta Richarda Nixona.   
Erik Pavlovič 7.B 
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Výsledky behu pre zdravie 

Ukončili sme tretí ročník Behu pre zdravie a môžeme s radosťou konštatovať, že bol zatiaľ 

najúspešnejším zo všetkých ročníkov. Pripravili sme pre vás niekoľko štatistík a zaujímavostí. 

Behu sa zúčastnilo celkovo 612 bežcov, ktorí spoločne odbehli 31 920 kôl, čo predstavuje 

približne 7 980 km. 

I. stupeň 

 
Miesto 

 
Trieda 

Počet odbehnutých 
kôl na žiaka 

 
Výhra 

1. miesto 2.B 93,5 triedna opekačka 

2. miesto 1.B 90,6 kino 

3. miesto 4.B 86,2 šiltovky 

II. stupeň 

 
Miesto 

 
Trieda 

Počet odbehnutých 
kôl na žiaka 

 
Výhra 

1. miesto 9.A 150,3 triedna opekačka 

2. miesto 6.B 145,9 kino 

3. miesto 7.B 136,5 šiltovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erik Pavlovič (7.B)
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Filip Uhlík víťazom turnaja O pohár Sekuláčik 
Skupina žiakov našej školy v zložení Patrik NEMČEK (4.A), Lukáš KOVÁČ (4.A), 

Adam RALBOVSKÝ (4.B), Sabina JULÉNYIOVÁ (6.A), Filip UHLÍK (8.A) a 

Damián HAJDIN (8.A) sa zúčastnila v piatok 20. mája 2016 v priestoroch telocvične ZŠ s 
MŠ Sekule tradičného medzinárodného stolnotenisového turnaja O pohár Sekuláčik. 
Kategória chlapcov mala zaregistrovaných 40 hráčov, kategória dievčat 15. 

Konečné poradie našich žiakov: 

Kategória chlapci: 1. miesto Filip UHLÍK, 3. 

miesto Patrik NEMČEK (v zápase o postup do 

finále prehral s Filipom Uhlíkom), 5.-8. miesto 

Adam RALBOVSKÝ (bol vyradený vo štvrťfinále 

Patrikom Nemčekom), 9. - 16. miesto Lukáš 

KOVÁČ, 17. - 20. miesto Damián HAJDIN. 

Kategória dievčat: 9. - 15. miesto Sabina JULÉNYIOVÁ 

Zdroj: zskuty.edupage.org 

Erik Pavlovič (7.B) 

 

Školská Olympiáda 
V piatok, 3. júna sa na školskom dvore konal ôsmy ročník 

Našej olympiády. Po slávnostnom nástupe detí a zapálení 

olympijského ohňa sa prihovorila riaditeľka základnej školy 

Jana Mrázová a predsedkyňa rady školy Miroslava 

Matúšková.  

Akcia bola spojená s oslavou Dňa detí, takže okrem školákov 

sa prišli zabaviť aj deti z materskej školy. Pre ne, ako aj pre 

deti prvého stupňa základnej školy, boli pripravené zábavné 

disciplíny. Deti na každom stanovisku získali pečiatku o 

absolvovaní disciplíny a keď nazbierali všetkých desať pečiatok, 

dostali sladký balíček. 

Deti druhého stupňa súťažili v 

atletických disciplínach – beh, 

skok do diaľky, hod kriketovou 

loptičkou, vrh guľou… Víťazi 

získali diplomy, medaily a 

symbolické ceny. Súťažili len 

tí, ktorí mali chuť, ostatní povzbudzovali a užívali si pohodový deň 

bez učenia. 

Zdroj: kuty.media 

Erik Pavlovič (7.B)
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Výsledky zberu papiera 
V stredu 25. mája 2016 sa uskutočnil už tradičný žiacky jarný zber papiera. 

Celkovo bolo nazbieraných 15 315 kg papiera a kartónu. Ďakujeme všetkým, 

ktorí sa zúčastnili - aktívnym žiakom, rodičom, učiteľom i deviatakom. 

 

I. stupeň 

Umiestnenie Trieda Celková hmotnosť 
nazbieraného papiera 

Priemerná hmotnosť 
nazbieraného papiera na 

žiaka 
1. miesto 3.A 2390 kg 103,91 kg 

2. miesto 4.B 1621 kg 81,05 kg 

3. miesto 3.B 1489 kg 64,73 kg 

4. 4.A 1107 kg 55,35 kg 

5. 2.B 701 kg 33,38 kg 

6. 1.B 685 kg 28,54 kg 

7. 2.A 422 kg 19,18 kg 

8. 1.A 98 kg 4,26 kg 

 

II. stupeň 

Umiestnenie Trieda Celková hmotnosť 
nazbieraného papiera 

Priemerná hmotnosť 
nazbieraného papiera na 

žiaka 
1. miesto 8.A 1811 kg 67,07 kg 

2. miesto 5.A 924 kg 54,35 kg 

3. miesto 6.B 1223 kg 45,29 kg 

4. 7.B 952 kg 41,39 kg 

5. 6.A 980 kg 33,79 kg 

6. 5.B 611 kg 32,15 kg 

7. 7.A 301 kg 14,33 kg 

 

Erik Pavlovič (7.B) 
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Dňa 27.5. a 28.5. 2016 sa PEGASÁCI zúčastnili tanečnej 
súťaže v Senci. 
Výsledky: 
Získali štyri 1.miesta, jedno 2.miesto a dve 3.miesta. 
27.5. 
1.miesto: Ocelot-Disco (14-18 rokov) 
3.miesto: Rómeo a Júlia (14-18 rokov)  
28.5. 
1.miesto: Tancujúce bábiky (8 rokov) 
1.miesto: Buterffly efekt-Disco (9-11 rokov) 
1.miesto: Lesné bytosti (12-13 rokov) 
2.miesto: Ide sultán Saharou (9-11 rokov) 
3. miesto: We are young-Disco (12-13 rokov) 

Chiara Knapová (7.A) 
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Francúzsko 
Francúzsko, dlhý tvar Francúzska republika  je demokratický štát, ktorého metropolitná časť sa 
nachádza v západnej Európe. Súčasťou Francúzskej republiky sú tak isto 
zámorské departementy a zámorské územia v Karibiku, Severnej a Južnej Amerike, v Indickom 
oceáne a Oceánii. Francúzi často prezývajú metropolitné Francúzsko l'Hexagone (šesťuholník), 
pre jeho geografický tvar.  
Je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO) a je jedným zo zakladajúcich 
členov Európskej únie. Ďalej je Francúzsko jedným zo zakladajúcich členov Organizácie 
Spojených národov. Je jedným z piatich stálych členov Rady bezpečnosti OSN s právom veta 
a takisto jednou z ôsmich uznaných jadrových mocností. 

Hl. mesto: Paríž 
Paríž je francúzske hlavné mesto, ktoré sa nachádza v departemente Paríž, v regióne Île-de-
France. Mesto je aj centrom regiónu zahŕňajúceho Paríž a jeho predmestia, a súčasne sám tvorí 

jeden z francúzskych departementov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Erik Pavlovič (7.B) 
 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0es%C5%A5uholn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/NATO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_%C3%BAnia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%A1_rada_Organiz%C3%A1cie_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Departement_(Franc%C3%BAzsko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_(Franc%C3%BAzsko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France_(regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France_(regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Departement
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Pokiaľ stále rozmýšľate, kde sa ísť v lete kúpať mal by som pre vás typ: Termálne kúpalisko 
Podhájska. Obec Podhájska sa nachádza pri meste Šurany, ktoré sa nachádza pri Nových 
Zámkoch. Toto kúpalisko je dobrým riešením pre celú rodinu. Dospelí si môžu oddýchnuť 
v termálnych bazénoch s vodou podobnou ako v Mŕtvom mori, ktorá všeobecne pomáha 
hlavne pri kožných problémoch ale je dobrá i na relax. Deti si zasa „prídu na svoje“ 
v chladnejších bazénoch, plaveckom bazéne, na zábavných atrakciách a na 
novopostavených tobogánoch rôzneho druhu. Za príplatok je možný aj vstup do Wellnes 
Centra Aquamarin a pokiaľ radi nakupujete, môžete zavítať do niektorého zo stánkov. Ak 
by ste sa pre toto kúpalisko rozhodli na viacero dní, je tu možnosť ubytovania.  

Michal Drábek (6.B) 
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Terchová je obec nachádzajúca sa na severnom Slovensku v Malej 

Fatre. Aj s okolitými osadami má približne 4 050 obyvateľov. Je 

známa hlavne ako rodisko Jánošíka, no aj ako turistické centrum 

Malej Fatry. Bol som tam niekoľkokrát a odporúčam to aj vám.  

 
Jánošíkove diery 

Ak máte radi turistiku,  krásnu prírodu, vodopády a nemáte problém ani s dlhými 

rebríkmi, budú pre vás Jánošíkove diery tým pravým miestom. Po turistickej 

trase sa vydáte rovno z centra obce Terchová, chvíľku prejdete popri ceste 

a potom sa dostanete k vstupu do dier. Následne si chvíľku môžete poblúdiť 

v údoliach a tiesňavách Dolných, Horných a Nových dier. 

 

Jánošíkove dni 

Cez letné prázdniny zasa Terchová 

poteší milovníkov folklóru festivalom 

Jánošíkove dni. Tento rok sa bude 

konať jeho 54. ročník v dňoch 4. – 7. 

augusta. Zažijete tu neporovnateľnú 

atmosféru. Hlavný program 

v terchovskom amfiteátri je 

sprevádzaný aj rôznymi sprievodnými 

programami. Vyvrcholením je 

ohňostroj. Zaujímavosťou je, že 

Terchovská muzika bola 

prednedávnom – roku 2013 – 

zapísaná do nehmotného svetového 

dedičstva UNESCO. 

 

Potulky po Terchovej... 

V Terchovej však na Vás čaká aj veľa ďalších zaujímavostí, ako napríklad socha 

Jánošíka, drevenice, či novopostavená rozhľadňa. Len ich treba objaviť...  
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Michal Drábek (6.B) 
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Použité slová v príbehu: 
ľadová dreň, slnečné okuliare, mobil, včela, priekopa, kolieskové korčule, ihrisko, búrka, 
šteňa, zmrzlina 
 
Jedného krásneho letného dňa som sa rozhodla, že si zájdem  na ľadovú drť. Nasadila som si 
slnečné okuliare, zobrala som mobil a vybrala som sa na ulicu. No hneď ako som vyšla 
z domu strašne som sa zľakla, pretože okolo mňa začala lietať včela. Rozbehla som sa. 
Napokon som omylom zakopla o kameň a napálila som to rovno do priekopy. Rýchlo som 
z nej vyliezla a pokračovala som ďalej. Keď som prechádzala okolo ihriska videla som malé 
deti ako sa hrajú niektoré boli dokonca aj na kolieskových korčuliach. Nakoniec som si kúpila 
zmrzlinu. Po ceste domov ma zastihla poriadna búrka. to som teda vôbec nečakala. Bola som 
už skoro u domu, keď vtom som si všimla hneď naproti malé šteňa. Zobrala som si ho 
domov. Dala som mu najesť a na ďalší deň sme mu našli nový domov.  

Soňa Suchovská (6.B) 

Pád na korčuliach 
V jeden krásny slnečný deň som išla s mojou 
kamarátkou Hankou jazdiť na kolieskové 
korčule. „Poďme jazdiť na ihrisko. Je tam 
lepšia cesta.“ oznámila som Hanke. Keď sme 
prišli na ihrisko uvideli sme dievčatko, ktoré 
bolo na prechádzke so psíkom. Chceli sme si 
šteniatko pohladkať ale potkla som sa 
a spadla som do priekopy. Počula som pád 
mojich slnečných okuliarov. Dúfam že sa 
nerozbili, boli drahé. „Asi mám niečo s rukou! 
Ale okuliare sú v pohode.“ povedala som 
bolestivo. Hanka ma povzbudila a povedala 
mi: „Neboj sa! Máš to len odrené.“ „S rukou 
hýbať môžem ale veľmi to štípe.“ povedala 
som. Počkaj zavolám mame aby ti to prišla 
ošetriť.“ Hankina mama je totiž lekárka. 

Zobrala si svoj mobil a vytočila číslo. Za desať minút už som mala ruku 
ošetrenú. „Vaše kolieskové korčule beriem so sebou domov. Nemyslím si, že 
budete ešte chcieť jazdiť.“ povedala Hankina mama keď bola práve na 
odchode. „Dám vám pár eur a choďte si na zmrzlinu. Zlepší vám to náladu. 
Hlavne tebe Sofia.“ povedala a pozrela sa na mňa. „Ďakujeme mami. Tak ahoj“ 
rozlúčila sa Hanka so svojou mamou. Išli sme teda na zmrzlinu. Ja som si dala 
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dva kopčeky. Jahodovú a vanilkovú. Hanka si dala ľadovú drť. Keď sme dojedli 
zmrzlinu, chvíľu sme sa rozprávali a potom sme išli domov. Zrazu začalo pršať 
a blýskať sa. „ Asi bude búrka! Bojím sa!“ bojazlivo zakričala Hanka. „Neboj sa! 
Určite pre nás príde tvoja mama“ povedala som Hanke a ona sa ihneď usmiala. 
Síce som sa zranila ale bol to super deň. 

Denisa Havranová (7.B) 

Môj psí kamarát 
Slová: ľadová dreň ,mobil ,slnečné okuliare, priekopa, ihrisko ,zmrzlina ,búrka ,stena 

Jedného prázdninového letného dňa sme sa s Laurou rozhodli, že pôjdeme 
spolu von a na zmrzlinu. Ak by ste náhodou nevedeli kto je Laura, je to moja 
najlepšia kamarátka. Keď sme sa stretli na zmrzline, zistila som,  že som si doma 
zabudla mobil. Tak som šla preň a vrátila sa naspäť. Zistila som, že mám 
zmeškaný hovor od mojej sesternice Nikol, tak som jej zavolala naspäť. Spýtala 
sa ma, či by nemohla isť so mnou von, tak som jej povedala, že sme s Laurou na 
zmrzline, nech príde za nami. Čakali sme na ňu než príde, a keď prišla, tak sme 
si kúpili ľadovú dreň.  Keď sme už dopili, šli sme sa pozrieť na ihrisko. Cestou 
tam som sa potkla o obrubník a zlomila som si slnečné okuliare. Bola som síce 
sklamaná, ale po chvíli ma to prešlo. Boli sme tak až 3 hodiny. V tom mi zavolala 
mama, a povedala, aby som za hodinku bola doma, pretože hlásia búrku. Lenže 
búrka nebola za hodinu, ale za chvíľu, tak sme sa rýchlo ponáhľali domov. Po 
ceste sme v priekope našli šteniatko. Bolo veľmi zmoknuté a bolo mi ho veľmi 
ľúto, tak som sa rozhodla, že si ho zoberiem domov. Doma som ho ukázala 
rodičom a spýtala som sa, či by som si ho nemohla nechať. Najprv váhali, ale 
potom sa rozhodli a dovolili. Bola som veľmi rada, že som si konečne našla 
psieho kamaráta.  

Chiara Knapová (7.A) 
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Zvonec zvoní, 

škola končí, 

utekáme domov peši, 

v rukách nám vlaje, 

to koncoročné čosi.  

Prázdniny sú tu zas, 

konečne prišiel ich čas. 

Voda, zmrzka, kofola, 

hurá už to začína. 

Dva mesiace utečú nám ako voda, 

A v septembri nás opäť škola volá. 

Soňa Suchovská (7.B) 
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Nella Horečná 

Na našej škole máme (samozrejme aj okrem iných detí) veľký talent! Je ním žiačka prvej 

triedy Nella Horečná. Výnimočne vyniká v speve. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si 

rozhovor s ňou exkluzívne pre Školáčik.  

1. Koľko máš rokov? 

6 rokov 

2. Odkedy si začala spievať? 

Od škôlky. 
 
3. Spievaš rada? 

Áno 
 
4. Aká je tvoja najobľúbenejšia pesnička?  

A ja taká čarná 
 
5. Čo robíš vo voľnom čase? 

Hrám sa 
 
6. Na akých súťažiach si už bola? 

Slávik Slovenska, Česko Slovensko má talent 
 
7. Aké miesta si už na nich vyhrala? 

1. miesta 
 
8. Trénuješ si spev aj doma? 
Áno 
 
9. Na aké krúžky ešte chodíš? 
 
Tanečná, klavír a folklór 
 
10. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba? 
 
Červená 

 
Viktória Sobolová (7.B)
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Milí čitatelia! Rozhodli sme sa v Školáčiku zaviesť novú rubriku. Budeme sa pýtať 

učiteľov a nepedagogických zamestnancov našej školy na ich 10 „naj“ (ktoré vidíte 

nižšie). Myslíme si, že budú zaujímavé odpovede .

Pani učiteľka Mgr. Miroslava Valachovičová 
1. Najobľúbenejšie jedlo:  Rezeň a zemiakový šalát 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor:  Dlouhá noc – Helena Vondráčková 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film:  Anjel Pán, Samuraj 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor:  Biblia 

5. Najobľúbenejšie miesto:  Omiš, Chorvátsko  

6. Najobľúbenejšia činnosť:  práca v záhradke (učenie matematiky v 7.B) 

7. Najobľúbenejšia farba:  modrá 

8. Najobľúbenejšie zviera:  pes 

9. Najobľúbenejší deň roka:  24.12. – Vianoce 

10.  Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: Kto druhému jamu kope, sám do nej 

spadne. 

 

Pán farár – Mgr. František Moško 
1. Najobľúbenejšie jedlo:  kuracie prsia s nivovou omáčkou a ryžou 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor:  I still have found – U2 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film:  Frozen, October baby 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor:  Ortodoxia – Chesterton 

5. Najobľúbenejšie miesto: Klokoč, Malé Karpaty  

6. Najobľúbenejšia činnosť:  stavba drevenice 

7. Najobľúbenejšia farba: tyrkysová 

8. Najobľúbenejšie zviera:  pes Husky 

9. Najobľúbenejší deň roka: Biela Sobota 

10.  Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: V živote sa treba pre niečo zapáliť, 

lebo v krematóriu už bude neskoro.
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Pani učiteľka Mgr. Hana Palkovičková 
1. Najobľúbenejšie jedlo:  slovenská kuchyňa 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor:  V dolinách 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film:  Tri oriešky pre Popolušku 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor: Malý Princ – Antoine de Saint-Exupéry  

5. Najobľúbenejšie miesto: Kúty  

6. Najobľúbenejšia činnosť:  spánok 

7. Najobľúbenejšia farba: červená 

8. Najobľúbenejšie zviera:  pes 

9. Najobľúbenejší deň roka:  Vianoce 

10.  Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: Nie to čo mám, ale to čo viem, je 

mojím bohatstvom. 

 

Pani učiteľka Mgr. Lucia Hvorecká 
1. Najobľúbenejšie jedlo: ovocie 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor:  všetky pesničky od Kuliho 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film:  Shrek 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor: Harry Potter – J. K. Rowlingovou  

5. Najobľúbenejšie miesto: domov 

6. Najobľúbenejšia činnosť:  čítanie 

7. Najobľúbenejšia farba: červená 

8. Najobľúbenejšie zviera:  nemám 

9. Najobľúbenejší deň roka:  Vianoce 

10.  Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...: Človek, ktorý sa radšej usmieva, ako 

hnevá, je vždy silnejší. 
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Pani učiteľka Mgr. Zuzana Šimková 
1. Najobľúbenejšie jedlo: parené buchty 

2. Najobľúbenejšia pesnička a jej autor: Mandolína – Adam Ďurica 

3. Najobľúbenejšia rozprávka / film:  Ľadové kráľovstvo 

4. Najobľúbenejšia kniha a jej autor: nečítam knihy 

5. Najobľúbenejšie miesto: pri mori 

6. Najobľúbenejšia činnosť:  cestovanie 

7. Najobľúbenejšia farba: ružová 

8. Najobľúbenejšie zviera:  pes 

9. Najobľúbenejší deň roka:  narodeniny 

10.  Najobľúbenejší citát / výrok / príslovie / porekadlo / ...:  
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Trpaslíky vo vesmíre 
 

Vo vesmíre sú trpaslíky! Čudné však?  No je to pravda. Pravda je však aj to, že to nie sú 

trpaslíci, ako ich poznáme z rozprávok – trpaslík je v astronómii označenie pre malé, no 

rozhodne aj zaujímavé hviezdy. Je ich niekoľko typov: 

 

Hnedý trpaslík 

Hnedý trpaslík je maličká hviezda, väčšinou len o niečo väčšia 

ako planéta Jupiter. Vlastne je na samej hranici malej hviezdy 

a veľkej planéty. Aj vedci si ho niekedy mýlia. Hnedí trpaslíci 

vznikajú podobne ako bežné hviezdy – hmlovina (veľký oblak 

plynu a prachu vo vesmíre) sa začne po svojom narušení 

(napríklad po prelete inej hviezdy) zmršťovať a zohrievať. 

V strede už-už by vznikla nová hviezda no (kvôli zložitým 

procesom) sa „nezapáli“ a nezačne „horieť“ ako bežné hviezdy. 

Tento zostatok po „nevydarenom zapálení“ vznikne náš malý, 

pomaly horiaci hnedý trpaslík. 

 

Červený trpaslík 

Červený trpaslík je podobne maličká hviezda, táto už „horí“. Sú 

to však poriadny šetrivci – svoje palivo si poctivo šetria, preto sú 

tmavý, chladní, pomaly  žiariaci; čiže nie veľmi spoločenské 

hviezdy.  No výhodou je to, že žijú veľmi dlho.  

 

Modrý trpaslík 

Modrý trpaslík je tajomný typ hviezd. Vzniká z červeného 

trpaslíka, keď si spotrebuje všetko svoje palivo. No ako vieme, 

červený trpaslík je veľký šetrivec – dokonca tak veľký šetrivec, že žiadny modrý trpaslík 

pravdepodobne neexistuje, lebo vesmír ešte nie je dosť starý! O vytvorení modrých trpaslíkov 

sa teda vedci len domnievajú. Ale keby aj nejaký vznikol, bude 

zasa nejakú dobu žiariť, až sa premení 

na bieleho trpaslíka.  

 

Žltý trpaslík 

Žlté trpaslíky sú už väčšie hviezdy – do 

takého žltého trpaslíka by sa zmestilo aj 

milión Zemí. Dobrým príkladom žltého 

trpaslíka je naše Slnko. Žltí trpaslíci sa 

dožívajú približne 10 miliárd rokov. Na 

konci svojho života odhodia vonkajšie vrstvy a menia sa na bielych 

trpaslíkov. 
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Oranžový trpaslík 

Oranžový trpaslík je veľmi podobný žltému, no je o niečo menší a môže byť aj trikrát starší. 

Príkladom oranžového trpaslíka je jedna z našich najbližších hviezd Alfa Centauri B. 

Oranžový trpaslíci sú zaujímavý aj kvôli mimozemskému životu – v ich sústavách preň môžu 

byť priaznivé podmienky a mal by aj dosť času sa vyvinúť. 

B i e l y  t r p a s l í k 

Biely trpaslík je malinký – približne tak veľký ako Zem. Môže 

vzniknúť dvoma spôsobmi: z modrého trpaslíka (čo sa však 

pravdepodobne nestáva, keďže pravdepodobne ani modré trpaslíky 

ešte neexistujú) alebo z menších hviezd, akými sú napríklad žlté 

a oranžové trpaslíky. Biely trpaslík je vlastne hviezdne jadro, ktoré 

bolo celé miliardy rokov skryté v strede inej hviezdy, dokiaľ 

neodhodila svoje vonkajšie vrstvy. 

 

Čierny trpaslík 

Čierny trpaslík je podobne tajomný ako modrý trpaslík. Je to kúsok čiernej, tmavej nežiariacej 

hmoty, ktorý ostane po bielom alebo modrom trpaslíkovi, keď vychladne. No podobne ako 

modrý trpaslík, pravdepodobne ani žiadny čierny trpaslík neexistuje, lebo vesmír ešte nie je 

dosť starý. 

 

Podtrpaslík 

Podtrpaslíky sú hviezdy až na pár detailov podobné trpaslíkom. 

Môžu byť „chladné“ alebo „horúce“. V minulosti boli označované 

ako „prechodné biele trpaslíky“, dnes však vieme, že je to 

samostatný typ hviezd.  

Michal Drábek (6.B) 
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Letné plavky 
 

 

 

  

 
 

 

Sára Jakubcová  

Zdroj: Zara.sk, H&M 
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Letná móda 
Prichádza leto a s ňou aj nový článok o letnej móde. Síce ešte 
oficiálne leto nie je ,ale je skutočne horúco. Tu je pár typov 
ako sa obliecť: 
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• Hudba 

ŠKOLÁČIK • ZŠ ANDREJA RADLINSKÉHO KÚTY • ROČNÍK 2015/2016 • JÚN 2016 26 

 

10 najhranejších hitov: 
1. Alan Walker – Faded 

2. Matt Simons – Catch  & Release 

3. Coldplay – Hymn For The Weekend 

4. Dua Lipa – Be The One 

5. X Ambassadors – Renegades 

6. Duke Dumont – Ocean Drive 

7. Nocadeň – V Nás 

8. Sia – Cheap Thrills ft. Sean Paul 

9. Lukas Graham- 7 years 

10.  Adele – When We Were Young 

 

 

              

 

Soňa Suchovská (7.B)
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Knižné novinky 
 

Mimi a Líza 2     
 OBSAH : Dve nezvyčajné kamarátky Mimi a Líza nás 

opäť zavedú do fantastických svetov. V starých 
hodinách nájdu zlomyseľnú vílu Hrdzu, pod zemou zas 
úspešnú atlétku - dážďovku Nelu. Vesmírom poletia v 
bubline, čosi nakúpia a čosi rozdajú. V písmenkovej 
vojne bude Líza generálom a Mimi zasa chvíľu 
roztopašnou Lízou.  
 
 

Hľadá sa Audry  
OBSAH: Štrnásťročnej Audrey, ktorá ani zo svojej izby 
nevyjde bez slnečných okuliarov, má panický strach z 
akéhokoľvek kontaktu s neznámymi ľuďmi, a ak nemusí, 
radšej ani nevychádza z domu. No vyjsť občas musí, ak 
nie inam, aspoň na psychoterapiu. V kruhu svojej bláznivej 
rodiny sa tak nestretáva s nikým iným, len s rodičmi, 
súrodencami, terapeutkou a Linusom, kamarátom svojho 
brata. Napriek strachu a úzkostiam je práve Linus prvý, s 
kým sa Audrey po dlhom čase dokáže normálne 
porozprávať. 
 
 

Urob totálny chaos 
OBSAH: Celý život ťa učili, aby si nerobil neporiadok a 
chyby: Dávaj si pozor! Kresli tak, aby si nevyšiel za čiaru! 
Urob to najlepšie, ako vieš, a to za každú cenu! Nechytaj 
nič, z čoho by si sa mohol zašpiniť! 
V tejto knihe to budeš robiť naopak. Ber to ako svoju 
súkromnú zbierku výtržností. Miesto, kde sa môžeš uvoľniť, 
urobiť neporiadok, vyvádzať, čo sa ti len zachce, robiť veci, 
ktoré inde robiť nesmieš. Nastal čas vzbúriť sa a urobiť 
totálny chaos. 
  

                                          Viktória Sobolová 7.B. 
                                          Zdroj: Martinus.sk 
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           Filmy 
Hľadá sa Dory 

Obsah: V animovanej komédii Hľadá sa Dory od štúdií 

Disney a Pixar sa do kín vracia obľúbená modrá rybička Dory. 

Spokojne si nažíva na korálovom útese s priateľmi Nemom, 

jeho otcom Marlinom a stále trpí výpadkami pamäte. Jedného 

dňa si však z ničoho nič spomenie, že kedysi a kdesi mala a 

stratila svojich rodičov. Z náhleho impulzu sa tak vydáva 

naprieč oceánom na dobrodružné pátranie s neistým 

výsledkom. Stopy však vedú do prestížneho Morského akvária 

v Kalifornii. Tam jej musia pomôcť noví známi: mrzutá 

chobotnica Hank, ktorý ušiel zo svojej nádrže a úspešne uniká 

zriadencom akvária, krátkozraká veľryba Destiny a Bailey, 

samec bieluhy, ktorý sa domnieva, že trpí poruchou 

echolokácie. Pri pátraní v akváriu spoločne zistia, že svojich 

blízkych máme najradšej práve kvôli ich nedostatkom a že priateľstvo a rodina sú 

najdôležitejšie na svete. 

 Babysitter        

Obsah: Clemens nemá na svoje deti čas. Pracuje totiž na velkej 

zmene územného plánu mesta a zmluvy sú na spadnutie. Chýba už len, aby 

pár nájomcov opustilo svoje byty a výstavba môže začať. Keď Rolf príde o 

svoj byt, chce sa pomstiť a rozhodne sa stať babysitterom Clemensových 

detí. Plán je viac než jasný – sabotáž. Nepočíta ale s tým, že Clemensove 

deti Winnie a Theo sú pripravené na všetko. Urobili si totiž šport z toho, že 

sa dokážu zbaviť všetkých svojin opatrovateliek. A verte, že nepoznajú 

zľutovanie – čo nový babysitter veľmi skoro zistí. Ale zatiaľ čo sa Rolf 

snaží zachrániť svoj domov, nechcene sa stáva i zachráncom Clemensovej 

rodiny. 

Rodina na prenájom 

Obsah: Paul-Andre je šarmantný a trochu nesmelý milionár 

v najlepších rokoch. Má všetko, po čom túži, okrem jednej 

maličkosti. Vlastnej rodiny. Rozhodne sa preto zaobstarať si ju, 

nech to stojí čokoľvek. Náhodou stretáva Violette, energickú 

slobodnú matku dvoch detí, ktorá sa musí poriadne obracať, aby 

uživila svoju rodinu a udržala si strechu nad hlavou. Paul-Andre 

sa nad ňou zľutuje a dá jej návrh, ktorý sa len ťažko odmieta. 

Zaplatí všetky jej dlhy za podmienky, že si bude môcť jej rodinu 

prenajať. Milionár sa tak ocitá v dome plnom chaosu, detí 

a každodennej reality. Prežije to?  

 

D. Havranová 7.B 

Zdroj: cinemacity.sk 
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Luxusná jahodová štrúdľa za pár minút 
Máte už domáce jahody? Určite vyskúšajte tento rýchly a dobrý dezert. 

Budeme potrebovať: 

300 g - lístkové cesto 
125 g - jemný tvaroh 
50 g - práškový cukor 

250 g - jahody 
1 bal. - vanilkový cukor 

vajíčko na potretie 
práškový cukor na posypanie 

Postup: 

1. 

Pripravíme si plech, vyložíme ho 
papierom na pečenie a rúru 
predhrejte na 200 stupňov. 

2. 
 

Lístkové cesto rozvaľkáme na tenký 
obdĺžnik. Do stredu navrstvíme 
tvaroh vymiešaný s práškovým 
cukrom, poukladáme nakrájané 

jahody, ktoré posypeme vanilkovým 
cukrom. 
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3. 

Kraje cesta nakrájame ostrým nožom na pásky, ktoré striedavo prekladáme cez 
tvaroh s jahodami. 

Vrch potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme do zlatista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Pred podávaním posypeme 
práškovým cukrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sára Jakubcová 7.B 

Zdroj:napadynavody.sk 
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JAHODOVÝ MILKSHAKE 
          350 g............ jahôd 
          200 ml ......... vanilkovej alebo jahodovej zmrzliny 
          150 ml.......... smotany 
          0,5 l ............. mlieka 
 

1. Dobre ochladené mlieko so zmrzlinou a kúsky nakrájaných 

jahôd vložíme do mixéra a cca 2 minúty mixujeme. 

2. Potom nalejeme do pohára, dáme tam ľad a dozdobíme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktória Sobolová (7.B) 
ZDROJ : receptyonline.cz



• Projekt zelené oázy 
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V minulom Školáčiku sme sa dozvedeli, aké časti bude mať záhrada a ako sa budú využívať. Teraz 
si povieme niečo viac o konkrétnych prvkoch záhrady. 
Sad – v sade sa budú pestovať ovocné 

stromy rôzneho druhu. 

Záhrada – v záhrade bude mať každá trieda 

svoj vyvýšený záhon, kde si na pestovanie 

vyberie z ponuky pestovaných rastlín. 

S vyvýšenými záhonmi je ľahšia práca 

a ľahšie sa udržiavajú. 

Bylinková záhrada – V bylinkovej špirále 

a Včeľom bylinkovom záhone budeme 

pestovať rôzne bylinky a učiť s ich účinkom. 

Ohnisko bude slúžiť na rekreačné účely – 

opekanie a grilovanie. 

 

Altánok bude slúžiť na rekreáciu aj 

vyučovanie. Bude umiestnený v zadnej časti 

záhrady.  

Chov sliepok – chov drobných slepačích 

plemien, tzv. „liliputiek“ 

Demonštračný včelí úľ priblíži život včiel. 

Divoký kútik bude malou neudržiavanou 

časťou, kde budeme pozorovať správanie 

plochy bez zásahu človeka. 

Záhon nikoho – záhon slúžiaci na pokusy. 

Hmyzí hotel – miesto s priaznivými 

podmienkami pre rôzny hmyz. 

Ježník, hadník – miesto s priaznivými 

podmienkami pre rôzne ježe a hady. 

Alpíniá (skalky) – budú slúžiť na rekreáciu. 

 

Chodník stopy zvierat a listy – chodník 

s rôznymi odtlačkami stôp zvierat a listov, 

kde budeme spoznávať tieto tvary. 

Pocitový chodník – chodník s rôznymi 

povrchmi. 

Suché jazierko – suché jazierko slúžiace na 

okrasu, v budúcnosti môže byť prebudované 

na bežné jazierko (s vodou). 

Smerovače – dekoratívne prvky 

„nasmerovávajúce“ do rôznych častí 

záhrady. 

Rozhľadňa – rozhľadňa vo forme 

poľovníckeho posedu. 

Informačné tabule – tabule s rôznymi 

informáciami. 

Mostík cez Zelnický kanál. 

Stromy a kríky 
Sušička na sušenie byliniek. 

Slnečné hodiny 
Jednoduchá meteorologická stanica 

Kompostovisko 
Studňa 
Lavičky 
Posedenie pri orechu 
Dekoratívny chodník z pňov 
Vinič 
Vertikálny záhon 
Malý skleník 
Domček na náradia 
Drevený xylofón 
Vtáčia búdka 
... 

Michal Drábek (6.B)



 

ŠKOLÁČIK • ZŠ ANDREJA RADLINSKÉHO KÚTY • ROČNÍK 2015/2016 • JÚN 2016 33 

Tajnička 
                     

                     

                       

                           

               

                         

                     

                     

                       

                    

                  

                        

                     

                          

 

1. Dozrieva v júni... 
2. Tretí letný mesiac... 
3. Jarná zelenina... 
4. Chlapčenské meno... 
 
5. Dá sa na nej skákať... 
6. Zelená strukovina 
7. Po celý rok zbierame dobré a zlé... 
8. Studená pochúťka... 
9. Má meniny 1. Júla... 
10. Prvý letný mesiac.. 
11. V lete radi chodíme na... 
12. Hlavné mesto Turecka... 
13. Na konci školského roka žiaci dostanú... 
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Pomôcky: THERMAL, CELZIA 
 

1. Anglický preklad slova „termálny“ 
2. Hviezda, ktorá cez deň teplo žiari na oblohe 
3. Vodná nádrž na severnom Slovensku sa nazýva Liptovská .......... 
4. Pri neopatrnom opaľovaní môžeme dostať .......... 
5. Teplotu meriame v stupňoch .......... 
6. Aby nám slnko priveľmi nesvietilo do očí, použijeme slnečné .......... 

 
CH O R V Á T S K O 

O K C E R U T G M 

J U P Í D N P R Á 

V A U M E I Y É N 

S I A S C S G C E 

P R Á Z A K E K D 

N Č E S K O I O N 

 
Nájdite v osemsmerovke tieto názvy krajín: 

 Chorvátsko 

 Tunisko 

 Turecko 

 Česko 

 Grécko 

 Egypt 

 USA 

 Omán 
 

   J A H O D A       

    A U G U S T      

     R E Ď K O V K A   

 A D R I Á N               

               

 T R A M P O L Í N A     

    H R Á Š O K      

   Z N Á M K Y       

     Z M R Z L I N A   

     D I A N A      

   J Ú N          

K Ú P A L I S K O       

    A N K A R A      

    V Y S V E D Č E N I E 
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Písmená, ktoré vám zostanú poskladajte poporade...       Michal Drábek (6.B) 
 

   T H E R M A L   

S L N K O        

  M A R A       

    Ú P A L     

    C E L Z I A   

    O K U L I A R E 
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Leto je obdobie, kedy sa dajú v záhrade robiť všelijaké kreatívne veci. Tu máte pár inšpirácií: 
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Michal Drábek (6.B) 
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Zvonkohry 

Ďalším nápadom do záhrady sú zvonkohry. Ako ilustrujú nasledujúce obrázky, nápadom na 

výrobu sa medze nekladú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Drábek (6.B) 
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Štvrtáci nám do našej listárne na e-mailovú adresu skolacik.zskuty@gmail.com poslali svoje 

zážitky zo školy v prírode, čím nás veľmi potešili.  

 
Andrej Riška 

 
Rajecké Teplice 
1. deň 
Dnes sme prišli do Rajeckých Teplíc. Hneď ako sme prišli, sme sa ubytovali. Na izbe sme všetci volali 
mamám a vybaľovali kufre. Po ťažkom vybaľovaní sme sa išli navečerať. Varia tu výborné jedlá. Keď sme 
sa navečerali, išli sme sa pozrieť do mesta. Videli sme kúpeľný dom, krásne parky, pamiatky a rybníky. Keď 
sme prišli k rybníku, priplávali k nám dve veľké labute. Všetci zobrali mobily a začali si ich fotiť. Potom sme 
išli na zmrzlinu. Všetci si dávali whisky cream. Keď sme prišli na ubytovanie, tak sme sa osprchovali, umyli 
zuby a išli spať.  
2. deň 
Dnes sme išli zasa do mesta. Keď sme prišli, tak sme sa naobedovali. Potom sme išli na turistiku do 
Jánošíkových dier. Chodili sme po drevených mostíkoch nad vodou. Začalo trochu pršať a všetci si 
vyťahovali pršiplášte. No to nám nepokazilo výlet. Až do tej doby, keď prišli turisti a povedali, že je tam 
šmykľavá cesta. Tak sme si išli sadnúť do mini ZOO. Bol tam otvorený obchod so suvenírmi. Ja som si 
kúpila pamätnú mincu a pohľadnica bola zadarmo. Potom sme sa vrátili na ubytovanie. Rodičom som 
chcela poslať pohľadnicu. Keď som ju dopísala,išla som sa hrať s kamarátkami. Neskôr som sa išla 
osprchovať a išla som spať. 
3. deň 
Dnes sme sa boli splavovať na pltiach. Splavovali sme sa na rieke Váh. Požičali sme si záchranné vesty. 
Boli tam vlny a na mňa tá voda ošpliechala. To preto, lebo som sedela pri vode. Videli sme tri hrady. 
Pamätám si Strečno a Starý hrad. Keď sme vystúpili, išli sme na hrad Strečno. Bola tam lektorka Lucia, 
ktorá nás sprevádzala po hrade. Kúpila som si pamätnú mincu a magnetku. Potom sme išli zasa na 
ubytovňu. Chvíľu sme si odpočinuli a potom sme išli na ďalšiu túru. Boli sme na Slnečných skalách a po 
cestičkách sme museli ísť do kopca. Potom sme chceli ísť na zmrzlinu, no tá bola zatvorená. Tak sme sa 

mailto:skolacik.zskuty@gmail.com
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vrátili na ubytovňu. Písali sme si denníky o tom, ako sme sa splavovali na pltiach, išli na hrad Strečno a 
liezli po Slnečných skalách. Keď sme dopísali, išli sme sa osprchovať a spať. 
4. deň 
Dnes je Deň detí. Na raňajky sme mali párky. Keď som sa zobudila, išla som na WC a uvidela som 
básničku. Bolo tam napísané: "Keď si sadneš na ten trón, nezabúdaj na bontón. Kefa v kúte je si istá, že tá 
misa bude čistá!" ha ha ha,,,,dosť som sa pri tom nasmiala. Išli sme na hrad Lietava. Videla som, ako ho 
opravovali. Boli tam veľmi vysoké kopce. Už sme sa vrátili na ubytovanie. Ja, Dominika a Natália si píšeme 
denníky. Vybrali sme sa do múzea. Bolo to v Rajci. Múzeum bolo nádherné. Boli tam veci, ktoré používali 
ešte naši predkovia. Samozrejme tam bolo aj troška z prírody. Videla som tam: vypchatého orla, ryby, vtáky 
a hmyz. Rozpršalo sa. Všetci utekali do autobusu. Keď sme prišli, utekali sme do jedálne písať si denníky. 
Ale ako prvé sme mali imitovať nejaký deň. Dosť sme sa pri tom smiali. Potom sme si začali písať denníky. 
Keď sme si dopísali, bola diskotéka. Najviac sme sa zabavili na pesničkách "Keď si šťastný, tlieskaj 
rukami,,,," a "Otec Abrahám". Po super diskotéke sme išli spať.  
5. deň 
Dnes sme boli na hrade Budatín. Bol tam pekný výhľad. Boli sme v obrazárni. Volá sa to "obrazáreň", 
pretože tam viseli samé obrazy. Potom sme išli do najvyššieho poschodia. Bolo to veľmi vysoko. Uvidela 
som odtiaľ Váh. Vrátili sme sa na ubytovňu. Na obed sme mali ryžu, mäso a šťavu. Pani učiteľka povedala, 
že dievčatá si majú obliecť plavky, lebo pôjdeme na kúpalisko. Už sa teším. Ach. Už sme prišli. Bolo to tam 
super. S Petrou sme sa špliechali. Po hodine sme išli do hrnčiarstva. Mohli sme si vyrobiť svietnik na 
sviečku. Už sme prišli a píšeme si denníky o tom, čo sme zažili. Na večeru budú buchty s džemom. Mňam! 
Boli dobré. O chvíľu sa osprchujeme a pôjdeme spať. Bol to krásny deň.  
6. deň 
Ako sme vstali, mali sme sa obliecť. Išli sme sa naraňajkovať. Keď sme dojedli, išli sme si dať kufre do 
autobusu. Cestou domov sme sa zastavili v Rajeckej Lesnej. Bol tam betlehém a v ňom postavičky, ktoré 
sa hýbali. Bola to nádhera. Babke som kúpila ruženec a náhrdelník s krížom. Keď sme išli z Rajeckej 
Lesnej, zastavili sme sa v Čičmanoch. Boli tam pekné domy. Na domčekoch boli znaky. Alebo to kreslili len 
na okrasu. Neviem. Kúpila som si dve magnetky a píšťaľlu. Najviac som sa tešila domov. Už sme prišli. 
Otec ma čakal pri autobuse. Hneď som utekala za ním a objala ho. Potom sme išli domov. Bol to najlepší 
deň. 

Lara Valachovičová 

 

  Denník školy v prírode 

29.5.2016 
V nedeľu sme pricestovali do Rajeckých Teplíc. Na večeru sme mali mäso s ryžou a čaj. Privítali nás 
kuchárky. Po večeri sme išli na prechádzku. Keď sme prišli išli sme sa osprchovať a spať. 
30.5.2016 
Zzzzzzz. Dobré ráno! Budík sme mali o 7:30. Naraňajkovali sme sa a zasa sme išli do mesta. Keď sme sa 
vrátili oddýchli sme si a potom sme išli na obed, a potom do Terchovej. Keď sme sa vrátili tak sme sa mohli 
hrať. Potom keď sme sa dohrali išli sme sa osprchovať a spať. 
31.5.2016 
Dnes sme na raňajky mali rožok s maslom a džemom. Keď sme dojedli, tak sme sa vybrali na celodenný 
výlet na Strečno. Boli sme na pltiach a na hrade Strečno. Keď sme sa vrátili tak sme sa mohli vonku hrať. 
Teraz pôjdeme na večeru a po večeri na túru Slnečné skaly na zmrzlinu. Keď sa vrátime osprchujeme sa a 
pôjdeme spať. 
1.6.2016 
Dnes sme po raňajkách išli na hrad Lietava. Keď sme sa vrátili, čakal nás teplý obed. Potom sme išli do 
múzea. Keď sme prišli, oddýchli sme si a potom išli na večeru. Po večeri sme mali diskotéku. Potom sme sa 
išli osprchovať a spať. 
2.6.2016 
Na raňajky sme mali vianočku. Keď sme sa naraňajkovali išli sme na Budatínsky hrad. Potom na obed sme 
mali polievku a mäso s ryžou. Na izbách sme si oddýchli a potom sme sa išli okúpať. Keď sme sa vrátili 
nechali sme si veci na izbe a rýchlo sme išli na hrnčiarstvo. Tam sme si vyrobili mini mištičku. Keď sme sa 
vrátili išli sme na večeru a mali sme buchty. Potom  sme boli na izbe. Neskôr sme išli spať. 
3.6.2016 
Dnes sme po raňajkách išli pozrieť na slovenský Betlehem. Potom sme išli do Čičmian. Keď sme skončili 
vedeli sme, že to bol posledný výlet. A potom sme sa pobrali domov. Prišli sme medzi 14:15-14:45. A večer 
sme už boli so svojou rodinou.  :) 
P.S.: Škola v prírode sa mi veľmi páčila!   

Gabriela Kovarovičová 
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Denník zo školy v prírode 
28.5 - 3.6.2016 

Nedeľa 
  Dnes poobede sme prišli autobusom do Rajeckých Teplíc. Večer sme išli do mesta. Na ubytovaní sa veľmi 
dobre býva . 
Pondelok  
   Dnes ráno sme išli do mesta. Boli sme v parku,kde bolo veľa stomov. Poobede sme boli v Terchovej, kde 
bola gigantická Jánošíková  socha na kopci. Tak sme tam vyliezli. Potom sme išli po medvedˇom chodníkua 
videli sme amfiteáter. Zišli sme z kopca a išli sme do mini zoo. Neskôr sme navštívili Jánošíkové diery v 
národnom parku Malá  Fatra. Bolo tam veľmi pekne a veľmi by som sa tam chcel vrátiť. Potom sme sa 
vrátili na ubytovanie. Večer sme ešte hrali futbal. Veľmi sa mi tento deň páčil. 
Utorok 
   Dnes sme ráno išli na pltiach splavovať Váh. Pltníci nám rozprávali veľa zaujímavostí a povestí. Neskôr 
sme navštívili hrad Strečno a Starovekú dedinku Paseka. Obe prehliadky sa mi veľmi páčili. Vrátili sme sa 
na ubytovanie a trochu sme športovali. Navečerali sme sa a išli sme na túru na Slnečné skaly. Upratali sme 
si izby a trochu som sa s Adamom zahral spoločenskú hru Dobble. Mal som veľmi pekný deň. 
Streda 
Dnes ráno sme išli navštíviť hrad (v rekonštrukcii) Lietava. Cesta bola stredne namáhavá. Poobede sme išli 
do Rajca navštíviť Mestké múzeum. Potom sme išli nakupovať a ja som si kúpil aj zmrzku a tri hopsiguľky. 
Večer sme mali zábavnú diskotéku. Tento deň sa mi ako ostatné veľmi páčil. 
Štvrtok 
Dnes ráno sme išli na vežu hradu Budatín. Bolo tam veľa zaujímavostí. Poobede sme si oddýchli a išli sme 
do štvorhviezdičkového hotelu Diplomat do bazénu. Neskôr sme išli do rekreačného centra Domček si 
vymodelovať vlastný hrnček. Na večeru boli buchty s džemom. Veľmi mi chutili. Tento deň bol strašne 
pekný. 
Piatok 
Dnes sme sa pobalili a išli sme domov. Cestou sme sa zastavili  v Rajeckej Lesnej sa pozrieť na Slovenský 
Betlehem a v Čičmanoch. 

Mario Vignudelli 

 
29.05.2016 
      
V nedeľu sme pricestovali do Rajeckých Teplíc. Keď sme prišli do jedálne čakalo nás kuracie mäso s ryžou 
a čaj. Privítali nás milé kuchárky. Po večeri sme išli na prechádzku po meste. Keď sme prišli z prechádzky 
hneď sme sa išli osprchovať . Než sme zaspali tak sme sa zabávali. A potom sme išli spať. 
 
  
30.05.2016 
 
Ráno sme mali budík o pol ôsmej. Na raňajky sme mali maslový chlieb so šunkou a so zeleninou. Keď sme 
dojedli znova sme išli do mesta. Potom sme mali na obed paprikáš. Potom sme išli do Terchovej a do 
Jánošíkových dier. Keď sme sa vrátili čakali nás na večeru špagety. Potom sme sa hrali vonku. A za chvíľu 
sme išli spať.  
 
31.05.2016, 
  
Ráno sme vstávali o siedmej. Raňajkovali sme rožok s maslom a džemom. Keď sme sa naraňajkovali išli 
sme splavovať Váh. Pri splavovaní sme videli Starý hrad a Hrad 
Strečno a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Po splavovaní sme navštívili hrad Strečno. Aj tam sme zistili 
veľa zaujímavostí. Keď sme prišli hodinu sme oddychovali. Potom sme išli na večeru. Na večeru sme mali 
šošovicovú polievku a zapečené zemiaky. Po večeri sme išli na Slnečné skaly. O pol desiatej sme išli spať.  
 
01.06.2016 
 
Ráno nás prišla zobudiť pani učiteľka. Na raňajky sme mali párok s kečupom. Po raňajkách sme išli na 
Hrad Lietavu. Keď sme prišli nás čakalo bravčové mäso, zemiaky a šalát. Polievku sme mali zemiakovú. Po 
obede sme mali chvíľu oddych. Keď sme si oddýchli išli sme do Rajca do múzea. Boli tam veci v minulosti, 
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fotky remeselníkov a cechov. Potom sme mali večeru. Na večeru sme mali čokoládové rezance. Po večeri 
sme mali discotéku. Potom sme išli spať.  
 
02.06.2016 
 
Dnes sme vstávali o pol ôsmej. Na raňajky sme mali vianočku s maslom a džemom a kakao. Po raňajkách 
sme išli na Budatínsky hrad. Na obed sme mali kuracie mäso s ryžou a obloha. Potom sme mali oddych. 
O druhej sme sa išli kúpať. Bola tam veľká zábava. Keď sme prišli hrali sme s kamarátkami hry. Na večeru 
sme mali džemové buchty. Po večeri sme išli spať.  
 
 
 
 
 
03.06.2016 
 
Budík sme mali o pol ôsmej. Na raňajky sme mali chlieb so syrom, zelenina uvarené vajíčko. Po raňajkách 
sme sa zbalili a o pol  desiatej sme vyrazili. Po ceste sme sa zastavili v Rajeckej Lesnej aby sme si pozreli 
Slovenský kostolík. Má osem metrov a staval ho pätnásť rokov. Potom sme sa zastavili v Čičmanoch. Aj 
tam sme zistili veľa zaujímavostí. O pár hodín sme dorazili domov. Hneď sme sa radovali keď sme videli 
rodičov a súrodencov.      
 

Soňa Húšťavová 
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