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Príhovor 
 

Ahoj,  kamaráti! 
 

V tomto školskom roku začína pracovať nová redakčná 

rada, keďže naše bývalé redaktorky deviatačky už sedia v 

stredoškolských laviciach.  Na stránkach časopisu sa budeme  k vám 

prihovárať a tvoriť časopis, my piatačky- Ema, Nina a Viki. Ak by 

mal niekto záujem sa k nám pridať, veľmi radi ho privítame, práce 

je pre každého dosť.  

Želáme vám do nového školského roka veľa úspechov 

a nezabudnite čítať pravidelne náš školský časopis. 

                                  

                                                                 Vaša redakčná rada 
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ZAČAROVANÝ HRAD 
 

Kde bolo tam bolo, za dvadsiatimi horami a dvadsiatimi 

morami, kde sa dážď sypal a piesok lial, hlboko v lese na jednej 

vysokej hore sa skrýval veľký a pekný hrad.  

Aby sa mohol k nemu niekto dostať musel prejsť jedným 

strašidelným lesom a jednou strašidelnou lúkou. Až potom sa dostal 

do lesa, v ktorom sa skrýval hrad.   

V jeden pekný deň prišla zlá ježibaba. Ježibaba povedala: 

„Dajte mi vašu dcéru! Inak na váš hrad pošlem kliatbu. Tak 

rozmýšľajte rýchlo!“ Kráľ povedal: „Nikdy vám ju nedáme!“ „Zlá 

odpoveď. Priniesli ste na svoj hrad kliatbu,“ odvetila ježibaba. 

A dodala: „Kliatba kliatbúca uvrhni kliatbu na tento hrad.“ 

A zmizla. Odvtedy bol hrad zakliaty príšerami a nevkročila tam 

žiadna ľudská noha...  

Ako roky bežali prešlo tridsať rokov.  

Kde sa vzalo tu sa vzalo príbeh o zakliatom hrade sa dostal do 

uší mladého princa. Princ povedal svojmu otcovi (kráľovi): „Otec 

môj drahý, ja by som veľmi chcel, aby ste ma pustil nájsť ten zakliaty 

hrad, o ktorom všetci hovoria.“ „Dobre synak, ale musíš sa dobre 

pripraviť. Poviem kuchárkam, nech ti navaria jedlo na týždeň. 

A potom poviem ešte sluhom, nech ti prichystajú nejakého dobrého 

tátoša.“ Keď toto všetko princ už mal, tak sa vybral hľadať  zakliaty 

hrad.  

Keď sa chcel dostať k zakliatemu hradu, musel prejsť cez les, 

v ktorom boli samé hady. Horko ťažko sa cez ten les dostal a keď už 

bol na lúke, tak sa k nemu priplazili ďalšie jedovaté hady. A keď 

prešiel aj tou lúkou, tak sa dostal k lesu, v ktorom bol konečne ten 

zakliaty hrad, o ktorom všetci rozprávali. Tak išiel do toho lesa, 

a potichu si vravel: „V tom hrade asi nebude milé privítanie.“ Už 

prešiel cez les, ale musel vyšplhať na velikánsku horu, na ktorej stál 
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pekný a silný hrad. Princ sa dal do lezenia na skalu. Po vyšplhaní 

došiel k hradu. Ten strážilo päť hnusných príšer. Príšery sa opýtali 

hrubým hlasom: „Čo tu hľadáš?“ A princ odpovedal: „Chcem sa 

pozrieť, čo je v tom hrade!“ A príšery mu opäť odpovedali: „Do 

tohto hradu žiadnych ľudí nepustíme, iba ak sa s nami popasuješ!“ 

„Dobre“, povedal princ a pustil sa do boja s hroznými hlavatými 

príšerami. Ale s týmito piatimi príšerami bolo ľahké sa 

popasovať...vo vnútri ho čakalo ďalšie nemilé prekvapenie. Zrazu sa 

pred ním zjavili ešte hnusnejšie a silnejšie príšery. Boli tri. Princ 

schytil meč a odsekol im všetky hlavy. Ale príšery sa nevzdali a opäť 

im narástli všetky hlavy. Až po druhom raze sa príšery vzdali, lebo 

boli k smrti unavené. Tak si princ povedal: „Tieto boli ľahké, presne 

tak ako tie predchádzajúce.“ Čo ma tu ešte čaká? Bude tu nejaké 

ďalšie prekvapenie, o ktorom ešte neviem? A keď už išiel do ďalšej 

chodby v hrade, našiel tam ešte hnusnejšie dvanásťhlavové príšery. 

Ale tentoraz ich bolo až desať. Princ sa nedal zastrašiť, schytil meč 

a znova ich začal trýzniť a mučiť. Príšery zrazu naňho začali chŕliť 

oheň. V duchu si hovoril, hm toto je naozaj zvláštny hrad. Je plný 

tajuplných príšer. Ale aj tak ich porazil.  

No potom sa pred ním objavila ďalšia nástraha – bola tam 

chodba - úplne tmavá. Tak si princ zasvietil fakľu a hneď nato sa 

pred ním zjavili dvaja dvadsaťhlavový draci. Tieto budú určite niečo 

schovávať, pomyslel si. A naozaj, mal pravdu. Dvaja dvadsaťhlavový 

draci schovávali ukrytú začarovanú princeznú. Princ ich len horko-

ťažko porazil. A po ťažkom a dlhom boji konečne zvíťazil. Za drakom 

sa objavili dvere, ktoré boli zamknuté hádam na devädesiat zámkov. 

Princ si vybral malú dýku, ktorú mal schovanú vo svojom mešteku 

a pustil sa otvárať zámkov. No ten posledný bol najťažší. Horko-

ťažko ho otvoril. Ale čo to? Tam ešte narazil na jednu nástrahu. Bol 

to tróll asi 30 metrov vysoký. Ak sa chcel dostať ku princeznej, ktorá 

spala, musel toho trólla poraziť. Veľmi ťažko a s veľkou námahou sa 
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mu podarilo zvíťaziť nad ním a nakoniec sa dostal konečne až ku 

princeznej.  

Princezná mu bola veľmi vďačná za záchranu. Celé kráľovstvo 

spolu s princeznou mu boli až do smrti vďační.  

Na znak vďačnosti mu dal kráľ jeho milovanú dcéru za ženu 

a k nej aj pól kráľovstva. 

 

Princ sa s princeznou oženil a žili šťastne až do smrti. 

 

Natálka Ripelová 
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DEŇ ZVIERAT 
 

Svetový deň zvierat sa oslavuje 4. októbra. Prvýkrát bol 
oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov. 

Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z 
Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a patrónom zvierat a 

ekológov. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD). V tento deň by 
sme sa mali zvieratám viac venovať, rozmaznávať ich, maznať sa 

s nimi atď. Zvieratá by sa v tento deň mali cítiť lepšie a dôležitejšie 
ako v ostatné dni. 
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/ postrehy z literárno-dejepisnej exkurzie/ 

 

Bytča- svadobný palác v Bytči. Boli tam svadobné 

šaty z papiera. Boli sme aj vo veľkej miestnosti, 

v ktorej sa konal obrad a hostina. Zahrali nám na 

klavíri 2 žiaci z 5.A. 

 

Beckov- hrad. Sprievodkyňa nás sprevádzala cez 
hrad, počuli sme aj povesť o hradnom šašovi. 
Hľadali sme aj topánky, ktoré šašo stratil. Bolo to 
poučné aj zaujímavé. 
 

Bzince-rodný dom Ľudmily Podjavorinskej. 

Videli sme knihy a rozprávky, ktoré napísala. 

Počuli sme, že jej otec nechcel, aby bola 

spisovateľka, tak si dávala iné mená.  
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Aj tento školský rok mnohí z nás absolvovali literárne 

exkurzie, na ktoré sa iste tešili. Naše pani učiteľky slovenského 

jazyka a literatúry absolvovali s nami tieto zaujímavé podujatia, za 

čo im veľmi pekne ďakujeme.    

Piataci navštívili  hrad Beckov a prezreli si zvnútra rodný 

dom Ľudmily Podjavorinskej. Šiestaci sa vybrali do Galérie 

Ľudovíta Fullu v Ružomberku, kde si prezreli jeho vystavené obrazy 

a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí z jeho života. Potom pokračovali 

prehliadkou Múzea Janka Kráľa, nášho najrevolučnejšieho 

štúrovského básnika, v Liptovskom Mikuláši a neďaleko odtiaľ 

v časti Vrbica sa narodil spisovateľ Martin Rázus aj so svojou 

sestrou Máriou  Rázusovou – Martákovou ,a tak sa zastavili aj tam.  

Siedmaci putovali po Orave.   Najskôr si prezreli Oravský 

hrad a potom v Dolnom Kubíne navštívili Múzeum Pavla Orságha 

Hviezdoslava. Svoju cestu po Orave ukončili návštevou rodného 

domu Martina Kukučína v Jasenovej.  

Ôsmaci a deviataci nasmerovali svoje kroky do Bratislavy, 

kde navštívili Tutanchamonovu výstavu.   
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Dušičky 
 

Oslava Dušičiek sa odvíja od sviatku Všetkých Svätých. 

Sviatok Svätých sa slávi v dňoch, kedy Kelti oslavovali 

koniec roka. Verilo sa, že sa duše zosnulých vracali na 

povrch  zeme. Môže dôjsť k tomu, že sa živý stretne 

s mŕtvym. Tradície v tento deň sú zapaľovanie ohňov 

a sviečok, ktoré založili Kelti. Slovania verili, že oheň 

očisťuje a svetlo pomáha chrániť pred zlým pomstychtivým 

zosnulým.  

Dušičky sa dnes slávia v celom kresťanskom svete a 

prenesene aj v USA, kde je tento sviatok známy ako All 

Hallow´s Day, resp. Halloween. 

Začiatkom novembra ľudia navštevujú cintoríny, aby si 

zaspomínali na svojich pozostalých. Na hroby kladú vence a 

kvety a zapaľujú sviečky. Tento deň je spomienkou na tých, 

ktorí už nie sú medzi nami... 

                                                                           
Viki 
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HALLOWEEN 
 

Čo vás ako prvé napadne, 

keď počujete slovo 

halloween?  

Sviatok, hry, zábava, 

masky a či túžba po 

strachu? 

 Halloween, slávený ako 

sviatok, ktorý uznávajú prevažne v Amerike a vo Francúzsku 

obsahuje toto všetko a aj omnoho viac drobností, ktoré robia 

Halloween Halloweenom. A viete vy vôbec, ako a kde sa začal 

sláviť Halloween? Nie? Tak len čítajte.      

Podľa niektorých historikov je pôvod Halloweenu v 

predkresťanských keltských zvykoch. Podľa nich sa totiž 1. 

novembra končila vláda boha slnka a začala vláda boha smrti. Pritom 

putovali duše tých, ktorý minulý rok zomreli do ríše smrti. Masky 

stríg a oheň mali ľuďom pomôcť zahnať zlých duchov a démonov. 

 Pri Halloweene sú konané karnevaly a maškarné sprievody, 

zapaľovanie ohňa, okolo neho sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí; 

ide o istú obdobu »dňa čarodejníc « známeho na našom území.  

Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen 

(doslovný preklad: predvečer všetkých svätých). Halloween je 

pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain - pohanský nový rok 
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(koniec pohanského roka). Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer 

sviatku všetkých mŕtvych. Tradičnými znakmi Halloweenu sú 

špeciálne vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka, čarodejnice, 

duchovia, netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a 

pod. Farby červená, žltá, oranžová a čierna. 

 

                                                                                Nina 
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Vieš, že... 

 
...až do roku 1973 sa na 

mazanie niektorých 

automobilových súčiastok 

používal veľrybí tuk. Koža 

žraloka dlho slúžila ako 

brúsny papier.  

 

 

...kosatka  má v papuli 50 zubov, 

z ktorých naozaj používa iba 10. 

Tento živočích však nie je pre 

človeka nebezpečný –živí sa iba 

malými rybami, tuleňmi  

a korytnačkami. Ku kosatke sa 

môžeme priblížiť celkom bez 

obáv. 

 

 

...blcha môže skákať do výšky 

viac ako 30 cm. Keby takúto  

schopnosť nadobudol človek, 

mohol by preskočiť 70- 

poschodovú budovu. 
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...pre žirafu nie je 

jednoduché ľahnúť si na 

zem a opäť vstať. Radšej 

teda stojí i počas pôrodu, 

a tak jej mláďa spadne 

z výšky 2 metrov!  

 

 

 

 

 

...kanadskí vedci púšťali 

sliepkam hudbu rôznych žánrov. 

Ukázalo sa, že tie ktoré počúvali 

pop, znášali viac vajec. 

 

 

 

...kedysi boli prasatá zaradené 

medzi 10 najinteligentnejších 

zvierat na svete. Nedá sa to však 

dokázať vo chvíli, keď vypijú 

pohár vína, pretože aj prasiatka sa 

môžu stať alkoholikmi.  
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Zasmejme sa  
 

Žiak:,, Pani učiteľka, môžem mať vinu za to, čo som 

neurobil?“   Pani učiteľka:,, Nie, prečo?“ 

Žiak: ,,No ja som si neurobil domácu úlohu.“ 

 

 

Učiteľ: ,,Vieš čomu sa hovorí vysočina?“ 

Dievča: ,, Saláme?...“ 

 

 

Učiteľka: ,, Máte domáce úlohy žiaci?“ 

Žiak: ,,Máte opravené testy?“ 

Učiteľka: ,,Oh nie. Mám aj iných žiakov ktorým musím 

opraviť testy.“ 

Žiak: ,,Aj ja mam iné pani učiteľky ktoré mi dali iné 

domáce úlohy.“ 

 

 

Zubná kefka: „ Niekedy si myslím že mám najhoršiu prácu 

na svete!“ 

Toaleťák: „Myslíš si?!!“ 
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Kvíz 
1. Aurel Stodola bol 
a) atematik 
b) básnik 
c) vynálezca 
2. Polomer Zeme je  
a) 6 378km 
b) 3 574km 
c) 45 876 dm 
3. Koľko % z povrchu Zeme tvorí voda? 
a)69%                   b) 85%                    c)34% 
4. Stúpavá melódia nastáva, ak ide o 
a) doplňovaciu otázku 
b) oznamovaciu vetu 
c) zisťovaciu otázku 
5. Kto objavil Ameriku pred Kolumbom a o koľko? 
a) Vikingovia o 500 rokov 
b) Gréci o 401 rokov 
c) Vikingovia o 371 rokov 
d) Gréci o 480 rokov 
6. Adam mal 75 €. Prvý deň minul 3€ a každý ďalší deň minul o 1 € 
viac ako prechádzajúci. Za koľko dní minul všetky peniaze? 
a) 7 dní              b) 10 dní  c) 12 dní d) 18 dní 
7. Skener je 
a) výstupný hardvér 
b) vstupný softvér 
c) vstupný hardvér 
d) výstupný softvér           
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Katy Perry     

Povolanie: speváčka, 

textárka 

Vek: 30 

Dátum narodenia: 

25.10. 1994 

Miesto narodenia: 

Santa Barbara, 

Kalifornia, USA 

Znamenie: Škorpión, Výška: 169 cm 

Katheryn Elizabeth Hudson známa pod umeleckým menom 

Katy Perry je americká popová speváčka. 

Katy sa narodila v rodine pastora, od malička počúvala 

cirkevný spev a gospelovú hudbu. Z jej druhého sólového 

štúdiového albumu One of the Boys bolo predaných viac ako 

dva milióny nosičov a jej dva single „Ur So Gay“ a „I Kissed 

a Girl“ sa v USA stali trojnásobne platinovými. V roku 2008 

bola za singel „I Kissed a Girl“ nominovaná na cenu Grammy. 

V roku 2011 získala celkom 10 nominácií na udeľovaní cien 

MTV Video Music Awards.  

Rekordy 

Katy Perry sa 17. augusta 2011 podaril rekord, ktorým sa 

vyrovnala Michaelovi Jacksonovi, dostala celkom 5 svojich 

singlov z jej albumu Teenage Dream na prvé miesto v 

americkej hitparáde Billboard Hot 100. Stala sa tak prvou 

ženou v histórii, ktorá to dokázala.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pop
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spev%C3%A1k
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=One_of_the_Boys_%28album%29&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Singel_%28hudba%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Grammy
http://sk.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Awards
http://sk.wikipedia.org/wiki/17._augusta
http://sk.wikipedia.org/wiki/2011
http://sk.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://sk.wikipedia.org/wiki/Singel_%28hudba%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teenage_Dream
http://sk.wikipedia.org/wiki/USA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
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Iggy Azalea                         

 Amethyst Amelia Kelly známa 

pod umeleckým menom Iggy 

Azalea je austrálska raperka. 

Celosvetovo sa preslávila hlavne 

vďaka svojmu mega hitu Fancy a 

Black Widow 

Detstvo 

Narodila v Sydney v Austrálii. Začala rapovať už v 14 rokoch a 

založila si kapelu spolu s dvoma dievčatami zo susedstva. 

Navštevovala strednú školu a vo voľnom čase si s matkou 

zarábala upratovaním hotelov. Vo svojich 16 rokoch utiekla z 

domu na Floridu do USA , kde chcela preraziť ako Hip hopová 

umelkyňa. Rodičom povedala, že s kamarátkou idú na 

dovolenku, pritom bola rozhodnutá, že ak chce preraziť v Hip 

hope musí sa presťahovať do krajiny, kde tento hudobný štýl 

vznikol.  

Hudobná kariéra  2010-11 - Začiatok kariéry  

Svoje umelecké meno si vytvorila zmiešaním mená jej psa "Iggy" a 

ulice, v ktorej vyrastala "Azalea". O niečo neskôr spoznala pár ľudí z 

Interscope Records, ktorí ju ponúkli, aby sa presťahovala do Los 

Angeles a podpísala s nimi zmluvu. V roku 2011 začala nahrávať 

svoje videá na Youtube. Jej prvé video, ktorým na seba upozornila sa 

volalo "Pussy".  

27. septembra 2011 vydala svoj prvý mixtape nazvaný "ignorant 

Art", na ktorom sa nachádzali napríklad piesne "Pussy", "My World" 

a "The Last Song“.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%25C3%25A1lie&usg=ALkJrhhKsFkOcjAwCJ_WSEfqVq12dIcc4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Rap&usg=ALkJrhgyWIwdFxZO3awfcEpgxCVynX6UXA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DFancy_%28p%25C3%25ADse%25C5%2588%29%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhX80CDCZRnBhqH3mjXOXbhURZWHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Florida&usg=ALkJrhibtaBa9xBrsFAvvCn4_PHIz1gdHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%25C3%25A9_st%25C3%25A1ty_Americk%25C3%25A9&usg=ALkJrhh-wEDBAGkDCqItLrgi0fAaAVbpxg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&u=http://cs.wikipedia.org/wiki/Hip_hop&usg=ALkJrhhbT9WgdntV1-u7veBslxZI_01YSQ
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2013-súčasnosť: The New Classic  

11. februára vydala pilotný singel pre The New Classic , Work .  

26 apríla 2013 vydala druhý singel Bounce .  

19. augusta 2013 vydala tretí singel, duet s TI , Change Your Life  

6. februára 2014 vydala štvrtý singel, duet s Charlie XCX , Fancy. 

Tento singel sa stal globálnym mega hitom a dostal sa na vrchol 

napríklad v USA. 

 Jej prvý štúdiový album The New Classic sa stretol sa s celkom 

veľkým úspechom. 

28. apríla vyšiel mega hit "Problem" od Ariany Grande , na ktorom 

sa objavila aj Iggy.  

4. júna 2014 vydala piaty singel z albumu Black Widow , na ktorom 

sa objavila aj Rita Ora . Singel nadväzoval na úspechy jeho 

predchodcu Fancy. 
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Omaľovánka 
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Tajnička 
 

 

1. 
      

2. 
       

3. 
      

4. 
      

5. 
      

 

1.  súrodenec 

2. jazero s rybami 

3. ľudia v hľadisku 

4. vyrobený z cínu 

5. malá Elena 
 

Tajnička: Maj dobré _________ . 

 

 

 


