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V dnešnom čísle 

nájdete : 

-Veľká noc 

-Jarné prázdniny 

-Noví žiaci 
-Óda na Čerenčany 

-Karneval 
-Týždeň matematiky 

  - Súťaž 

-Športové súťaže 

- Pracovné aktivity 
- Básne 
- Fórky 
- Športové okienko 
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O B S A H 
 

 

1. Príhovory 

2. Matematická súťaž 

3. Básne 

4. Jarná lyžovačka 

5. Karneval 

6. Spevácka súťaž 

7. Jarná rovnodennosť 

8. Veľkonočné sviatky 

9. Jarné prázdniny 

10. Naše pracovné vyučovanie 

11. Naši noví chovanci 

12. Fórky 

13. Športové okienko  

14. Vyznania detí 

15. Súťaž 
 



Milé deti !  
 

Úvodom nášho spoločného tretieho vydania časopisu by som sa vám veľmi rada 

prihovorila. 

Ako ste si všimli, vaša pani učiteľka Lepišová odišla na materskú dovolenku. Bola 

členkou nášho tímu , čiže vlastne šéfredaktorkou nášho časopisu. V mene všetkých dospelých, 

ale aj detí nášho zariadenia, jej prajeme veľa krásnych chvíľ s jej krásnou dcérou Karolínkou  

a veľa zdravia a rodinnej  pohody. Pani učiteľku Lepišovú vystriedala pani učiteľka Megová, 

ktorá prebrala štafetu . Pracuje s naším tímom, ktorý pre vás vytvára nové a zaujímavé  čísla 

nášho časopisu. Je to pomerne ťažká práca a stoja za tým hodiny a hodiny práce na počítači, 

kde sa texty prepisujú, opravujú,  vkladajú sa výstižné obrázky, fotky . Táto práca sa netýka 

len jednotlivca, ale všetkých vás. To znamená dospelých, ale i vás MILÉ DETI! Veľmi ma 

potešila spolupráca s pani Megovou, ktorá priniesla do našich radov tvorbu a lásku k poézii. 

V tomto čísle nájdete a sami budete čítať príspevky,  pod ktoré sa podpísala práca učiteľov : 

Megovej, Sivokovej, Rétiho, Hedvigyho, Porubiakovej , Václavika, Šerešovej. Veľmi dobrá 

spolupráca je aj s pánmi vychovávateľmi, ktorí odviedli skvelú prácu. Ide o kolegov : 

Babicovú, Szajkóa, manželov Chodúrovcov a ostatných pedagógov. 

Dúfame, že oceníte našu prácu a budete naďalej spolupracovať a vytvárať  tak pre nás 

časopis, na ktorý sa všetci tešíme. Ak budete čítať časopis podrobne,  dozviete sa, že je pre 

vás pripravená súťaž. Ďalej sa dozviete niečo, čo vlastne viem len ja a pán Hedvigy. 

Akékoľvek pripomienky rada s vami skonzultujem a teším sa na vašu spoluprácu . Skúsme sa 

všetci nad sebou zamyslieť a snažme sa správať tak, aby sme sa za svoje činy a skutky 

nemuseli hanbiť a vytvárajme si také podmienky, aby sme sa do práce  a deti do školy   tešili. 

Veď vlastne sme tu na tomto svete  len na návšteve za krátky čas, a preto buďme k sebe 

chápaví, ohľaduplní a milí.  

 

                                   Vaša nová šéfredaktorka časopisu  

                                  Eva Sivoková.  

 



Milí žiaci !  
 

 

         Uplynulo už  osem mesiacov,  ako som nastúpila do Reedukačného centra  

v Čerenčanoch ako nová pracovníčka vo funkcii asistentky učiteľa. Prvý deň so 

 zmiešanými pocitmi som si kládla nasledujúce otázky : Ako ma prijme nový pracovný 

kolektív?  Akí budú noví žiaci? Aká bude moja práca? S veľkou zvedavosťou i trošku 

s obavami sme sa pustili do našej spolupráce. Najprv zoznamovanie ,naraz toľko ľudí, 

žiakov, tried, tunajší režim, atď. Pri tomto som zažila i smiešne situácie ako napríklad, keď 

som vošla trikrát do tej istej triedy cez jednu vyučovaciu hodinu .A takých ďalších situácií 

bolo dosť. Inokedy zas vy ste ma rozosmiali. Nie je žiadnym tajomstvom, že som maličká, 

tak sa ma viacerí z chovancov opýtali, či som nová chovankyňa. Ako každého učiteľa, aj 

mňa ste skúšali so všeličím. 
Aký mám názor a aké pocity teraz? Budem  k vám  úprimná. Zažívam pri práci v tomto 

zariadení veľa radostí i starostí, pocity spokojnosti  i sklamania. Moju pozornosť upútalo 

i to,  že máme veľa šikovných detí, ktoré dokážu reprezentovať našu školu a dosiahnuť 

úspechy, či vytvoriť krásne diela, majú talent v rôznych oblastiach. Je  namieste spomenúť 

i tých, ktorí síce  nevynikajú v súťažiach, ale usilovne pracujú. Páčilo sa mi a bola som 

dojatá , keď ste mi zaspievali vašu hymnu- vlastnú tvorbu. Spoločných zážitkov už máme 

plno, napr. tanečný krúžok, mikulášsky večierok, branné cvičenie, maškarný ples. Všade ste 

preukázali  svoju šikovnosť.  Zastupované hodiny sú vynikajúcou príležitosťou na 

doučovanie , na spoločné rozhovory, zábavné hry a iné  zaujímavé činnosti. 

No nejdem vás iba chváliť. Vaše školské výsledky by mohli byť i  lepšie, preto vás  touto 

cestou nabádam , aby ste sa snažili a nepoľavili  do konca školského roka. Keď potrebujete 

poradiť a pomôcť a  ja  viem , tak vám rada pomôžem. Je milé,  ako  si každý deň všímate 

ako som upravená a aj ma pochválite :  „Pani, ste zlatá !“  Dokonca sa jeden chovanec 

vyjadril: „Pani, vy ste univerzálna žena!“  Ďakujem za povzbudivé slová z vašej strany  

a dúfam, že  naša spolupráca bude  pokračovať aj  naďalej pozitívne. 

 

                                                                                        Andrea Šerešová - asistentka učiteľa 

 



 
 

Milé deti ! 
 

Ako psychologička v tomto zariadení  by som sa vám chcela prihovoriť. 
Viem, že je to ťažké žiť v reedukačnom centre- centre, kde platia prísne pravidlá režimu / príkazy 

a zákazy, mínusové body, zákazy vychádzok, pozerania TV, mreže na oknách,  atď.../. 
Náročné je aj to, že mnohí z vás majú aj zlé detstvo, bez rodičov a lásky. 

 
No na druhej strane si treba uvedomiť, že každý jeden človek / dospelý aj dieťa/, je zodpovedný za 

svoje správanie  a sám za seba. Nikto iný za to nemôže. 
 

A tak skúsme popremýšľať!  
Blížia sa letné prázdniny. Chcel /a/ by som ísť domov? Asi áno. A tak sa radšej rozhodnem 

prispôsobiť svoje správanie tomu , aby namiesto  
 

mínusiek boli plusky,  
                                                   miesto pokarhania  bola  pochvala,  

miesto zamračenej tváre žiarila usmiata tvár. 

 

A keď to neviem dokázať, tak sa radšej:           

 
- pozriem do zrkadla,  koho tam vidím 

- nadýchnem sa a vydýchnem 
- napočítam do desať 
- alebo sa usmejem. 

 
Nebudem sa rozčuľovať a ani robiť nič zlé ! 

 
                                                                     Vaša pani psychologička 

 
                                                                                 Čajková 

 

                           Zásady duševného zdravia 
                                                                                              Prijímaj sám seba ! 
                                                                                      Hovor o tom,  čo ťa trápi! 
                                                                                      Buď aktívny! 
                                                                                      Rob niečo tvorivé! 
                                                                                      Neváhaj požiadať o pomoc! 
                                                                                      Uč sa aktívne oddychovať! 
                                                                                      Zdolávaj prekážky !   
                                                                                      Neboj sa snívať! 
                                                                                      Ži teraz a tu!                
 

Prajem veľa úspechov v škole, v skupine   

a pekné jarné obdobie plné slniečka.                                                                



Týždeň matematiky 

Darina Porubiaková 

Moje niekoľkoročné skúsenosti s vyučovaním matematiky na základnej škole 

ma utvrdzujú o dôleţitosti prvotnej motivácie a udrţaní nadšenia z poznávania 

ako o kľúčových východiskových pozíciách pre úspešné osvojovanie si najmä 

náročnejších disciplín. V dnešnej informačnej spoločnosti, kde moderné 

technológie sa stávajú čoraz dostupnejšie a pouţívateľsky jednoduchšie, kde 

obrazne povedané - na kaţdú otázku nájdeme vo vyhľadávači odpoveď, sa 

postupne akoby vytrácala  u mladej generácie potreba „namáhať si mozog“ 

zloţitejšími operáciami, či náročnejšími úlohami. Rýchle pracovné tempo a 

konzumný ţivotný štýl nás okrádajú o krásne chvíle pozastavenia sa a 

hĺbavejšieho skúmania problému, o prejavy spontánnej radosti z riešenia, či 

získania výsledku, o snahu po originalite a výraznosti.  

           Mojím cieľom bolo pripraviť pre ţiakov súbor motivačne ladených 

aktivít podnecujúcich ich tvorivosť, súťaţivosť a spontánne riešenie 

matematicky zadaných problémov. Pri ich zadávaní som sa snaţila vytvoriť 

priestor na realizáciu pre rôzne zameraných ţiakov.  

           Ťaţiskom tejto práce boli ukáţky základných typov aktivít zameraných 

na záţitkové učenie, hravé formy osvojovania poznatkov a súťaţivé prvky 

ţiakov.  

           Ako uţ názov prezrádza, ide o týţdeň školského vyučovania, ktorý je 

rozšírený o matematicky ladené aktivity. Týţdeň matematiky začína 

pondelkovým ránom.  

           Aby ţiaci vedeli, čo ich čaká počas celého týţdňa, bol im prečítaný celý 

harmonogram a zároveň visel na viditeľnom mieste na nástenke matematiky.  

Tak, ako potrebujeme ráno rozcvičiť si telo, potrebuje sa aj náš mozog 

zaktivizovať. Preto kaţdý deň sa začínal matematickou rozcvičkou. Po 

rozcvičke nasledovali úlohy na kaţdý deň – hlavolamy, osemsmerovky, 

sudoku, zápalkové hlavolamy a pod. Vo štvrtok si mohli zmerať sily 

v matematicko – brannej hre,  kde hľadali matematický pojem. Na záver 

týţdňa matematiky si mohli niektorí ţiaci vyskúšať úlohu učiteľa v časti Staň 

sa učiteľom .  

           V poslednej dobe si uţ ani nevieme predstaviť svoju pracovnú činnosť 

a svoj kaţdodenný ţivot bez počítača pripojeného na počítačovú sieť a 

internet. V kaţdej triede ZŠ bola aspoň jedna vyučovacia hodina matematiky 

realizovaná v počítačovej učebni.  Pripravila som počítačom podporované 

vyučovacie postupy s vyuţitím internetu, dostupných CD alebo vlastné 

prezentácie vytvorené v programe MS PowerPoint. Ţiaci mali moţnosť vyuţiť 

svoje počítačové zručnosti pri vyhľadávaní, spracovávaní a prezentovaní 

matematických poznatkov.  



           Súčasťou týţdňa matematiky bolo vytvorenie prezentácie  a  zloţenie 

matematickej básne. 

           Do týţdňa matematiky sa zapojili všetci ţiaci ZŠ. Za túto aktivitu boli 

všetci odmenení sladkosťou. Niektorým ţiakom sa darilo viac, niektorým 

menej. Tešilo ma, ţe sa do týţdňa matematiky zapojili i takí ţiaci, ktorí sa na 

beţnej vyučovacej hodine menej aktivizujú. Preto nakoniec prebehlo 

vyhodnotenie Týţdňa matematiky a jednotliví ţiaci boli odmenení i vecnými 

darmi. Boli to nasledovní ţiaci: Júlia Tran Vanová, Slavomíra Smitalová, 

Veronika Gombitová, Katarína Krepsová, Annamária Dotková, Mojmír Tóth, 

Marek Konečný, Marián Vríčan, Roman Kováč, Ján Kováč, Lukáš Pecúš, 

Tomáš Haluška. Do týţdňa matematiky sa zapojil aj jeden ţiak zo ŠZŠ, kde 

zloţil dve básničky o matematike a vytvoril sudoku. Bol ním Arnold Berky. Za 

svoj výkon bol taktieţ vecne odmenený. 

 

                                          Euklides 

 

Ţiaci boli s touto aktivitou spokojní   a  tu sú ich vyjadrenia: 



 

           Podľa mňa to bol dokonalý projekt, za ktorý by som sa chcela v mene 

detí poďakovať všetkým učiteľom, ktorí nám trpezlivo pomáhali. Páčili sa 

nám hlavne tie ranné rozcvičky, ktoré nám pani Porubiaková pripravovala na 

kaţdý deň. Tie úlohy boli dobré a vedeli nás ľahko nachytať. Určite si 

pamätáte na úlohu o koze, vlkovi a kapuste. Trošku sme sa pri tej úlohe aj 

znervózňovali, lebo sme ju celkom nechápali. Chceme sa poďakovať pani 

Megovej, ktorá nám to veľmi pekne a zrozumiteľne naznačila. Páčil sa nám 

tieţ ten deň, keď sme behali po škole a zháňali sme čísla a písmenká. Dozor 

mali pán Hedvigy a pani Šerešová a vyslovili s nami spokojnosť. Takýchto dní 

by mohlo byť aj viac! 

                                                                                  Ţaneta Polhošová 

                                                  

 

           Týţdeň matematiky sa začal rozcvičkou na prvej hodine. Boli tam aj 

chytáky, ale niektoré som vypočítala. Po tejto rozcvičke nám rozdali úlohy na 

celý deň. Takto sa to dialo po celý týţdeň. Úlohy boli pestré – mali sme spraviť 

prezentáciu o slávnych matematikoch, vybrať recept na nepečený koláč, 

napísať rozprávku a vymyslieť báseň s matematickou témou. Napísala som 

báseň, no neuloţila som si ju. Celkom zábavný týţdeň. Najviac sa mi páčilo, 

keď v piatok Ivan s Katkou boli učitelia a pani Porubiaková sa hlásila. Bola 

by som rada, keby to mohlo platiť aj na ostatných hodinách. Ďakujeme pani 

Porubiakovej, ţe nám takto spríjemnila hodiny matematiky. 

                                                                                    Johana Šovčíková 



 

           Týţdeň matematiky sa mi veľmi páčil. Páčil sa nielen mne, ale aj 

ostatným. Kaţdá úloha bola výzvou kaţdej triede, aby sme čo najlepšie uspeli. 

Všetci sme sa veľmi snaţili. Všetko bolo perfektné. Najviac sa mi páčila hra 

na učiteľov: ja a Ivan sme boli učitelia, učili sme matematiku a pani učiteľka 

Porubiaková bola ţiačkou a tak sa aj správala. Zistili sme a poučili sme sa, ţe 

byť učiteľom nie je také ľahké, ako sme si mysleli. Bola by som rada, keby 

taký týţdeň bol ešte veľakrát. 

                                                                             Katka Kováčová 

 

           Nedávno sa vďaka mojej triednej Darinky Porubiakovej uskutočnil 

týţdeň matematiky. Lúštili sme sudoku, osemsmerovky, ale sme mali aj rôzne 

iné akcie. Tento týţdeň bol skvelý, nemuseli sme sa aţ tak váţne učiť a trochu 

sme si odpočinuli od matematiky. Nie aţ tak veľmi, lebo polovicu hodiny sme 

sa aj tak učili. Najviac sa mi páčilo to, keď sme si z kaţdej triedy mohli zvoliť 

toho, koho by sme chceli za náhradného učiteľa. Z našej triedy to bol Marek 

Konečný. Táto hodina bola asi najvoľnejšia z celého týţdňa. Takýto týţdeň 

matematiky by sa mohol ešte zopakovať, ale nielen z matematiky, ale aj 

z nejakého iného predmetu. Určite to bolo pre našu pani triednu Darinku 

Porubiakovú namáhavé vymýšľať rôzne akcie, aby neboli rovnaké a aby nás 

zaujali. Ale vyšlo to! 

                                                                           Katka Krepsová 

 

 

  



              

                 Matematika  
 
                                 Veronika  Gombitová 9 .ZŠ 

 Matika je dobrá hra,                                 Jeden tu a jeden tam. 

             každý sa s ňou zahráva.                        Koľko ich len porátam? 

 

             Ten,   kto nevie,  nech sa učí.               Iba Mojmír,  ten to vie. 

             Päťka sa mu nezaručí.               S príkladom vždy uspeje. 

  

              Recepty sú v matike,             Naša trieda celá ráta, 

              dobré , zlé i  mäsité .             výsledok však nedoráta. 

 

              Ten,  kto je s ňou kamarát,           Je to trieda 9.A. 

              nemá sa čo obávať.           Ich to baví, je to hra! 

 

                                                                               Matika ma baví , 

               Rátam , rátam číslice,                                     je to predmet hravý. 

               sú sťa maľované kraslice. 

  

               Perníky si spravíme, 

               číslo dva  tam vložíme. 

  

               Sú sladké ako med,  

               ako štvorcový maľovaný kvet.  
                

               Naša  pani matikárka,                                      

               keď nevieme, usmieva sa.                                                    

                   

               My ju ale prekvapíme,                                  

               funkcie si urobíme. 

 

               Na začiatku hodiny  

               máme iba vidiny. 

              

               Logika je dobrá vec,  

               mozgové bunky posilní hneď. 

 

               Knihu si pozriem doma,  

               lineárna rovnica neminie ma.  

 

               Domácu úlohu vždy dobre spravím,  

               číslo päť sa mi napraví.  

 

               Jeden , dva ,tri ,štyri , päť,  

               trojuholníky sú tu hneď.  

                                                                                   



Čerenčany 
 

 

 

Tečie, tečie Rimava. 

Rieka malá, lenivá. 

Popri rieke Rimave 

dedinky sú rozsiate. 

Jednou z nich sú Čerenčany. 

 

Čerenčany – obec stará, 

raz tu známa škola stála. 

Potom prešli stáročia 

a tá škola zanikla. 

 

Kol dediny polia šíre, 

často vodou zaplavené. 

Na jar radosť pre bocianov, 

v zime zasa korčuliarom. 

 

V dedine je kostol starý, 

sedávajú na ňom vrany. 

Vedľa obecného úradu 

obchod s krčmou tiež majú. 

 

 

A dedinskí hasiči  

často cvičia na pľaci. 

Po Slovensku súťažia, 

vždy sa dobre umiestnia. 



 

Cez dedinu cesta ako hrom, 

pripomína cvičiskový tankodróm. 

Po tej ceste keď prejdete,  

k nášmu ústavu sa dostanete. 

 

Na ulici stojí veľký biely dom, 

riaditeľ a hospodárka sedia v ňom. 

Cez ulicu oproti je veľká brána 

a tá sa elektricky otvára. 

 

Často ju okupuje ryšavec známy, 

kocúr Ghassan, Garfield zvaný. 

To je loptoš prefíkaný! 

Aj počas mrazov sa o seba postará 

a na teplých kapotách rád sedáva. 

Na jar sa rád vyvaľuje, 

na slnku sa opaľuje. 

O brucho sa dobre stará 

a dobroty rád jedáva. 

 

Za bránou je veľká vila, 

nedávno sa postavila. 

Dievčatá v nej bývajú 

a o ňu sa starajú. 

 

Chlapci – to je iná káva, 

každý z nich na internáte spáva. 

Strašne radi športujú, 

niektorí aj pracujú. 



 

Ihrisko tu veľké máme, 

často po ňom behávame. 

A daj pozor na antuku, 

lebo letíš aj po bruchu. 

 

Veľmi radi športujeme, 

energiu vydávame. 

Na súťaže chodíme 

a diplomy nosíme. 

Lebo ťažko na cvičisku, 

ale ľahko na bojisku. 

 

Medzi plotmi trávniky zelené, 

ozdobnými kríkmi a trávami vysadené. 

Treba sa však o ne starať, 

nielen na nich posedávať. 

Stromy veľké pnú sa k nebu, 

v lete super dajú tôňu. 

Na jeseň nás nahnevajú, 

veľa lístia pospúšťajú. 

Do rúk hrable, hor sa hor! 

Lístie zmizne čo najskôr. 

 

V strede parku kaštieľ starý, 

veľmi pekne opravený. 

Chlapci z neho skočili.  

Div, že sa nezahlušili. 

 

 



Bývali tu aj bociany, 

dáko sa im však nedarí. 

Jedného dňa odleteli 

a viacej sa nevrátili. 

 

*** 

Sociálna sa o nás stará, 

naše spisy uschováva. 

Musí veľa cestovať 

a naše problémy vybavovať. 

 

 

A keď rifle roztrháme, 

k pani šičkám utekáme. 

Perú, žehlia, šijú. 

Roboty vždy veľa majú. 

 

A keď okno rozbijeme, 

údržbára navštívime. 

Kľučky, okná, vodovod, 

roboty má stále dosť. 

 

Naša pani zdravotná 

veru hlavu v smútku má. 

Či sme chorí a či nie, 

každý ju hneď navštevuje. 

Ale tabletky radi nemáme, 

ústa ťažko otvárame. 

Beráva nás aj do mesta 

a tam krátka vedie cesta. 



Máme liečbu aj na dušu, 

našu pani psychušu. 

Často ku nej chodíme, 

o všetkom sa radíme. 

 

Netrápi nás len telo a duša, 

často nás / až päťkrát / žalúdok pokúša. 

O brušká sa nám tety kuchárky starajú 

a v kuchyni sa od rána do večera zvŕtajú. 

Varia, pečú, vyprážajú... 

a stravníci sa radujú. 

Ako vtáky sa do jedálne zlietneme 

a všetko pripravené hneď zbodneme. 

 

Jedáleň je veľká miestnosť, 

miesta je tu naozaj dosť. 

Všetci sa tu stretávame, 

dobré aj zlé tu riešime. 

Radi si tu zaspievame, 

ešte radšej tancujeme. 

Na nástenke kvety dva sú, 

česť a hanbu znamenajú. 

 

*** 

Deti sú tu z rôznych miest, 

z krátkych a i dlhých ciest. 

Vonku dobre nerobili 

a preto tu zakotvili. 

Všeličo ver skúsili, 

kým tu u nás skončili. 



V tomto ústave sa človek poučí. 

A veci, ktoré nezvládal, 

sa zvládať naučí. 

Učitelia a vychovávatelia nám pomáhajú 

a vždy nám pomocnú ruku dávajú. 

Niekedy sa s nami aj hrajú, 

lebo dobré srdce majú. 

 

Krúžky rôzne mávame, 

koníčkom sa venujeme. 

Máme tu aj program pestrý, 

chodíme na rôzne cesty. 

Do obchodu, do mesta, aj do kina. 

Keď nejdeme autobusom ale pešo, 

tak to býva riadna drina. 

 

Taký život v centre máme, 

spoločne tu nažívame. 

Menší, väčší, chlapci, baby, 

všetci sme tu len dovtedy, 

kým sa k dobru nezmeníme 

a trochu sa polepšíme. 

 

To sú naše Čerenčany, 

v šírom poli ústav známy. 

 

 

                                                             

                                                 Tomáš Haluška 

                                                 s pomocou pani Megovej                                                                                                                                                                        



Slohová práca 

 
Žiaci deviateho ročníka dostali na hodine spracovať anekdotu /krátky príbeh s humoristickým 

zakončením/ zo života nášho významného romantického básnika Janka Kráľa. Janko Kráľ si 

nevšimol v dverách salaša namysleného zemana  /šľachtica/ a nepozdravil ho. Zeman mu 

nahnevane vyčítal, prečo ho nepozdravil, keď on je zeman. Básnik mu pokojne odpovedal, že 

veď on je Kráľ. 

A takto spracoval príbeh Tomáš Haluška. 

 

 

Janko Kráľ a zeman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janko Kráľ sa túlal horami – dolami, 

zrazu v diaľke videl salaš s ovcami. 

Utekal k salašu, čo mu nohy stačili, 

ale prišiel ku nemu  a oči sa mu zamračili. 

Videl domček napoly zbúraný, 

na vešiaku visel kabát otrhaný. 

Pred salašom strážil veľký pes 

a okolo bol len samý les. 

Janko začal silno pískať a kričať nahlas, 

bolo by ho počuť až na druhý salaš. 

Zrazu sa dvere otvorili a zeman z nich 

vyšiel 

a k Jankovi veľmi pyšným krokom prišiel. 

Janko radšej nič nepovedal, 

lebo sa zemana tak trochu aj bál. 

Zeman vraví Jankovi, že prečo sa mu 

neuklonil. 

Janko na to, že prečo by to on aj robil. 

„ Veď ja som tu nejaký Kráľ !“ 

Zeman od úžasu len nemo stál. 

Janko celý spokojný odišiel zo salašu 

a ja končím týmto báseň našu. 

Dúfam, že dobrú známku dostanem, 

a spokojný ako Janko ostanem. 



 

Na piatok som sa veľmi tešila, 

odchádzalo sa domov. Na tretej hodine 

prišla pre mňa vychovávateľka z  

detského domova. Sadla som si do auta 

a zobudila som sa až vo Veľkých 

Uherciach. Najviac som sa tešila na 

sestru a mladšieho brata. Musela som sa vybaliť a zase nabaliť na lyžiarsky. Prvý deň som 

nelyžovala, pretože namiesto snehu pršalo, no ale cez noc napadol sneh, takže na druhý 

deň to už išlo.  Išla som sa prvýkrát v živote lyžovať. Najhoršie bolo ta šliapanie hore. 

Vôbec sa mi nechcelo... Na druhý deň som vyskúšala vlek bez 

dovolenia vychovávateľky a lístka. To bol na celý život 

trapas, na to nikdy nezabudnem. Dvakrát mi ušiel vlek, ale 

na tretíkrát som si sadla a prepadla som sa dole hlavou. Keď 

som už konečne vyšla hore, tak som sa pozrela dole a celá 

som zdrevenela. Nechcela som isť dole, takže som si sadla na 

lyže a  bez oblúčkov som sa pustila dole rovno do potoka.  

Polovica detí z lyžiarskeho stáli pri mne a  pomáhali mi vstať. Na tretí deň som bola veľmi 

známa z druhého dňa. Našla som si kamarátky. Potom zakročila do toho môjho 

nevydareného lyžovania moja sestra Anežka. Zobrala ma na vlek, ukázala mi to a zobrala 

mi palice. Vyšla som hore a povedala mi, aby som sa nepozerala dole, ale iba na svoje lyže. 

Hovorila, že keď sa chcem otočiť, tak sa musím otočiť  pluhom. No a asi na tretíkrát som to 

zvládla bez jediného pádu. Pochválili ma vychovávateľky, ale aj celý decák. Naučila som sa 

ísť hore aj s palicami. Na piaty deň išla Anežka na  veľký vlek a nechala ma na malom. 

Našla som si tam naj kamošku  Peťu a jej sestru Simu.  Predposledný deň sme si spravili 

v bare maškarný  ples. Najskôr som chcela byť cigánka, ale nakoniec som bola čarodejnica. 

No masiek nebolo veľa. Spravili sme si diskotéku, tancovali sme až do pol druhej rána. 

A potom sme všetci išli do svojich chatiek. Ráno sme sa naraňajkovali a išli sme si odnášať 

tašky do autobusu. Nikomu sa nechcelo odísť a ani mne, pretože som tam mala dobrého 

priateľa. V autobuse sme niektorí plakali, ale ja najviac, lebo som vedela, že musím ísť späť 

do RC. Toto boli moje najkrajšie prázdniny v decáku. Vypýtala som si od kamošiek niky na 

pokeci, aby sme na seba nezabudli. Keď som odchádzala, tak mi bolo smutno, ale aj som sa 

tešila na naše dievčatá a vychovávateľov. 

                                                                                   Johanka  

Šovčíková   A2 

 

Lyžovačka 



                                            

 

Za týchto šesť  dní som sa mal dobre  a aj 

zle. Prvý deň, keď sme sa sťahovali, sa mi 

strašne nepáčilo , ale na druhý  deň to bolo 

o niečo lepšie. Na tretí  deň  sme si spravili 

rajóny a potom sme pozerali film  

Princezná  z mlyna. A po filme sme si  išli 

do herne zahrať biliard, stolný futbal a aj 

hokej!!!      

Potom  bol slávnostný obed a veľmi mi 

chutil.  Hlavne tie zákusky boli proste 

FAJNÉ. Po obede sme išli von si trošku 

zašportovať a niektorí si boli zahádzať na 

kôš, ďalší hrali volejbal. V  sobotu sme 

upratovali a potom sme išli na obedíček a 

po obede sme boli až do večere 

vonku. V pondelok nám bolo smutno, no 

aspoň mne, pretože sme naše dievčatá, čo 

máme doma , nemohli obliať, čo nám  bolo 

dosť ľúto!!!!    

 

   

 Arnold Berky 8. ŠZŠ 

 

 Cez sviatky som sa mal dobre. Boli tu kamoši. Jeden z nich  sa volá Miro. Najviac sa mi 

páčil  Veľkonočný pondelok, ale aj iné dni,  napríklad piatok alebo nedeľa. Najviac mi 

chutili zákusky a obed. Nič už neviem napísať. To je asi všetko. 

                                                                                                   Paťo Kratochvíl 8.ŠZŠ 

 

 



                                                                                                     

 

 

 

No mal som sa aj zle,  aj dobre. Moje prázdniny boli aj dobré,  

lebo sme sa tu aj oblievali.  No nebolo to tak  ako doma. Najviac sa mi páčilo,  že 

sme mali zákusky,  čo mi pravdaže veľmi chutili!!!  Mňam,  dal by som si ešte!!  

No mne sa vlastne skoro všetko páčilo,  až na to,  že som nebol doma s rodinou  

a to akurát na veľkonočné prázdniny!!  

                                                                                               Andrejko Berky!!!! 

                   

 

  

 

 

Boli dobré,  lebo som bola doma s rodičmi 

a so súrodencami!!! Keď som bola doma,  

tak som išla navštíviť svoje kamarátky 

a aj kamarátov, ktorí  ma potom na 

Veľkonočný pondelok  prišli aj obliať!!!! 

 To bola ale sranda!!!  Veľmi som rada, 

že som mala umožnené byť doma s celou 

mojou rodinou.  Veľmi som sa tešila aj   

z toho,  že som vlastne mohla byť doma 

aj s mojimi kamarátkami,  ktoré mám 

veľmi rada!!!  

To je z mojej veľkonočnej stránky asi 

všetko  

                                                                                     Vaša IRENKA Kováčová!!!  



 

 

 

 

 

 

Volám sa Vladimír Surový ,mám 14rokov a bol som tu aj minulý rok.  Chcel by som 

sa poďakovať pani Lisyovej  za to, čo urobila pre ten karneval. Bol naozaj pekný. Chcel 

by som povedať pár slov mojej sestre: „ Veľmi ma to mrzí ,že som zase tu, ale chybu 

som spravil ja, lebo som sa nevedel ovládať. MÁM ŤA RÁD!!! “ 

Na  karnevale som bol kukláč. Vďaka patrí samozrejme pánovi  Halúštikovi za to ,že mi 

pomohol s maskou. Chcel by som poďakovať tete Adke za minulý rok. Dávala  mi rady do 

života a ja som ju sklamal. Sklamal som  tým aj pani vychovávateľky v detskom domove. 

Na karnevale sa mi veľmi páčila maska koňa a Číňanky. Pán Szajko nám urobil diskotéku 

a bolo to fajn.  Takto videl karneval  Vlado Surový 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13.2. sa uskutočnil karneval, bolo perfektne.  Len to, že všetci z našej 

skupiny boli masky a ja nie. Veľmi  som sa hanbila. Najviac som sa tešila na disku,  

ale sa pokazili bedne a mali sme strach, že diskotéka nebude. Nakoniec však pán 

Hinka a pán Szajkó to vyriešili a my sme sa mohli zabaviť.  Všetko sa mi veľmi 

páčilo. Tak to bude asi všetko. Škoda, že sme nemohli pokračovať dlhšie.     

                                       Ladislava Oláhová A1.VS          

 

 

 

 

 

Ladislava Oláhová A1 

 

 

 

 

 



 

 

Dňa 13.2. v sobotu 

sme od rána 

nacvičovali program 

na karneval. 

Program bol veľmi 

pekný,  aj masky sa 

mi páčili.  Prišiel sa 

na nás pozrieť aj 

pán riaditeľ s pani 

Lepišovou a ďalší 

hostia. Najviac zo 

všetkého sa mi 

páčila diskotéka, ale 

celé to bolo dobré. 

Náš program sa 

začal o 15: 00 hod. 

Všetko prebehlo tak, ako sme si to nacvičili. 

Dúfam, že sa vám maškarný páčil.  

S pozdravom    

 

 



 

 

 

 

 

 

Ide 150-kilová žena po ulici a spieva si: „Keby som bola jahôdkou.." 

A policajt na druhej strane cesty hovorí: „To by bolo džemu..."  

 

Vracia sa úplné opitý chlapík domov, vyberie kľúče a odomyká byt. 

Zrazu vybehne majiteľ bytu a hovorí: 

- Sused, prosím vás, veď vy bývate o poschodie vyššie. 

Chlapík sa pomotá po dome a znovu stojí pri tých istých dverách. Znova vybehne sused a 

vysvetľuje mu, že býva o poschodie vyššie... 

Na tretíkrát sa už napitý chlapík nezdrží: 

- No, hlavne, že ty bývaš všade! 

 

Opitý manžel príde neskoro domov a potichu sa vkráda do postele. 

 „Starý, koľko je hodín?" - pýta sa zrazu rozospatá manželka. 

  „Jedna," - odpovedá muž. 

Vtom kukučkové hodiny odkukajú štyri. Manžel sa nahnevane obráti k hodinám a hovorí: 

„Vieme, vieme, že je jedna! Nemusíš to štyrikrát opakovať!" 

 

Idú dvaja opilci domov a pri vchode povie jeden: 

- Tu bývam ja.  

Druhý nato: 

- Nie, ja tu bývam. 

Vyvezú sa na piate poschodie a pri dverách povie jeden: 

- Tu bývam ja, aha Peter Novák. To som ja. 

Druhý vraví: 

- Nie, ja som Peter Novák. 

Otvoria sa dvere a žena skríkne: 

- No, otec a syn a ako prasatá. 

 

 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.flora.sk/obr/jahoda.jpg&imgrefurl=http://www.flora.sk/index.php%3Fselected_id%3D169%26article_id%3D891&usg=__UEswTcs864PXr-AAeMmBhxwpZbs=&h=219&w=220&sz=9&hl=sk&start=5&itbs=1&tbnid=FAH7cp6zNf1FPM:&tbnh=107&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Djahoda%26hl%3Dsk%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.flora.sk/obr/jahoda.jpg&imgrefurl=http://www.flora.sk/index.php%3Fselected_id%3D169%26article_id%3D891&usg=__UEswTcs864PXr-AAeMmBhxwpZbs=&h=219&w=220&sz=9&hl=sk&start=5&itbs=1&tbnid=FAH7cp6zNf1FPM:&tbnh=107&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Djahoda%26hl%3Dsk%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 

 

                     

                                Na Veľkú noc som nebola doma, ale tu. Bolo tu veľmi dobre.  

               Chodili sme na vychádzky.  

               V pondelok nás chlapci neoblievali , lebo pršalo.  

                    Oblial nás len pán Hinka voňavkou.  

                     Prázdniny ubehli rýchlo a zase začala škola. 

                          Táňa Čipková 8. ŠZŠ 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje prázdniny začali asi takto. Strávila som ich  v našom RC. Prvý deň slúžil pán Illéš. 

Pri ňom sme sa sťahovali k dievčatám na A2. Potom slúžil pán Balaj, bolo nám s ním fajn. 

Chodili sme von, počúvali sme hudbu. Potom u nás slúžila pani Chodúrová , s ktorou 

bola veľká sranda. Chodili sme do telocvične, počúvali hudbu, rozprávali sme sa. Nakoniec 

slúžila teta Adka, s ktorou bola veľká zábava. Naša pani Lenka robila s nami upratovanie, 

počúvali  sme s ňou hudbu. Proste prázdniny ubehli ako voda. A to je asi všetko. 

                                                                   Tonka Balážová 5.ŠZŠ                                       

   

                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 

Karneval sa začal 13.2.2010. Bolo to veľmi 

pekné, najviac sa mi páčil spev Táne Čipkovej, ktorá bola ako 

speváčka Tina. Ďalej sa mi páčil Eugen, Miro Balog a proste 

všetko to bolo fajn. Masky boli krásne, ja som bola Pikaču. 

Najhoršie na tom bolo to, že sa pokazili repráky, ale naši zlatí 

páni vychovávatelia to vyriešili a pán Hinka doniesol nové 

a DISKOTÉKA mohla pokračovať. DJ bol pán Szajkó, je 

dobrý. Na karneval sa prišiel pozrieť aj pán riaditeľ a pani 

Lepišová – je to dobrá učiteľka a chcela by som, aby sa 

vrátila, lebo ju mám rada. To je asi všetko. 

 

Vaša Tonka Balážová A1.  

 



 
 

Volám sa Tomáš Haluška a toto je môj názor na karneval.  

Karneval sa mi veľmi páčil a aj program mi stačil. 

Bolo veľa masiek, veď bez nich by nebol karneval. 

Najviac sa mi páčilo,  ako dievky tancovali a aj porota,  

ktorá tvrdo pracovala. 

Ja som sa najlepšie umiestnil, lebo som sa na maske 

aj riadne potrápil. 

Erik Šiška mi v tom pomáhal a za to mu ďakujem,  

že mal so mnou toľko trpezlivosti. 

Ďakujem aj ostatným,  

veď sme predsa jeden tím.  

 

 
 

                                                           Tomáš Haluška B1. 



 
 

Na speváckej súťaži boli dve kategórie. Prvá kategória bola  v speve 

jednotlivcov a druhá v kategórii dvojíc a skupín. V jednotlivcoch 

vyhrala prvé miesto Katarína Kováčová  a vo dvojiciach Žaneta 

Polhošová s Tatianou Čipkovou.  

 

Speváckej súťaže sa 

zúčastnili všetky deti z RC, ktoré majú v sebe talent a nehanbia sa 

ukázať,  čo sa v nich skrýva. Preto im veľmi ďakujeme, že pred nami 

zaspievali piesne, ktoré si vybrali pre túto súťaž. Ďakujeme im za to. 

 

                     Slavomíra Smitalová A1. 



 

 

 

 

 

 

 

Čo možno nevieme o príchode jari 
 

Prvý jarný deň skáče 
Prvý jarný deň pripadol v tomto roku na 20. marca. „Dátum 21. marec, ktorý sa 

uvádza v učebniciach, platil iba v prvých dvoch desaťročiach minulého storočia. 

Od toho času sa vyskytol už len každý tretí rok po roku priestupnom,“ tvrdia 

vedci na internete. Príčinou je rozdielna dĺžka roku astronomického 

a občianskeho. Astronomický rok nemá presne 365 dní. Je dlhší o šesť hodín. 

Na vyrovnanie tejto nezrovnalosti vkladáme do kalendára každý štvrtý rok 

priestupný deň – 29. február. No ako upozorňujú vedci, skutočný rok nie je dlhší 

len presne o šesť hodín. Sú tam aj nejaké minúty a sekundy. Presný 

astronomický čas, keď slnečné lúče dopadnú kolmo na rovník, sa tak posúva. 
 

Čo je to rovnodennosť 
Rovnodennosť je astronomický termín pre okamih, keď slnečné lúče dopadajú 

kolmo na rovník. Teda v 90-stupňovom uhle na zemský povrch. Tento jav je 

spôsobený sklonom zemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. V čase jarnej 

rovnodennosti sa začína na severnej pologuli jar a na južnej pologuli jeseň. 

Vtedy je na väčšine miest na Zemi deň s rovnakou dĺžkou slnečného svitu – 12 

hodín. Výnimku tvorí Južný a Severný pól. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo nás čaká 
- Na budúci rok pripadne jarná rovnodennosť poslednýkrát v tomto storočí 

na 21. marec. 

- Od roku 2012 bude jarná rovnodennosť vždy 20. marca. 

- Od roku 2048 sa bude objavovať aj 19. marca, teda na Jozefa. 

- Návrat k pôvodnému 21. marcu nastane až v roku 2100, 2200 a 2300. 
 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                      Táňa Šusteková 
 

 

 

 

 



                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Viete, čo sme oslavovali ? 
 

Hoci sa Veľká noc skončila už pred mesiacom, pripomeňme si tento 

najväčší kresťanský sviatok a jeho obyčaje. 

Kresťania si vtedy pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša 

Krista. Najvýznamnejšími dňami veľkonočného týždňa sú Zelený 

štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa 

a Veľkonočný pondelok. 

 

1. Zelený štvrtok: Umývanie v potoku 

Na Zelený štvrtok sa na kostoloch zaväzovali zvony. Po dedine 

chodili chlapci s rapkáčmi, ktorých hluk mal odohnať z dvorov hmyz 

a hlodavce. Do jedálneho lístka sa zaraďovali jedlá, ktoré mali zelenú 

farbu /špenát, púpava, pŕhľava, medvedí cesnak.../ 

 

2. Veľký piatok: Hoja sa rany 

Veľký piatok sa považoval u všetkých veriacich za veľký pôstny deň, 

keď sa mohol jesť len chlieb a voda. Tak sa mal vyjadriť smútok nad 

ukrižovaním Ježiša Krista. V katolíckej cirkvi sa konajú krížové cesty 

v kostoloch a na kalváriách. Veľkopiatočnou vodou sa kropil dom, 

hospodárske budovy a zvieratá. Tento deň považovali ľudia za 

priaznivý na hojenie rán a uzdravovanie. 

 

3. Biela sobota: Pálenie Judášovho ohňa 

Tento deň sa niesol v znamení prípravy obradových jedál, ktoré sa na 

Veľkonočnú nedeľu posväcovali v kostoloch. Očistnú funkciu mal 

Judášov oheň, ktorý sa pálil pred kostolom a popol z neho si ľudia 

odnášali do príbytkov a na polia v očakávaní dobrej úrody.  

 

 

 

 



 

4. Veľkonočná nedeľa: Jedlá majú moc 

Na Veľkonočnú nedeľu veriaci kresťania slávia zmŕtvychvstanie 

Ježiša Krista. V kostoloch posväcovali obradové jedlá, ktoré ľudia 

nosili v košíkoch. Bola v nich údená šunka, vajcia, chlieb, soľ. Ľudia 

nosili vajíčka a potraviny aj na hroby, aby si uctili svojich mŕtvych. 

 

5. Veľkonočný pondelok: Zdravie z vody a korbáča 

Tento deň sa volá aj Pondelok baránka. Vtedy totiž anjel dodával 

odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené 

a znepokojené, keď ho našli prázdny. Tento posledný sviatočný deň 

Veľkej noci je známy aj ľudovými zvykmi, šibačkou a oblievaním 

dievčat a žien vodou. Verili, že šibaním sa prenesie životodarná sila 

z prútia na človeka a vodou sa zabezpečí jeho zdravie a krása. 

 

                                                                                                                               

 Romana Salayová 

  

 



 

 

                                                        
 

 

 

 

                                                      

 Jarné prázdniny som spolu s bratom trávila v našom 

zariadení. Najlepším dňom bolo to, že nám prišla na 

návštevu mama,  to ma veľmi prekvapilo, lebo som ju 

nevidela deväť rokov. Veľmi ma to prekvapilo, rozprávali 

sme sa o všeličom, najmä však o našom detstve. Bola som 

milo prekvapená, že nám odpísala aj na listy. A týmto by som 

chcela poprosiť pána riaditeľa a pani Fazekašovú, aby nám 

vybavili to, aby sme mohli ísť k mame na veľké prázdniny. 

Ďakujem, že ste nám umožnili sa s ňou stretnúť a tešíme sa, 

keď príde zase.  
 

 

 

 

 

 

                                                    S pozdravom Renata Karvaiová A1.   



 

 

 

 

 
 

 

 

Moje prázdniny začali 31.3.2010, kedy som išla domov. Bolo mi veľmi fajn 

a som rada, že som si s mamou všetko vyjasnila. Mamina mi dohovárala, aby 

som sa polepšila. Chcem sa všetkým poďakovať, že som mohla byť doma.  

 

                                                                                           Ladislava Oláhová A1. 

 

 
 

 

Volám sa Dávid Nagy. Začnem asi tak, že som chcel byť na prázdniny doma pri 

otcovi, ale sa mi to nepodarilo vybaviť. Ale keď som s ním volal, tak mi povedal, 

že ma potom zoberie na 4 dni domov. Takže cez prázdniny som bol tu v RC 

Čerenčanoch, otec neprišiel pre mňa, lebo si nevedel vybaviť dovolenku. Ja som 

ho čakal siedmeho, ale neprišiel. Tak sme mu volali, aby prišiel pre mňa 

ôsmeho, a on prišiel. Bol som veľmi rád, že môžem byť s ním a s bratom. Nebolo 

to síce na dlho, ale aj tak som bol rád s nimi. Doma som robil len dobré veci, na 

zlé som ani nepomyslel. Takže som šťastný, že som bol doma, ale musel som sa 

vrátiť naspäť. Chcem sa poďakovať pánovi riaditeľovi, že ma pustil domov. 

 

                                                                                 Dávid Nagy B 2. 

 

 



 

 
 

 

 
Moje prvé prázdniny, ktoré som trávil doma,  boli veľmi pekné. 

Hneď,  ako som prišiel domov, som upratal dvor, záhradu a samozrejme, že aj 

dom. Prešiel deň, druhý, tretí a bola Veľká noc.  Išiel som polievať a zarobil 

som si 60 eur a nejaké drobné. No bolo po polievačke a musel som sa vrátiť do 

RC. Rozlúčil som sa,  tak som si aj poplakal, no ale nedalo sa nič robiť, naspäť 

som sa musel vrátiť. Som v RC už tri mesiace a musím vydržať ďalšie tri. Na 

letné prázdniny pôjdem možno na podmienku domov, no to sa ešte uvidí.  

 

                                                                                         Michal Mega B 2. 

 

 

 

Na prázdniny som bol v detskom domove na skúšku. Bolo tam veľmi dobre. 

Najprv som si zvykal. Celý čas som bol dobrý. Bol som s bratom. Celé prázdniny 

som nerobil nič, iba som chodieval von a na PC. Som rád, že mi dali šancu 

vrátiť sa tam po troch rokoch. Za to vám všetkým ďakujem a najviac pani 

sociálnej. Nechcelo sa mi sem vrátiť. To je asi všetko. Viem, že sa musím dobre 

správať.                                                                                     

 

                                                                                          Patrik Hromádka B 2. 

 



 
 

Hurá! Druhé prázdniny zasa doma! 
 

Veľkonočné prázdniny 

  
     31.3. v stredu už nejakí žiaci odišli ráno, iní zasa 

čakali na odchod. Ja som čakala dosť dlho, kým po mňa prídu. 

Po poslednej hodine prišla pani Chodúrová, aby som sa 

pobalila, že pre mňa už prišli. Cestou do Krtíša sme sa 

s otcom v aute veľa rozprávali. Obidvaja sme mali toho veľa 

na srdci, veď sme sa už dávno nevideli. Keď sme prišli 

domov, tak sme šli von so sestrou a maličkým bratom Tomíkom. 

So sestrou sme sa rozprávali o tanečnom krúžku a ja som to 

chcela vidieť. Aj sme tam išli, ale nikto tam nebol, čo ma 

sklamalo, lebo som bola veľmi zvedavá. Potom prišla sestrina 

kamoška a išli sme na kolotoče. Najviac sa mi páčil kolotoč 

Bombastic, bolo na ňom super! Na druhý deň sme si kolotoče 

zopakovali.  

     Na Veľkú noc bolo fakt dobre. Ráno sme sa pekne 

obliekli, namaľovali, pripravili sme pohostenie a kúpači už 

prichádzali. Všetkých sme pekne pohostili, dospelým sme aj 

poliali, malým kúpačom sme dávali čokoládové sladkosti a aj 

peniaze. Potom sme išli na Ostrú Lúku zapáliť starkému 

sviečky a nazad do Zvolena ku otcovej starkej. Veľa sme sa 

rozprávali, aj tu sme mali veľa kúpačov. Keď sa kúpačka 

skončila, tak začala veľká cigánska zábava a všetci sa cítili 

veľmi dobre.  

     V utorok som sa okolo štvrtej vrátila do Čerenčian 

a nevedela som sa spamätať z toho, že sviatky prešli tak 

rýchlo. Už sa teším na ďalšie prázdniny.  

 

                                          Katarína Kováčová 

                  
                                                         



 

Tieto prázdniny boli plné sĺz. Hneď prvý deň som išla čakať 

súrodencov pred školu a spolu sme sa vybrali domov. Cestou vo vlaku 

mi povedali súrodenci mnoho toho,  čo sa stalo doma. Keď sme 

dorazili domov, vrúcne ma objala mama, nasledovala hádka s tým, čo 

sa už nikdy nebude dať vrátiť späť. Po hádke som sa samozrejme 

mame ospravedlnila i keď mi to trocha trvalo. Na druhý deň vyzeralo 

všetko inak, bolo to fajn, deň sa začal výborne, všetko pokračovalo 

super. Doma som si prázdniny užívala so súrodencami ako sa len dalo 

a aj s kamarátmi. O pár dní mi prišiel tatko na Slovensko, boli to 

výborné chvíle zase vidieť ocina po dvoch mesiacoch. Priniesol nám 

mnoho darčekov, robili sme guľášové párty, rodinné stretnutia 

a mnoho iných zábavných vecí. Veľkú noc som strávila ako stále vždy 

mokrá a nastriekaná rôznymi druhmi voňaviek. Bolo to všetko úžasné, 

až kým neprišlo to, čoho som sa najviac obávala, hádka s Adamom. 

Táto hádka bola dosť tragická. Po hádke  nasledoval koniec. Trvalo 

mi štyri dni,  kým ma prešlo pubertálne revanie za chalanom. 

Nemôžem spadnúť naspäť kvôli hlúposti. Musela som sa postaviť 

a povedať si , že ešte je mnoho chlapcov a lepších ako bol on. Za 

žiadnu cenu nemôžem spadnúť do toho, v čom som bola a kvôli čomu 

som sa dostala do ústavu. Cez tieto prázdniny som bola v Holíči pri 

maminom priateľovi, ktorého som spoznala. No zatiaľ to vyzerá všetko 

v pohode. Toto boli zážitky z veľkonočných prázdnin. 

 

 

                  Slavomíra Smitalová A1. 



                                                                     
Príbeh o jarnej šibačke 

 
           Hoci som dievča, tak som sa tešila na Veľkú noc, že sa mi sníval 

sen, v ktorom som sa zmenila na chlapca. Veď uznajte, chlapci sú na tom 

cez Veľkú noc oveľa lepšie ako dievčatá. Nakoniec však všetko môže 

dopadnúť pre chlapcov horšie. Tak posúďte! 

           Veľkonočné sviatky sa začali pletením vŕbových korbáčikov 

a maľovaním kraslíc. Mama sa usilovne zvŕtala v kuchyni a nás naháňala, 

aby bolo všetko vyupratované. Ja a môj brat sme sa tešili hlavne na sladké 

čokoládové vajíčka a zajačikov. 

           V pondelok sme vstali veľmi skoro, ešte bola tma, ale mama nás 

zahnala do postele, že nech len počkáme aspoň do šiestej. No už sme 

nevedeli zaspať. Spoza  dverí sme sledovali hodiny, zazdalo sa mi, že už 

čakáme dosť dlho. Akoby sa čas zastavil. Nadával som na kukučku 

v hodinách, že asi zaspala. Konečne šesťkrát zakukala. Schytili sme do rúk 

nachystané vedrá s vodou, ktoré sme si večer skryli za dvere. Mama bola 

našou prvou obeťou a druhou bola sestra. Pochodili sme všetky sesternice 

a kamarátky. Onedlho sme mali toľko sladkostí, že sme ich nevládali nosiť. 

Nevládali sme už nosiť ani vedrá s vodou. Ale čo bolo horšie, nevládali sme 

už nosiť ani naše prepchaté bruchá. To nám však nestačilo, ešte doma sme 

sa dorazili doslova vyžieraním čokoládových vajíčok a zajačikov. A potom 

to začalo. Ukrutné bolesti brucha nás trápili celý večer a celú noc. Mama 

s nami utekala v utorok k doktorke. Tá nám nasadila prísnu diétu- 

nesladený čaj a sucháre. Šomrala si popod nos, že za všetko človek zaplatí. 

S bratom sme si povedali, že budúca Veľká noc sa nesmie skončiť ako 

tohtoročná.   

           Zobudila som sa celá šťastná, že ma nebolí brucho a že nie som 

chlapec prepchatý veľkonočnými čokoládami. 
 

 

                                                                          Johana Šovčíková     

 

 

 

 

                                  



 

 Ako som si zvykol na nový domov v RC Čerenčany 

 
      Bol som umiestnený do Reedukačného centra Čerenčany. Prišiel som z Brezna 5. februára 

2010. Zvykol som si tu a bol som zaradený do 1.VS. Zvykol som si aj v škole, mám aj dobré 

známky,  a to hlavne z anglického jazyka. Chýba mi mama a celá moja rodina. Často mi sem 

volajú. Niekedy mi volá krstná alebo sesternica. Je mi tu dobre, ale zvykal  som si pomaly. 

Chcem sa polepšiť a vrátiť sa domov ako nový a lepší Jakub, z ktorého bude mať radosť 

mama a aj ja sám.  

 

                                                                                                        Jakub Kmecík 1. VS 

 

Prvé prázdniny 
 

 

Toto boli moje prvé prázdniny. Prežíval som ich dobre, polieval som sestry a rodinu. 

Zarobil som si 60 € a nejaké drobné. Keď bol môj oco v Rimavskej Sobote, tak som sa už 

nevedel dočkať, že kedy už príde pre mňa do ústavu., tak veľmi som sa tešil, že budem na 

slobode. Keď som prišiel domov, tak som sa osprchoval, najedol a hneď som sa pustil do 

upratovania domu, ktorý som mal uprataný až na druhý deň. Keď som mal dom uprataný, tak 

som sa pustil do upratovania záhrady a dvora. Potom na tretí deň bola Veľká noc. Vstal som, 

poumýval som sa, obliekol, najedol a išiel som polievať. Najprv som išiel ku sestre a dala mi 

20 €, potom som išiel ku druhej sestre a aj ona mi dala 20 €, no a zarobil som už 40 €. Potom 

ma napadlo, že pôjdem aj ku sestrinej svokre a ku tete Slovákovej a Bakořovej a ony mi dali 

jedna 15 € a druhá 10 €. No zarobil som si celkom  dobre. Oco nám na Veľkú noc urobil šalát 

a rezne. Taký šalát,  aký pripravil   túto Veľkú noc, tak taký šalát sa mu nepodaril ešte ani 

raz. Keď už bolo po Veľkej noci  a musel  som sa vrátiť do reedukačného centra, tak som aj 

plakal. No potom som si pomyslel, že keď som vydržal dva  mesiace, tak musím vydržať aj 

ďalšie tri  mesiace. Ale prázdniny som prežíval dobre! 

                                                              Martin Mega 1. VS 

 



 

 Na veľkonočných prázdninách sa mi veľmi páčilo. Chodil som von  s mojím najlepším 

kamarátom. Potom sme išli do Banskej Štiavnice, kde sme sa stretli celá rodina. Vykúpal som 

ich a pooblieval. Potom sme išli pozrieť na chatu, kde sme upratovali okolo chaty. Na druhý 

deň sme išli späť do Banskej Bystrice, kde som si vychutnával posledné dni s rodinou.                                                                                                                        

     
 

                                                                                                                 Tomáš Haluška B1. VS 

 

  

Doma mi  bolo dobre,  tešil som sa, že som bol s rodinou. Najlepšie bolo to, že som 

bol doma kúpať dievčatá. A tešil som sa najviac, keď som bol s bratrancom. Boli sme aj 

u sesternice, ktorú som nevidel celý rok. A bol som veľmi rád, že som videl otca a mamu. 

         

                                                                                                          Miroslav Ferenčík B1.  VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

V utorok som o 18:30 prišiel do Bratislavy. 

Ako prvé som sa vybalil, osprchoval 

a poriadne najedol. Potom som išiel so svojou 

babou Miškou a kamošmi von. Asi okolo 

druhej ráno som prišiel domov. Ráno som sa 

zobudil do upršaného, ale zároveň bláznivého 

dňa. Totižto sme išli aj s mojou 18-  ročnou 

sesternicou na výlet do Nitry ku jej bratovi. 

S ním sme potom išli na dva dni do Prahy. 

Bolo tam úplne super. Takisto aj kopa zábavy 

a srandy, humor bol na každodennom 

poriadku. Boli sme v rôznych podnikoch a na 

rôznych  krásnych miestach Prahy. V piatok 

v noci sme sa vrátili do Bratislavy na 

autobusovú stanicu. Došli sme domov 

neskoro, ale stálo to zato. Troška preskočím 

piatok a sobotu. V nedeľu som išiel so 

svojimi rodičmi a svojou babou na krytú 

plaváreň. Ja si myslím, že keď som bol na 

plavárni, tak to bolo to najlepšie a dokonca so svojou babou, super!!! Začína pondelok, keď je 

oblievačka. Ja som oblievať nechodil, lebo som ráno už vyrážal. Je to síce skoro, ale aj to sa 

stáva.  Blížil sa utorok, čiže pre mňa deň lúčenia. Rozlúčil som sa so svojou rodinou, 

babou, kamošmi a išiel som sem. Bolo to pre mňa dosť zdrvujúce, ale nakoniec som sa vrátil.  

Ďakujem , pán riaditeľ! 

                                                                                                            Marek Konečný  B2. VS 

 

 

 

 

 



 

 

Veľkonočné prázdniny 

 

 

Chcel by som vám porozprávať, ako  som prežil veľkonočné prázdniny. Keď som prišiel 

domov, bol som rád, že som doma. Hneď prvý deň som si dohodol pri jednom ujovi brigádu, 

že mu pokálam drevo. Ráno som vstal o 8:00, doma som spravil, čo bolo treba,  a o 10:00 som 

išiel do drevárne po sekeru a išiel som na brigádu. Otvoril som dvere na kolešni a a išiel som 

kálať to drevo.  Neskôr prišiel ujo z mesta na aute a začal cúvať do dvora. Ja som sa obzrel 

dozadu a zaťal som si do palca. Najskôr som si myslel, že len kúsok, lebo som nič necítil, ale 

keď som sa pozrel na ten palec, tak som sa zľakol, že som sekeru hodil do kúta. Vybehol som 

von, ujo  práve vystupoval z auta. Keď som mu to ukázal, hneď sme sadli do auta a išli sme 

do nemocnice. Tam mi to zašili a dali sadru. Potom  sme išli naspäť, od uja som dostal 

výplatu.  Nejaké peniaze som si odložil ku mame a trochu som si nechal. Na druhý deň som 

išiel do Rimavskej Soboty s kamarátom na aute a kúpil som si MP3. Na Veľkonočný 

pondelok som s kamarátom išiel polievať. Hneď ráno som polial mamu a potom sme  išli do 

dediny. Chodili sme po celej dedine  a všade chceli iba nalievať, ale nemohol som vypiť, lebo 

poobede som sa musel ukázať mame. Zarobil som okolo 43 €. V utorok som sa mal vrátiť 

naspäť do Čerenčian, tak som  išiel ešte do mesta. Pobehal som po obchodoch a kúpil si 10 

litrov benzínu. Išli sme sa s bratom voziť na bugine. Potom som sa išiel už pobaliť, najedol 

som sa a rozlúčil s bratom a mamou. Odviezla ma naspäť, bol som veľmi smutný.  Ešte pred 

bránou som sa  rozlúčil s mamou a išiel som dnu. Už sa teším na ďalšie prázdniny. 

                                                           Nikolaj Danko 2. VS 



 

 

 

Prv, než príde Veľká noc, robíme doma nákupy, pečieme koláče 

a hlavne varíme šunku. Veľkú noc som mal rád hlavne preto, že 

som ju trávil doma, avšak túto som strávil v ústave. Bolo to dačo iné, 

ako keď sa otočíte o 180 stupňov. Cez prázdniny bolo celkom dobre 

až na to, že tu bola nuda. Stále sme pozerali televízor, chodili do 

telocvične a iné.  V pondelok sme z toho veľa nemali, dievky sme 

neoblievali, lebo pršalo. Už som sa nevedel dočkať, kedy bude škola. 

 

 

 
 

 

                                                                            Denis Balažovič 1.VS 



 
 

     Jarné prázdniny boli 

celkom super. Začiatky boli 

nanič, no potom to bolo, ako 

sa patrí. Doma som 

fungovala v pohode, snažila 

som sa pomáhať mamine 

ako som mohla, snažila som 

doučiť súrodencov v škole 

tomu,  čo nechápali, alebo 

som pomohla mamine 

v dome. No samozrejme ako 

aj iné dievčatá som trávila 

voľný čas s frajerom. Adam 

ma veľmi na jarných 

prázdninách prekvapil. 

Dokázali sme sa 

porozprávať o mnohých 

veciach, ktoré ma milo 

prekvapili. Na „výročie“ 

tretieho roku mi  dal prsteň, 

ktorý bol prekrásny 

a darovaný od srdiečka. 

Stretávala som sa aj 

s kamarátmi, ktorí 

znamenajú pre mňa mnoho. 

Dokázala som sa 

porozprávať s maminou 

o veciach, o ktorých som sa 

nikdy s nikým nerozprávala. 

Mám mnoho krásnych 

spomienok na tieto 

prázdniny , no najkrajšie 

bolo to, keď prišiel Adam 

v deň môjho odchodu do 

vlaku a dal mi obrúčku so 

slovami:  „Ľúbim ťa“,  

a nezáleží  mu, akú som 

mala minulosť a kde sa 

momentálne nachádzam. 

Veľmi ma to prekvapilo, 

lebo som to nečakala. 

Takto sa skončili moje jarné 

prázdniny. 

 
 

Slavomíra Smitalová A1 



                

Začala sa jar  

a naše políčko a skleník  potrebuje opäť ožiť našou prácou. 
 

                                                                                        

Najradšej rýľujeme, 

lebo pri tejto práci sa 

odreagujeme,  rýchlo 

nám beží čas a poriadne 

sa vyčerpáme . 

 

              Metod Gašper 

 

 

 

 

 

 

Na jeseň sme pripravovali 

výsadbu stromov ,aby sme do 

oddýchnutej pôdy 

mohli zasadiť ovocné stromy. 

Martin Horváth 



 

                                                

                                                                                                                

                                                                    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Naše ovocné stromy 

musíme ošetriť proti 

škodcom ,aby sme 

mali zdravé ovocie a 

dobrú úrodu.  

                                          

Kristián Horváth 

Najradšej rozoberám a skladám rôzne 

šróby. 

Mám rád pracovné vyučovanie,lebo sa 

odreagujem. 

                                                     Ides 

 

…..rozoberali sme skleník, 

lebo už bol starý 

a nebezpečný a mohol sa 

zrútiť….. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

Máme rady pracovné  … 

                                                                

Irenka a Zlatica 

Radi pracujeme na 

políčku , lebo sa 

tešíme na úrodu: 

reďkovku, 

cibuľu,šalát,paradaj-

ky,papriku. 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Volám sa Jano Šajmer, mám 

14 rokov. Narodil som sa 

1.12.1995. Som tu preto, lebo 

som nechodil do školy. Rád 

hrám futbal. Pochádzam 
z Banskej Štiavnice 

Volám sa Andrej Berky, 

mám 15 rokov. Som z DD 

Poltár. Baví ma hokej, 

snowbord  a tenis. Som 

tu preto, lebo som kradol 

a robil som zle. 
 

 

Naši noví kamaráti 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Volám sa Martin Mega , mám 
12 rokov . Som tu so starším 
bratom Michalom, bývame 
v Ratkovej. Nechodil  som do 
školy, ináč zle som nerobil, 
budem tu šesť  mesiacov. Moje 

záľuby sú hrať sa na počítači 
a rád sa hrám v telocvični. 
Pomaly si zvykám, no ešte 
neviem, ako to  tu chodí. Mám 
tu kamarátov, ale niektorí sú 
aj zlí. Vychovávatelia sú ku 
mne dobrí, majú  ma radi a ja 
ich tiež mám rád. Mne tu nič 
nechýba, ale  mi je len stále 
smutno za   rodinou, za otcom, 
za sestrami, za kamarátmi.  

Mám aj tu kamarátov, ale nie 
som na nich tak  zvyknutý ako 
na tých doma.. No ja sa tak 
modlím, aby  som išiel na 
Veľkú noc domov, aby som 
videl rodinu a kamarátov. To 
je všetko 

Volám sa Jakub Kmecík , mám 11 

rokov, som  z mesta Brezna. Rád 
hrám futbal,                              
hokej a tancujem hip-hop. Prišiel 
som sem za krádeže a bitky. Ešte 
nie som tu zvyknutý, no 
kamarátov som si už našiel 

Naši noví kamaráti 
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Naši noví kamaráti 

Volám sa Róbert Rehula, 
som z Topoľčian a mám 
14 rokov. Prišiel som sem 
za  záškoláctvo. Moje 
záľuby sú skatebording ,  
flordbal a behať 
s kamarátmi po vonku. 
 

Volám sa Michal Mega, som 

z Ratkovej,  mám 15 rokov. 
Záľuby : šport,  posilňovňa, futbal. 

Páči sa mi tu , je mi tu veľmi dobre. 
Zvykol som si  tu veľmi rýchlo. 

 
Volám sa Robo Vavrík, mám 13 

rokov. Som tu pre záškoláctvo. 
Mám rád zo športov hokej, aj ho 

rád sledujem.  Moje koníčky sú : 
autá ,hudba a počítač. Doma sme 

piati : ja, mama, sestra,  dvaja 
bratia. Snaţím sa dostať naspäť 

domov k mame.  Celkom si tu 
zvykám, dá sa tu  vydrţať.  Našiel 

som si  tu uţ aj  kamarátov. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Naši noví kamaráti 

Volám sa Števo 
Číder, chodím do 
šiestej triedy 
základnej školy. 
Pochádzam z Košíc,  
prišiel som sem pre 
krádeže a utekal som 

z domu. Páči sa mi 
tu, preto by som nič 
nezmenil. 

 

Volám sa Annamária  Dotková , 
mám 13 rokov . 

Narodila som sa  21.4.1995 
a pochádzam z Martina . Sem 

som prišla z diagnostického 

centra  a tam som sa dostala  
z domu  za  školu a úteky . Som 

v skupine A2 a zatiaľ je tam 
dobre. Rada hrávam volejbal , 

basketbal , vybíjanú, rada 
tancujem , spievam a najradšej 

mám žarty s druhými. 
Nerada sa učím  a nemám rada  

urážlivé dievčatá. To som celá ja. 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

Volám sa Nikoleta Pustajová, mám 14 rokov. Do RC- 

Čerenčany som prišla 

preto, lebo som 

nechodila do školy. 

Moje záľuby sú tanec 

a spev, hrám volejbal, 

basketbal. Pomaly si 

zvykám, no často som 

smutná, aj keď uţ 

mám tu kamarátky. 

Mám rada svojich 

vychovávateľov  pána 

Szajka a  pani   

Babicovú a 

z učiteľov  

pani Ţigovú.  
 

 
 

 

Naši noví kamaráti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volám sa Janko Oláh. V Čerenčanoch som už druhýkrát. Vrátil som sa  

naspäť z DD v Hriňovej. Robil som tam zle a bil som sa za sestry, ktoré mám 

veľmi rád. Verím však, že pôjdem späť. Ľutujem, že som bol zlý, lebo v DD som 

mohol chodiť na vychádzky so sestrou a k mame. Najradšej mám hodiny etickej 

výchovy a najťažšia je pre mňa matematika. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Nikolaj  Danko , mám 16 rokov a pochádzam z malej dediny 

Kraskovo. 

Dostal som sa sem za záškoláctvo. Som tu už päť mesiacov a chcem sa 

dostať čo najskôr domov. Rád opravujem autá a motorky.  Cez leto chodím na 

hríby a na kúpaliská . Pobyt tu mi celkom pomohol, zlepšil som si známky a už 

som lepší aj doma. Strednú školu by som si chcel urobiť doma. Do letných 

prázdnin je už len pár týždňov a už sa veľmi teším. 

    



 

Okresné kolo vo volejbale sme s prehľadom 

vyhrali a postúpili na regionálne, ktoré sa 

konalo v Málinci... 



Regionálneho kola sa zúčastnili tri družstvá: ZŠ Lovinobaňa, ZŠ Cinobaňa a 

RC Čerenčany.  
Naši chlapci hrali prvý zápas so ZŠ Lovinobaňa. V prvej polovici úvodného setu ešte 

držali krok so súperom, ale v závere im nestačili sily a prehrali ho. Druhý set sa 

niesol v podobnom duchu, chlapci sa nevzdávali, párkrát sa im podarilo pekne 

súpera potrápiť, ale ani to nestačilo, aby zvíťazili. 

Druhý zápas hrali so ZŠ Cinobaňa. Zápas bol od začiatku vyrovnaný, chlapci si 

postupne vytvorili náskok, ale v závere prvého setu sa súper dotiahol a vyrovnal na 

24:24. Posledné slovo mali naši chlapci a vyhrali 26:24. Druhý set bol podobný, len už 

nedovolili súperovi, aby sa dotiahol, a  vyhrali ho v pomere 25:20.                                

Obhájili sme minuloročné 2. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Keď som písal toto, tak by ma ani v tom 

najtajnejšom sne nebolo napadlo, že ten sen 

sa stane skutočnosťou... a MY, vlastne VY 

vyhráte mestskú ligu i napriek tomu, že sme 

tam šli ako nováčik , tzv. outsider.                                

Z doterajších piatich kôl ste prehrali iba jeden 

zápas, za čo som na vás hrdý a zároveň sa 

vám chcem poďakovať. Patrí vám uznanie, 

pochvala,  a aby som nezabudol,  aj veľké  

ĎAKUJEM!!!    

Písať o tom, že aké „tvrdé“(občas) boli 

tréningy,  nebudem, však veď  sme ich zažili,  

ale čo je hlavné,  aj prežili...     ...sme tu  

a ideme ďalej... 

A čo na záver???                                                    

Splnili ste mi sen,  ktorý som sníval, i keď 

mám ešte jeden, ale vy to dobre .                                                                                                                        

viete.... ŠH 2010. 

                                                                              

S pozdravom                     Dr. Palko, resp. 

„siedmy hráč“                              

                                                                                                                                        naša nová adresa webu                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         

        Naše dievčatá sa zapojili do mestskej ligy   starších žiačok  vo 

volejbale, ktorú organizuje mesto Rimavská Sobota.  Celkový víťaz 

získa Pohár mestského úradu v Rimavskej Sobote. Do súťaže sú 

prihlásené nasledujúce školy: ZŠ Dobšinského, ZŠ P.K. Hostinského, 

Gymnázium I. Kraska a RC Čerenčany.                                                   Hrať 

sa bude v šiestich kolách, systémom každý s každým. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Touto cestou by sme sa chceli poďakovať  Mgr. Atillovi Szajkóovi  

Z za tieto nové dresy a oblečenie, ktoré pre nás sponzorsky vybavil. 

  Tie „biele“ nám naposledy priniesli  úspech v podobe víťazstva 

  mestskej ligy  vo volejbale.  

  Dúfajme, že aj naďalej sa nám bude dariť aspoň tak ako doteraz.  

      

             Ešte raz 

                                    ĎAKUJEME... 



 
 

 

 

 

 

 

                

                                                                                                                             ...bez komentára... 

              „Prečo?? Prečo ste to urobil... prečo nám? Prečo teraz?  

      To ste nemusel....Veď  koľko trestov sme už dostali??“ 

       Tak toto som počúval dva, tri, hádam aj štyri dni... 

     „Viete, čo ste? Toto budete ľutovať, to ste nemal, 

      veď my vám to vrátime...uvidíte...“ 

       A takto by som mohol pokračovať, bolo toho dosť, 

       čo všetko som si musel vypočuť...                     

      Ale za nič na svete by som nevymenil ten pocit  

     „môjho víťazstva“ nad vami, ako bezmocne  

     ste sa pozerali jedna po druhej a možno 

     vtedy ste si uvedomili, že čo všetko  

     ste urobili, aj ste si poplakali... 

     Áno, správne, slzy liečia, 

     veď aj pesnička je taká   

     Len škoda, že všetko zlé 

     ste chceli napraviť 

     „v hodine dvanástej“...                                                                                                                                                                                                                                      

     

                                                                                                                                       ...a takto to mohlo byť... 

                           

 

 

Teraz sa zamyslite a vžite do „mojej kože“, čo by ste urobili vy na mojom mieste... 

ÁÁnnoóó, viem, určite by ste tam šli a neurobili to,  čo ja... No, ale stalo sa a už sa neodstane, ale ak vás 

môžem aspoň trochu potešiť,  tak mám ešte niečo pripravené...    ČO??    TOTO... 

Baby, touto cestou by som sa vám chcel poďakovať a zároveň pogratulovať k víťazstvu a prijmite toto moje 

ospravedlnenie ako taký „balzam“ na dušu a zároveň by som vás chcel pozvať na odovzdávanie „POHÁRA“, 

ktoré sa uskutoční dňa 3.5.2010 o 9:00.hod na ZŠ Hostinského... Tie,  ktoré ste sa dostali až sem 

a neskolabovali  po prvých riadkoch, tak už viete, že „Dr.“ Palko má v rukách mečbal a vyhral prvý set 

v pomere 1:0...   Áno, dostal som vás, vyhral som, ale fakt ste boli super.  Ďakujem za spoluprácu.... 

           S pozdravom       „neprekonateľný“       „Dr.“ Palko H.      



Poďakovanie 
 

Neviem, ako mám začať, ale asi takto. Keď som bol na 2. VS , tak som si 
nerozumel ani s chalanmi ani s vychovávateľmi. Trvalo to asi také tri mesiace. 
Toto všetko si všimol ujo Jano, ktorý ma zobral na jeho skupinu. Chcel zo mňa 
spraviť chlapa a aby som bol normálnejší. Keď som bol na  ujovej Janovej skupine, 
všimol som si, že sa s chlapcami baví o vážnych  veciach . Rozpráva sa s nimi 
akoby boli všetci na tej istej úrovni. To sa mi na ujovi Janovi veľmi páči, a to nielen 
mne , ale všetkým chlapcom. Snaží sa nám  dať veľa dobrých rád do života. 
Prostredníctvom časopisu by som mu chcel odkázať, že tieto rady mi nešli jedným 
uchom dnu a druhým von , ale že som si začal uvedomovať veci, ktoré sa dejú 
okolo nás trochu inakším pohľadom. Za všetko by som vám chcel veľmi 
poďakovať. 
 
                                                                                  Peter Deleman  B 1.  
                      
 Než začnem písať, tak sa chcem ospravedlniť pánovi riaditeľovi a mojim 
vychovávateľom, že som ich sklamal. Je mi to ľúto a viem, že sa mi už naozaj 
ťažko verí, ale áno, mrzí ma to. Pomaly budem mať 16 rokov a niekedy sa 
správam ako dieťa a neuvedomujem si, čo robím. Strašne ma to mrzí. Chcem sa 
poďakovať pánovi Václavíkovi, že mi dal možnosť hrať futbal, aj keď mi to niekedy 
nešlo. Ale ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým , čo ma niekam zobrali,  či už 
na pomoc alebo zašportovať si. Ináč som rád, že som tu. Som tu už   štyri roky. 
Spoznal som veľa skvelých ľudí a detí. Peter Deleman a Dano Oláh sú mojimi  
najlepšími  kamarátmi . Teraz nedávno prišiel Róbert Rehula a aj on je fajn 
kamarát. Ja verím, že aj to,  čo sme my  s Peťom a Danom vymysleli v októbri, 
bola hlúposť, bola to sprostosť, ktorú všetci traja ľutujeme. Aj keď ubehlo dosť 
času od tej udalosti, stále nás to mrzí. Viete, sme len deti –puberťáci, ktorí si 
neuvedomujú,  čo im dávate, čo pre nich robíte. Deti, chcem vám povedať, že je tu 
veľmi výborný kolektív, či už vo výchove alebo v škole. Sú to výborní  ľudia, ktorí aj 
keď vám povedia niekedy zlé veci, aj tak vám chcú dobre.. Určite vás majú radi, 
lebo tu nemôže robiť ten,  čo nemá rád deti, ale ten,  čo s nimi cíti a vie,  čo je  pre 
nich najlepšie. Preto vám radím, buďte dobrí a normálni!  Robte to,  čo máte! Vy 
si robíte kolektív, aký chcete. Keď vy budete dobrí, budete sa mať výborne. 
 Ja, ako som tu, som toho prežil strašne veľa a veľa ma ešte čaká.  Ja  tu 
budem už len pár mesiacov a potom budem v Tornali, ale ak si niekto spomenie, 
môže mi napísať na ,,Toti35“. Budem čakať, majte sa a nerobte hlúposti!  
  
                   Váš kamarát  Mojmír  2. VS 
                                                                                   
 

                                                                                                                                                            



 
 

Veľkonočné prázdniny som trávil doma. Bolo mi celkom fajn, ani 

som sa nenudil, dobre som sa zabával. Ale zistil som, že mi niečo chýba....... 

a preto som sa každý deň viac a viac tešil na návrat do RC.  

 

                                                                                                  Lukáš Pecúš 3.VS 

 

 

 
 

Nikdy mi nezáležalo  na tom, KTO SI, ani SKADE SI, či si chudobný 

alebo bohatý, mrzák, bezdomovec. Nezáleží mi, kto čo na Teba hovorí, je mi 

to totálne jedno. Záleží mi na Tebe a Tvojom srdiečku. Chodíme spolu od 

začiatku školského roka s menšími prestávkami a mnohými hádkami. Aj 

keď nechceme byť spolu, stále spolu sme. Proste všetko, čo je zlé v našom 

páre, sa aj tak obráti na to dobré. 

Mojo, ospravedlňujem sa Ti  za všetko, z čoho som Ťa krivo obvinila. Je mi 

to ľúto a prepáč mi.  

ĽÚBIM ŤA !                                                                       

                                                                                            Navždy Tvoja Slávka. 

 

                                                                                      Slavomíra Smitalová A1  

 

 
 

Skôr,  ako začneš čítať tieto riadky, tak Ti chcem povedať to, čo sa mi 

stalo. Ty si sa začal s mojimi citmi len tak zahrávať, lenže na mojom srdci si 

zanechal jednu veľkú ranu, ktorá ma ťaží. Tak strašne moc a zbytočne si 

mi pomotal hlavu. Celé dni nad ničím iným nerozmýšľam, iba nad Tebou, 

že prečo práve TY. Si ten, ktorého tak strašne ľúbim a ktorý mi tak strašne 

ublížil. A preto mám na Teba len jednu otázku :  PREČO??? 

 

                                                                                                                 anonym  



 

 

No začnem asi tým, ako som sem do RC doniesol cigarety a peniaze 

bez vedomia pána vychovávateľa. A mojou hlúposťou, že som ich sem 

doniesol,   som do toho zatiahol aj môjho kamaráta zo skupiny. Dostal 

som trest, ktorý bol o to horší, že balík, ktorý som dostal od mamy,  

som si nemohol užiť. A preto píšem tento príspevok, aby som sa 

ospravedlnil všetkým, ktorých som oklamal a sklamal. Prosím,  

prepáčte mi to, viackrát sa to nestane. Strašne ma to mrzí  o to viac, že 

som sklamal aj svoju mamu. Preto sľubujem, že nič podobné sa viac 

razy nestane. Ešte raz,  prepáčte !  

 

                                                                                 Robo Rehula 2.VS 

  

 

 

 
 

 Prv, než začnem písať, sa chcem 

poďakovať zamestnancom RC za to,  čo ma naučili. Viem, že nie som anjel 

a moje hriechy a bodové hodnotenie nie je vždy plusové. Ale ja som si už na 

toto všetko  zvykol,  lebo to tu niekedy vyzerá ako hotel pod Tatrami, aj keď sa 

tu nedá lyžovať, ha-  ha- ha. Pán riaditeľ,  chcem sa vám ospravedlniť za 

moje hriechy a chcem vám povedať, že vás mám rád a ďakujem, že ste so 

mnou vydržali.  Ďakujem aj  všetkým pedagógom a učiteľom a hlavne pani 

Megovej.  

 

 
 

                                                                                          Marcel Prieložný 2.VS 



 
 

 

 

 
 

Po deviatich rokoch som akoby znova spoznal svoju mamu. 

Áno, našla nás, som veľmi rád, že máme tú možnosť znovu sa 

lepšie spoznať – vyrozprávať a ešte radšej budem,  keď si 

budeme mať možnosť vynahradiť tie stratené roky. 

Ľúbime Ťa,  mama!!!!! 
 

 

                                                          Lukáš Karvai 3.VS 

 

 

 

 

 

 

  
 

  



 
Takže dačo o mne. Ja, Eugen,  som sa stretol v triede s Krepsom. 

Zatiaľ som bol pohoda chalan, ale keď prišiel Krepso, tak som  začal 

zase robiť zle ako doma. Postupne sa to vyvíjalo, karhali ma na 

komunite. Potom sme mali útek ešte s jedným chovancom. Dostali sme 

trest, ale najväčším  trestom bolo to, že sme sa spolu nemohli vôbec 

baviť. Prišli letné prázdniny,  ale domov sme nešli ani ja a  ani 

Krepso. Dali nás spolu na skupinu. Boli sme spolu aj na izbe. Dáko 

som si to vyžehlil. Prišiel Workshop – to boli takí ľudia, ktorí sa o nás 

zaujímali a chceli s nami niečo dokázať. Ja som išiel na tanečný 

a Jožo na výtvarný. Po 20- tich dňoch ma riaditeľ pustil domov, začo 

mu veľmi ďakujem. Doma som sa neprával celkom tak,  ako som mal. 

Nejdem to menovať,  lebo sa za to hanbím. Keď som prišiel z letných 

prázdnin,tak som nasľuboval,že budem dobrý pani Ďurišovej a pánovi 

riaditeľovi. Klamal som, prepáčte mi to. Robil som zle, fajčil som, 

šňupal som, šikanoval a iné blbosti. Potom som sa polepšil a zase 

pohoršil. Posľuboval som zase riaditeľovi a vychovávateľom,  a nič 

z toho nebolo. Posľuboval som, že budem dobrý, ale nikto mi neveril. 

Teraz som sa polepšil!!! A už tri mesiace sa držím. Za to,  čo som 

robil na letných, tak ma nepúšťajú domov vôbec. Nevadí,  ruka sa 

nahradí kosou. Fetovať už nebudem, budem sa snažiť, zatiaľ som 

v pohode. Jeden odkaz pre všetkých : ,, Čaute, to je všetko !“ 

 

 

 

                                                                                 Eugen Baláž 3.VS 



                    
           Redakcia školského časopisu vyhlasuje súťaž pre 

všetkých čitateľov. Odpovede na otázky hľadajte v hlave, 

v učebniciach, v slovníkoch, na internete... Odpovede napíšte 

na lístok s menom a vhoďte vo vyhlásený deň do určenej 

krabice v jedálni. 5 vyžrebovaných súťažiacich, ktorí  

správne odpovedia na všetky otázky, odmeníme!!! 

 

 

1. Koľko dní má priestupný rok? 

 

2. Ako sa stará kukučka o mláďatá? 

 

3. Čo je to tankodróm? 

 

4. Čo slávia veriaci kresťania počas Veľkonočnej nedele? 

 

5. Ako často vkladáme do kalendára priestupný deň – 29. 

február? 

  Súťaž!!! 

                  Súťaž!!! 

                                   Súťaž!!! 



/ 
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