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V dnešnom čísle nájdete: 

- Mikuláš 

-  Spomienky na Vianoce 

- Noví žiaci 

- Lyžiarsky výcvik 

- Valentín 

- Vtipy 

- Vysvedčenie 
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Mikuláš   
 

 

  

 

Na Mikuláša bolo výborne, lebo som 

bola s mojimi kamošmi a boli všelijaké 

svetlá, ktoré mi robili dobre, keď som 

tancovala. Páčil sa mi celý program aj 

s balíkom, ktorý mi chutil, ale aj diskotéka. 

Najviac sa mi páčilo, keď sme nacvičovali program. Som rada, že nám náš 

tanček  vyšiel, ten s Nikolou, Majou a Vierou, ani sme sa nepomýlili. Mám rada, 

keď máme takéto akcie, zakaždým si dobre zatancujem. A ešte je dobre, že nám 

z toho spravili DVD. Som rada, keď môžem ukázať, že viem robiť aj niečo 

užitočné. 

 

                                                                                            Marcela Poláková A2   

 



 

 

 

     

  

  

 

 

 

Príspevok do časopisu začneme 

tak, ţe 24.12.2010 boli Vianoce, 

ktoré sme preţili tu v RC. 

Bolo nám veľmi ľúto, ţe sme 

nemohli ísť domov ako ostatné 

deti. 

Prvý vianočný deň bol pre nás 

ťaţký, lebo nám, deťom, pán 

riaditeľ povedal pár krásnych 

slov o tom, ako preţiť Vianoce 

s rodinou. Chceli by sme 

pochváliť pani kuchárky, ţe nám 

pripravili dobrú večeru, ktorú ochutnali aj páni vychovávatelia. Po vianočnej 

večeri sa všetky deti tešili na darčeky, ktoré nám rozdal pán riaditeľ. Na druhý 

deň prišiel do nočnej pán Pompa, ktorý nám doniesol chutné koláče a boli 

výborné. Na Silvestra to bolo podobné, len bez darčekov. Čakali sme šesť hodín 

, kým odbila  polnoc. Boli sme šťastní, ţe sme si to celkom uţili a preţili. 

Poďakovanie – týmto príspevkom by sme sa chceli poďakovať pánovi 

riaditeľovi a pani vedúcej za všetko, čo pre nás spravili. 
 

 

                       V. Surový a M. Lisý 2.VS 
 

 

 

  

 

 

  Vianočné prázdniny som preţil dobre, lebo som bol doma s celou 

rodinou. Bolo mi veľmi dobre, stretol som aj brata, ktorého som nevidel 4 

mesiace. Potom som bol aj s kamarátmi. Na Vianoce sme dostali s bratom od 

mamičky a otca peniaze a od ostatnej rodiny veci na oblečenie. Na Štedrý večer 

sme mali kapustnicu , opekance, oblátky, rybu, rezeň a šalát. Bolo mi dobre. 

Chcel by som byť uţ konečne doma s rodičmi, dal by som zato všetko a to je 

všetko.                                                                                  

                                                                                            Michal Mičinský B1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sklamanie 
 

Sklamal som sa v Tebe, 
viem ,chyba je vo mne. 

Zlomila si mi srdce, 
ale aj tak Ťa milujem. 

 
Toto je len pre Teba a veľmi Ťa ľúbim, 
aj keď veľakrát sklamem, jedno viem, 
že Ťa milujem a som rád, že Ťa mám. 

I keď sa na niekoho hrám a nie som sám sebou, 
ale stále rozmýšľam nad Tebou. 

 
Stále Ťa milujem, láska si nebeská, 

oči máš ako modrá obloha. 
Sú hviezdy, ktoré sú veľmi vysoko 

a hľadajú len jedno slovíčko..... 
 

To slovíčko – milujem Ťa - chcem počuť častejšie ! 
 
 
 
 

                                                  K. Horváth  2.VS 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Ja? Prečo sa teším ? Lebo, keď prídem domov, mama 

mi povedala, ţe mi kúpi škrečka a viem, ţe mi ho kúpi, lebo je 

mi dobrou mamou. Mame budem pomáhať s upratovaním aj 

s mojím malým bratom jej pomôţem, lebo je veľmi šialený 

a keď padne na zadok, tak povie bam.  Teším sa aj na mojich bratov, ktorých mám rád ,tak 

ako aj oni mňa. Proste sa teším na všetkých. Moţno pôjdem aj ku otcovi, ak budem chcieť.  

 

 

           Jakub Kmecík  1. VS 

 

 

Na jarné prázdniny sa teším preto, lebo budem s mojou rodinou a príbuznými. 

Teším sa aj na to, ţe budem hrať počítačové hry a playstation. Môţem si kedy chcem vybrať 

z chladničky sladkosti a všelijaké dobroty. Budem hrať futbal, lebo v zime sme nemohli. 

Teším sa hlavne na mamu. Moţno sa uţ po jarných prázdninách nevrátim. Veľmi sa teším.  

      

                                                                                                       Rudolf Velický 1.VS 

 

 

 Volám sa Romanko Velický .Pochádzam z Trnavy a mám 14 rokov. Som veľmi šťastný, 

ţe som sa sem dostal aj s mojím mladším bratom. Teraz budú jarné prázdniny. Domov by sa 

malo ísť 11. februára a ak ma pustia, budem veľmi šťastný. Teším sa strašne domov, lebo 

uvidím sestru, kamošov, krstnú, babku, atď. Moja mama by mala pre nás prísť. Bude to dlhá 

cesta, ale veľmi sa teším aj s bratom. Po jarných by sme sa nemali vrátiť. Keby sa nám to 

podarilo, tak budeme šťastní.Domov sa teším preto, lebo budem voľný a môţem si robiť, čo 

chcem. Bude konečne leto a budú aj letné prázdniny. Mama nám hovorila, ţe by sme tu uţ 

nemali byť... 

A ak nás pustia domov, tak uţ navţdy.  

                                                                                                      Roman Velický 1.VS 

 

 

Na jarné prázdniny sa teším preto, lebo som svoju mamu nevidel uţ rok a pol a má pre 

mňa prísť, lebo mi to sľúbila Najprv mi klamala, ale potom som uveril, ţe pre mňa príde. 

Povedala, ţe pôjdeme do Ríma. S mamou som uţ bol v Grécku na ostrove Jasssos. Mama ešte 

povedala, ţe mi vybaví, keď nebudem záchvatovať, zrušenú a budem ţiť v Anglicku, kde sa 

vyučím za kuchára. Tento rok v ústave je mi veľmi dlhý. Konečne pôjdem domov a budem sa 

starať o svoju sestričku, lebo ju mám rád. 

 

                Denisko Balažovič 1. VS 

 

                

 



 

 

 

 

Moje najkrajšie prázdniny boli vianočné prázdniny. Hneď, ako som prišiel 

domov, tak mi brat skočil do náručia, aj on sa tešil, ţe som doma. Robili sme 

koláče. Ja som bol aj doma a aj s kamarátmi. Boli sme aj pri starkej a aj ona mi 

dala darčeky. Doma som upratoval, pomáhal som mamine so všetkým, varili 

sme a večer sme si v obývačke rozbaľovali darčeky. 

Ja som dostal X- BOX 360, volant s pedálmi, MP4, mobil, rukavice, čiapku, 

rifle. Mamina dostala fén, mixér, kozmetiku a oco dostal vodu po holení, auto 

lekárničku a sestra dostala mobil, bundu, šatku, peňaţenku, kabelku a brat 

dostal leva , macíka, auto na ovládanie, auto na vozenie a všeličo iné. 

 

                                 Dávid  Gottas  B1  

 

 
 

 

 

Konečne prišiel deň 22.12. 2010, keď sme odchádzali 

domov. Ja som išla k sestre a ona sa veľmi potešila, ţe 

sme zase spolu. Veľa som jej pomáhala s malou Jenifer 

a s Perlou. 

23.12 sme si vyzdobili stromček a veľmi sa mi páčil. Na 

Štedrý večer  som bola rada, ţe naša rodina je spolu 

a veľa sme sa fotili. 

Veľmi mi chýbala  Viera, Kuca ,Ama, Ţana ,Kata, Julka. 

Dni ubiehali veľmi rýchlo a uţ bol Silvester. Dobre sme 

sa zabavili, boli sme aj na diskotéke. S kamarátkami 

sme behali po obchodoch, boli sme aj na hrade, lebo 

tam spievali a aj hrali milú scénku. Veľmi sa mi  tam 

páčilo. Škoda, ţe tieto prázdniny tak skoro utiekli, uţ sa 

teším na ďalšie a zatiaľ budem zbierať body a budem sa učiť. Som rada, ţe som 

tu s mojou skupinou s pani Chodúrovou a pánom Chodúrom, s pani sociálnou, 

ale aj s ostatnými. Budem asi končiť. 

                                                                                                 Mám Vás rada! 
 

 

                      Marika Ráczová A2 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Takže ja sa volám Juliana . Mne sa páčil Mikulášsky večierok, ale 

najviac sa mi páčil náš tanček, lebo bol vianočný a tancovali skoro 

všetky dievčatá z našej skupiny. Bola som doma aj na prázdninách 

a ďakujem všetkým , ktorí súhlasili, aby som išla domov. Chýbali mi 

doma dievčatá, hlavne Žana a Ama. 

 

         Juliana Hečková A2 

 
 

 

  

 

Na Mikuláša sa tešili asi všetci. Každá skupina si pripravila svoju 

prezentáciu. 

Môžem povedať, že aj tento rok bolo super a aj atmosféra bola 

dobrá. Celý program bol pekný. Počuli sme pekné pesničky, ktoré 

s deťmi nacvičil pán Szajkó, páčilo sa mi aj naše duo s Julianou 

Hečkovou. Dobré bolo aj vtipkovanie vychovávateľov pána Dunaja, 

pani Lysiovej a pani Fazekašovej, ďalej súťaže s učiteľmi a všetky 

tance. 

Po programe sme dostali balíčky a potom sa začala diskotéka. Všetko 

sa skončilo veľmi dobre, nikomu sa nič zlé nestalo. 

 

        Vaša Katy Kováčová A2 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočné sviatky som preţila tu v RC. Bola som z toho smutná, aj z toho, 

ţe nemôţem byť v kruhu svojej rodiny a s kamošmi vonku. Atmosféra tu bola 

celkom fajn, aj medzi babami v pohode. Aj tu bolo dobre. Na Štedrý večer sme 

dostali milé darčeky , pekné mikiny, bolo dobre. Na internáte sme mali voľnejšie 

ako cez rok. Na Silvestra bolo tieţ dobre. Pozerali sme dobré filmy v telke. No 

chýbala nám naša celá skupina, ale hlavne Nikola, Kuca, Ama, Maja, aj malá 

Fíziková- to je naša malá skupinová Nasťa. My uţ  s pani Chodúrovou vieme 

prečo. Chýbalo nám počúvanie hudby a chýbala aj July, naša skupinová 

haluzáčka. 

Páčilo sa mi aj to, ţe všetky dievčatá z našej skupiny zobral pán Chodúr s pani 

Chodúrovou k sebe domov, a potom ešte na nákupy a do kina. Bolo v pohode. 

Ďakujeme im všetky tri. 

 

                                                                                               Ţaneta Šipošová A2 

 

 
Domov som išla 22.12.2010.Bol to pre mňa dobrý 

deň, veľmi som sa tešila  na Vianoce. Doma som mamke 

pomáhala piecť, upratovať a bola som rada, ţe mi 

povedala, ţe je na mňa pyšná. Bola som rada, ţe ma čakali 

kamarátky aj celá rodina a ţe na mňa nezabudli. 
Chcela by som všetky dni preţiť s mojou rodinou od rána  

aţ do večera. Chcem sa vrátiť domov k mojim rodičom. 

Vianoce som preţila veľmi dobre. 

 

                   Ľubica Rišpánová A2 

 

 

 

 



Začnem asi takto. Odchod z Čerenčian bol trochu smutný, ale aj taký 

akurát. Tešila som sa, ţe idem domov, ale na druhej strane mi bolo aj smutno, 

lebo tu ostali moje kamarátky. Najhlavnejšie bolo , ţe som bola doma s mojou 

rodinou a s mojimi kamarátmi. Páčili sa mi nákupy, darčeky. Neviem prečo, ale 

stále som mala v hlave Čerenčany. Páčilo sa mi s bratmi, s rodinou, s kamošmi, 

no proste bolo super. Veľmi mi chýbala Viera. 

Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí súhlasili s tým, aby som išla domov.                                                                                                       

Ďakujem.                                                         

 

 

 

                                                                                              N. Lacková A2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianoce som strávila veľmi dobre. Večer som si pozrela darčeky a našla 

som si tam topánky, oblečenie, náušnice, voňavku, kozmetiku. Potom som šla na 

počítač. Stretla som sa aj s Marcelou, aj s jej kamarátkami a s mojou 

kamarátkou. Chodili sme po obchodoch, lebo nám bola zima. Potom sme šli na 

klzisko a tam sme sa pozerali, ako sa korčuľujú naši kamaráti. 

Stretli sme tam Nikolasa a Dida. Na Silvestra som mala ísť na byt, ale mne sa 

nechcelo, tak som zostala doma. Kaţdý deň som chodila von a na počítač. Bola 

som pozrieť aj môjho brata s frajerkou a ich syna. 

 

 

                                                                                                Anna Baluchová A2 

 

 



Spomienky na Vianoce 

 Na prázdninách mi bolo veľmi fajn. Pod stromček som dostal MP4 a auto 

na ovládanie. Môj brat dostal korčule a MP3. Mali sme veľmi pekné Vianoce. Na 

Štedrú večeru sme jedli  oplátky s medom, zemiakový šalát, rybie filé a veľmi 

dobré rezne. Vianoce znamenajú pre mňa to, ţe sa narodil Jeţiško. Sú to sviatky 

radosti, lásky a pokoja. Cítil som sa veľmi dobre.  

                                                                                                Lacko Kora 5. ZŠ 

 

 Cez vianočné sviatky som zostal v našom ústave Čerenčany. Počas Vianoc 

sa na nás prišiel pozrieť aj pán riaditeľ a pani Fazekašová.  Dostali sme pod 

stromček balíčky. V týchto boli šampóny, gulička pod pazuchy, oriešky, ovocie 

a dostal som aj nové tričko a všelijaké sladkosti. Prišli mi dva balíčky, jeden od 

starkej a druhý od mamy. Na vianočnú večeru sme okrem balíčkov jedli aj 

kapustovú polievku, opekance s makom, zákusky, tortu, ovocie a všeličo iné. Pán 

vychovávateľ Attila Mišove nám doniesol z domu svoj šalát, chlebíčky a zákusky. 

Dostali sme toho dosť, mali sme dokonca dva stromčeky. Jeden z nich bol ţivý 

a druhý bol umelý. Spolu s pánom Balajom sme boli na brigáde, kde som sa 

poriadne prejedol. Aj popri tomto všetkom mi veľmi chýbala moja rodina.  

                                                                                      Dominik Toráč 5. ZŠ 

 



 Keď som prišiel domov, moja mamina bola veľmi šťastná. Brat mi hneď 

skočil do náručia a ja som bol veľmi rád, ţe ho konečne vidím. Zvítal som sa 

s celou rodinou, aj s otcom a s Nelly. Keď som bol doma, pomáhal som mamine 

upratovať, variť a piecť. Pomáhal som aj s prípravou veľkej večere. O piatej večer 

sme začali jesť, boli sme všetci spolu - Nikola, Aďko, oco, mamina, ja a Nelly. 

Hneď po večeri sme išli do obývačky, kde sme si rozdali darčeky. Najprv mamine 

a ocovi, potom oco a mamina nám. Sestre a mamine som kúpil fén a ocovi som 

kúpil holiaci strojček. Ja som dostal volant a pedále XBOX 360, hry na počítače 

a knihu. Sestra dostala tigrovanú šatku a ţehličku na vlasy. Doma bolo veľmi 

fajn.  

                                                                                                Dávid Gottas 5.ZŠ 

 

 Hneď, keď som prišiel domov, tak sme s maminou stavali vianočný 

stromček. Na vianočnú večeru sme mali rybu, šalát, kapustnicu, opekance 

a oplátky s medom. Od maminy a ocina som dostal peniaze, mobil a obraz. Brat 

dostal to isté, len on dostal viac peňazí, lebo je starší. Od krstnej mamy som 

dostal mikinu a od starkej sprej a bundu. Vianoce pre mňa znamenajú sviatky 

radosti a pokoja. Pripomíname si narodenie Jeţiška. Ja som bol veľmi šťastný, ţe 

môţem byť so svojou rodinou aspoň na sviatky, bolo to  pre mňa veľmi príjemné 

a rozhodol som sa, ţe uţ nebudem nikdy robiť zle. A to je odo mňa všetko. 

                                                                                              Michal Mičinský 5. ZŠ 

 



 Moje prázdniny boli veľmi super. Najprv sme s bratom ozdobovali 

vianočný stromček, mama, tá len vypekala. Keď sme na stromčeku zasvietili 

ţiarovky, hneď u nás zavládla vianočná nálada. Spolu s bratmi sme dostali 

vianočné darčeky a tešili sme sa. Nakoniec sme si všetci spolu sadli za stôl, 

pomodlili sme sa a začali sme večerať. Keď sme dovečerali, pozerala som 

v televízore rozprávky a potom som sa stretla s kamarátmi. Zablahoţelali sme si 

veselé Vianoce a šli sme von. Takto som ja preţila svoje prázdniny a Vianoce. 

                                                                                       Marcela Poláková 5. ZŠ 

 

 Vianoce som preţil veľmi pekne. Na Štedrú večeru sme dostali kapustnicu, 

rybu, šalát a opekance s makom. Najviac mi chutili zákusky. Ja som sa najviac 

tešil aj na darčeky, dostali sme drogériu, sladkosti a školské potreby. Na Silvestra 

bolo to isté, no mne sa to viac páčilo. Pán Attila nám doniesol koláče, rezne 

a čokoládovú roládu. Podľa mňa to bolo celkom fajn, no aj tak mi bolo ľúto, ţe 

nie som doma.  

                                                                                             Roman Kováč 6. ZŠ 

 

 

 

 



 Pred Vianocami som sa veľmi tešil, nemohol som sa dočkať, kedy po mňa 

rodičia prídu. Zrazu nastal ten čas a uţ som nastupoval do auta. Keď som uţ bol 

doma , bol som veľmi rád. Aj naši doma boli radi, ţe ma vidia. Čakali na mňa 

s vianočným stromčekom a na druhý deň som ho pomáhal zdobiť. Pomáhal som 

rodičom aj s vianočným nákupom.  Mali sme  ryby, kapustnicu, kapra, šalát 

a rezne. Pod stromčekom som si našiel MP4 a veci na hygienu. S rodinou sme 

pekne oslávili aj Silvestra. Púšťali sme rakety a hádzali sme petardy. Po Novom 

roku som sa ani nenazdal a uţ som bol za bránami Čerenčian.  

                                                                                              Jakub Minich 6. ZŠ 

 

 Keď som prišiel domov, všetci ma stískali, hlavne mamina. Neskoršie sme 

spolu s maminým priateľom počúvali hudbu. Na Štedrý deň som s mamou varil 

kapustnicu, rybu a k tomu aj šalát s kašou. Keď sme sa dobre najedli, bol som ako 

prvý pri stromčeku. Našiel som si tam veľmi veľa vecí, tie vám ale nepoviem. 

Potom sme išli ku starkej, kde som si tieţ našiel veľa vecí. Práve na Silvestra som 

ochorel. Veľmi som kašľal, tak som si musel ísť ľahnúť. Tuho som zaspal a po 

zobudení ma mamina strašila, ţe uţ bola polnoc. Pozrel som sa na hodiny, ale 

zistil som, ţe som vstal presne. Po mojom bratovi hodili petardu, on plakal 

a utekal. Keď sme všetko vybúchali, išli sme dnu spať.  

                                                                                           Jakub Kmecík 6. ZŠ 

 



 Práve posledný deň pred prázdninami sme mali tu,  v Čerenčanoch, takú 

volejbalovú akciu. O chvíľu pre mňa prišiel môj ocko, ţe idem na prázdniny 

domov. Bola som veľmi prekvapená, lebo som vôbec nečakala, ţe po mňa prídu. 

Doma sa mi veľmi páčilo. Dostala som veľa darčekov a bola som so svojimi 

príbuznými. Veľmi sa mi páčilo aj to, ţe sme si dávali kamaráti a kamarátky 

medzi sebou tieţ darčeky. Veľmi super som sa cítila aj na Silvestra. Doma sme 

mali veľkú silvestrovskú oslavu. Pozvala som si veľa kamarátov a kamošiek. Keď 

bolo dvanásť hodín, púšťali sme ohňostroje a otvárali sme šampanské. Tu 

v Čerenčanoch nie je zle, ale doma je predsa len doma. 

                                                                                           Nikola Lacková 6. ZŠ 

 

 V pondelok ráno som išiel normálne do školy a na štvrtej hodine po mňa 

prišla teta Anička, ktorá mi povedala, ţe idem domov. Zbalil som si veci a išiel 

som. Keď som bol druhý deň doma, pomohol som navoziť drevo, zakúril som, 

doniesli sme stromček a vyzdobili sme ho. Pomáhal som aj s vianočnými 

nákupmi a so šalátom. Večer o šiestej sme sa najedli a rozdali sme si darčeky. Ja 

som dostal notebook, snowboard, veci na oblečenie, hry na počítač a peniaze. 

Mame som kúpil pedikúru. Na Silvestra som bol doma s kamarátmi. Od ôsmej 

večer sme hrali poker aţ do tretej ráno. Na Troch kráľov kamaráti chodili spievať, 

ale ja som zostal doma. No a to je koniec. 

                                                                                           Marián Rovňaník 6. ZŠ 

 



 Hneď, ako som prišiel domov, mamka mi otvorila dvere a skočila mi do 

náručia. Ja som sa rozplakal a išiel som von. Vonku ma čakali kamaráti 

v zástavke a boli veľmi radi, ţe som uţ prišiel. Bolo veľmi mokro a bol tieţ sneh. 

Pomáhal som bratom s drevom, ja veľmi rád kálam a reţem drevo. Neskôr som 

robil stromček a dával som naň salónky a svetlá. Keď sa svetlá rozsvietili, bolo to 

veľmi pekné. Moja mama piekla koláče, ktoré mi veľmi chutili. Celé Vianoce 

sme chodili s kamarátmi po zábavách a bolo nám veľmi dobre. Môj tatko ma má 

veľmi rád a preto ma zobral na Vianoce domov. Celé Vianoce som poslúchal 

a nerobil som nijaké zbojstvá. Na Silvestra som bol s bratmi v klubovni a spolu 

s kamarátmi sme hádzali petardy.  

                                                                                                Arpád Szabó 6. ZŠ 

 

 Keď som prišiel domov z ústavu, veľmi sa mi uľavilo. Preţil som 

prázdniny spolu s kamarátmi a s kamarátkami z bytovky. Doma bolo tak super, ţe 

sa mi ani nechcelo vrátiť. Často som pomáhal mamine, keď bolo treba dačo 

urobiť. Chodil som na zábavy a počas Silvestra som bol na diskotéke. Na Orave 

cez Vianoce nebolo veľa snehu, iba 10 centimetrov. Pri ceste naspäť som musel 

v Ţiline čakať aţ tri hodiny. To boli moje prázdniny.  

                                                                                          Marek Fendek 9. ZŠ 

 

  



 

 Vianoce som trávila pekne. Keď sme sa najedli, išla som si rozbaľovať 

darčeky. Našla som si tam oblečenie, kozmetiku, topánky, voňavku a náušnice. 

Silvester som oslavovala doma preto, lebo sa mi nikde nechcelo ísť. Púšťala som 

si petardy a bola som na počítači. Cez Nový rok som bola vonku. 

 

                                                                                     Anna Balúchová  7. ZŠ 

 

 

 

 

 

 Cez tieto sviatky som bola tu v ústave. Bolo tu dobre, ale aj tak by som 

radšej tieto sviatky trávila v kruhu mojej  rodiny a mojich kamarátov. Sviatky 

nám, čo sme tu ostali, prebehli rýchlo a v pohode. Bolo celkom fajn. Z mojej 

strany boli radostné. Mohli byť ale lepšie, keby pre mňa prišli a šla by som 

domov. Viac sme mali voľno, pozerali sme televízor, chodili sme do telocvične 

a aj na počítače. Chodili sme aj  na vychádzky. 

 

                                                                                     Ţaneta Šípošová 7. ZŠ 

 
 

 

 

Volám sa Juliana Hečková   Vianoce som preţila celkom fajn. Bola som 

doma. Pomáhala som otcovi s prípravou jedla a pozerali sme telku. Na Vianoce 

som dostala knihu, voňavku od Fergie, veci a samé blbosti. Aj na Silvestra bolo 

celkom fajn, bola som vonku na disko.  No ja uţ budem končiť, som rada, ţe som 

mala príleţitosť ísť domov. Ďakujem pánovi riaditeľovi a Chodúrovcom, ţe ma 

pustili. 

 

                                                                                      Juliana Hečková 7. ZŠ 

 



No, ako viete, vianočné sviatky majú byť plné harmónie. Aj naše sviatky 

boli plné radosti a smiechu. Hoci sme z nejakých dôvodov museli ostať  

v reedukačnom zariadení, Vianoce sme nemali skromné, to veru nie. Nemuseli 

sme plakať a spomienky na rodinu sme zakryli smiechom, radosťou a jedlom. 

Štedrá večera sa začala o 17:00 hodine a bola fakt úţasná. Príhovor mal náš pán 

riaditeľ, za ktorý ďakujeme . Bolo  vidno aj  na pánovi riaditeľovi, ţe ho mrzelo, 

ţe sme neboli  všetci doma.  Keď odišli denní vychovávatelia, tak sme pozvali na 

izbu Tomáša Horského a Lukáša Karvaia. Celú noc sme sa napchávali. 

S Tomášom sme sa išli osprchovať o jednej v noci do studenej vody a bolo to fakt  

čerstvé. No škoda, ţe nebol sneh. Náš Silvester nebol aţ taký ako Vianoce, ale dal 

sa. Večeru sme mali tak ako na Vianoce. Príhovor mala pani Fazekašová, ktorej 

to bolo tieţ ľúto, ţe sme tu zostali viacerí. Cez Silvester bolo viacej snehu ako na 

Vianoce.  Chceme tým povedať, ţe sme strávili Vianoce a Silvestra radostne 

spolu. 

 

                                                                         Ivan Suchý a Eugen Baláţ 7. ZŠ 

 

 
 

 

 Keď som išla domov, bolo celkom  dobré počasie. Doma ma uţ  čakali  

moje dobré kamarátky a celá rodina. Bola som rada, ţe som videla celú rodinu. 

Doma bolo dobre , aj mame som pomáhala variť. Celkom dobre nám išlo 

varenie. Aj mama bola na mňa pyšná. Potešila som sa aj darčekom. Aj tento rok 

sme mali veľký stromček, aj veľa ozdôb na ňom. Celkom dobre som preţila 

vianočné prázdniny, ani som nečakala, ţe bude tak dobre. Poslúchala som.   

Kaţdý rok  by som chcela byť doma s rodinou a stráviť Štedrý večer tak, ako 

teraz na vianočné prázdniny. 

 

                                                                             Ľubica Rišpánová   7. ZŠ 

 



 

Ani neviem, ako mám začať. Tieto prázdniny boli ako tak, nudili sme sa, 

ale aj nie, nemuseli sme ani veľmi pracovať ako cez školu! Chodili sme na 

počítače, do telocvične. Hrali sme vybíjanú a chodili sa von korčuľovať. Niekedy 

sme chodili aj na vychádzky. Nevadilo mi to, aj keď mi chýbali niektoré  osoby, 

predsa som to musela vydrţať! Cez Štedrú večeru všetko sme ozdobili a pripravili 

tak, ako sa to má. Po Štedrej večeri sme dostali darčeky.    Predsa sme boli radi, 

ţe sme aspoň dačo dostali!!! Cez Silvestra sme mali také isté, čo na Štedrý večer! 

Pozerali sme filmy a ohňostroj sme videli  len cez okno.  Keďţe uţ nemám vôkol 

seba nikoho, zostávajú mi len RC Čerenčany, a s tým sa musím zmieriť. Okrem 

tohto ústavu nemám nikoho, o koho sa môţem oprieť. No napriek tomu nám bolo 

veľmi dobre.  

 Mňa, Vierku a Ţanetu si zobrali vychovávatelia Chodúrovci. Bolo nám 

u nich veľmi dobre, boli sme u nich doma. Ponúkli nás a aj sme sa najedli. Jedli 

sme hranolky a ťahaný syr. Potom sme šli do obchodu, kde si Vierka skúšala šaty, 

ktoré si chcela kúpiť. Boli sme aj v Kauflande  a nakoniec sme išli do kina na  

film „Zlý policajt“. 

 Ďakujeme pani Chodúrovej a pánovi Chodúrovi za to, ţe nám spríjemnili 

vianočné prázdniny. 

                                                                                  Katka Kováčová 7. ZŠ 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moje prázdniny sa začali 21.12.2010. Bola som v Detskom domove v Hriňovej. 

Tam mám aj súrodencov. V ten deň, keď som tam prišla, hneď som beţala za 

kamarátkami a kamarátmi. Ešte predtým som ale bola so súrodencami, s ktorými 

som bola v obchode nakupovať darčeky. Na druhý deň som sa dozvedela, ţe moja 

najmenšia sestra leţí na očnom v Banskej Bystrici. Obliekla som sa a spolu 

s našou tetou z detského domova a s pánom riaditeľom Mirom sme cestovali 

autom za ňou. Cesta bola dosť dlhá, no najväčší môj záţitok bol vtedy, keď sme 

prechádzali cez Zvolen a ja som tam zbadala svojho švagra. No smola bola tá, ţe 

sme sa nemohli spolu porozprávať. Potom uţ šli dni rýchlo a na Štedrý večer sme 

boli všetci spolu, bolo fakt super. Spolu so svojimi kamoškami som varila. Ja 

s jednou kamarátkou som robila rezne a ryby. Boli naozaj veľmi chutné spolu so 

šalátom. Boli sme sa aj korčuľovať, hoci sa veľmi neviem, viem aspoň stáť 

a spraviť pár krokov. Spolu s kamarátkou a chalanmi sme boli na vychádzke 

v meste na kofolu. Najťaţšie bolo  stadiaľ odísť, bolo tam proste super. Bola by 

som veľmi rada, keby to bolo ešte raz.  

 

                                                                                     Anna Kováčová  7. ŠZŠ 

 
Cez vianočné sviatky to bolo  presne tak, ako som si to predstavoval. 

S mamkou sme boli doma uţ o štvrtej hodine. Ako prvé som išiel do kúpeľne 

a zatvoril som sa tam na polhodinku. Napustil som si vaňu a zapol vírivku na 

riadne tlaky. Potom som sa najedol, hoci som vôbec necítil hlad a išiel trocha 

von za kamarátmi, ktorí sa veľmi veľa pýtali, ako to v RC vyzerá, aký je tam 

denný reţim, ako sa k nám správajú a podobné otázky. V ten deň sme išli na 

ihrisko za základnú školu, kde sme mali ľad, a chodil  som tam kaţdý deň 

minimálne na dve hodinky. 

 Dúfam, ţe mamina nezistila jednu vec. Keď som jedného krásneho dňa išiel 

brať salónku zo stromčeka, čo by čert neurobil, prestrihol som omylom káblik na 

svetlách. To sa mi teda ale podarilo.  

 

                                                                                          Martin Baláţ 9. ZŠ 

 



Moje prázdniny začali 22.12.2010. Cesta domov bola veľmi dlhá, celú 

cestu som prespal a rozmýšľal, čo bude a čo je so mnou. Veľmi som čakal a tešil 

sa na bratov, lebo mi veľmi chýbali. Chcem povedať, ţe tieto prázdniny neboli tie 

najlepšie, ale bolo aspoň dobre. Keď sme prišli do detského domova, dievčatá ma 

ani nespoznali. Vybalil som si veci a hneď nato išiel s bratom na vychádzku. Na 

Vianoce som dostal darčeky. Dostal som basketbalový poster a loptu, okrem 

iného aj osobnú hygienu. Na Silvestra som čakal, ţe môj brat ma zoberie 

z decáku. Zobral ma a chodili sme všade spolu. Vrátil som sa 9.1.2011. Nechcel 

som sa  sem vrátiť, ale keď som sa dozvedel, ţe sa vrátim naspäť do detského 

domova, tak som  hneď  sem prišiel. 

 

                                                                                    Dávid Kardoš 7. ZŠ 

 

 
 

 Ja som zostala na Vianoce tu. Mne tu bolo aj dobre, aj zle. Dobre mi bolo 

preto, lebo tu bola veľká sranda a zle preto, lebo som nešla do detského domova. 

Nenahnevala som sa, ţe ma nechceli v detskom domove a s pánom Szajkóom sme 

si doniesli klavír, na ktorom on hral a my sme tancovali a spievali. Na Štedrý deň 

robila pani Adka s pánom Jankom a my sme pripravovali štedrovečerný stôl. Mne 

sa to veľmi páčilo, neviem, či aj im, no mne veľmi. Na Silvestra nič také nebolo, 

no ja som mala narodeniny, čo bolo v pohode. Jediné, prečo mi prišlo smutno, 

bolo to, ţe som nebola so súrodencami. 

 

                                                                                Barbora Bobáková 8. ŠZŠ 

 

 



Na Vianoce som zostal v Čerenčanoch. Nešiel som domov preto, lebo som 

sa nevrátil z  prázdnin. Vianoce boli fajn. Vianočné darčeky rozdával pán 

riaditeľ. Najviac ma mrzí to, ţe uţ druhé vianočné sviatky som nebol doma 

s rodičmi. 

 

                                                                                Lukáš Karvai 8. ŠZŠ 

 
 

 

 

 Konečne som bola doma a robila som s ujom nákupy. Dali mi peniaze a ja 

som nakúpila kaţdému darčeky. Doma som pomáhala upratovať, variť a piecť. 

Na Silvestra sme boli na diskotéke a s mojou sesternicou sme púšťali petardy. 

Bola som sa sánkovať a guľovať. Na Troch kráľov sme boli doma a pozerali 

televízor. Chodila som po vonku a bolo mi veľmi dobre, chcela by som byť ešte 

doma a preţívať takéto prázdniny. Netešila som sa, keď som išla naspäť do 

ústavu, mala som dlhú cestu sem. Dostala som aj s bratom veľa pekných 

darčekov a boli sme radi, ţe sme doma spolu s celou rodinou. Mojej sestre sa 

narodilo pred Vianocami bábo, malý Samko. Som rada, ţe sme pekne strávili 

Vianoce, Silvester a Troch kráľov. Aj nabudúce by som chcela ísť domov na 

všetky prázdniny. 

 

                                                                                         Soňa Jirúšková 8. ŠZŠ 

 

 

 

 

  

 



 Moje prázdniny sa začali uţ 17.12.2010. Hneď ráno sme utekali na 

autobus s Marekom. Ja som mal cestu do Zvolena, on do B. Bystrice. Po ceste 

sme sa rozprávali, čo budeme doma robiť.  Vo Zvolene som vystúpil a čakal na 

autobus do Trenčína. Cesta bola únavná a nudná. Ale keď som prišiel domov, uţ 

bolo lepšie. Po príchode som bol pár hodín doma. Na Vianoce som telefonoval 

s Táničkou. Na Silvestra sme sa najprv boli trochu pozabávať v uliciach a potom 

sme išli s kamarátmi na byt jedného z nich spolu aj s jeho rodičmi a susedmi. 

Bolo dobre, no krátko. Cestou naspäť bola nedeľa a nešli skoro ţiadne autobusy. 

Niektoré som aj zmeškal a tak som musel aj päťkrát prestupovať. No nakoniec 

som sa o 20:00 hod. dostal do RC. S chalanmi sme sa rozprávali dlho do noci, 

ako bolo dobre. 

 

                                                                                       Lukáš Pecúš 9. ZŠ 

 
 

Bol to jeden z mojich najkrajších a najrýchlejšie preţitých dní. Deň 

predtým som sa dozvedel, ţe idem na výlet do Košíc a ešte naviac, ţe sa pôjde na 

strednú odbornú školu, teda konzervatórium. Hneď mi bolo lepšie. Na druhý deň 

bol môj deň D. Ráno bolo zvyčajné ako aj ostatné rána. Naraňajkovali sme sa 

a išli sme pred bránu, kde nás uţ čakal autobus. Uţ len ten pocit, ţe som sa 

dostal za bránu, bol pre mňa odmenou. Cestou do Košíc sme sa rozprávali 

o našich ţivotoch s pani sociálnou a pani Aničkou. Pani sociálna nás stále 

prehovárala, aby sme spievali, a aj sme sa osmelili a začali spievať, aj keď sme 

sa trocha hanbili. V Košiciach som bol prvýkrát a nemôţem sa sťaţovať. Najprv 

si pre nás študenti tejto školy  pripravili hodinový program, ktorý sa mi naozaj 

veľmi páčil. Potom sme mali dva a pol hodinový rozchod, bolo to vynikajúce. 

Prechádzali sme sa po pešej zóne a pozerali sme sa na stánky – boli tam 

vianočné trhy. Pri návrate do RC sme uţ boli pokojnejší, ako keď sme tam prišli. 

A môj naj deň je pri konci. 

 

                                                                                             Martin Baláţ  3.VS 

 

 

 



 

 

Moje prázdniny 
  

 Tak, ako každý rok, aj tento rok som strávila prázdniny v RC. Bolo tu celkom 

fajn, ale napriek tomu som sa tešila do školy a na svoju výchovnú skupinu.
  

Tešila som sa hlavne  na Lukáša Pecúša a Laďku Oláhovú. Títo dvaja mi najviac 

chýbali a som rada, že sú už tu. Prázdniny prešli veľmi rýchlo. Každý deň sme chodili 

na vychádzky, korčuľovali sme sa a hrali sme hokej. S pánom Szajkóom a s pánom 

Haluštíkom bolo veľmi dobre, len bola veľká, veľká zima. 

 

                                                         S pozdravom Táňa Čipková 9. ŠZŠ 

 

 

  

 
 

 V RC počas prázdnin mi bolo celkom dobre, ale radšej by som chcela byť doma 

s rodinou. Počas prázdnin sme chodili na vychádzky, korčuľovali sme sa. Bolo nám tu  

dobre. Prázdniny utiekli ako voda,  a je tu opäť škola. Musíme sa veľa, veľa učiť, aby 

sme dosiahli čo najlepšie polročné vysvedčenie. 

 

                                                                          Irenka Kováčová 9. ŠZŠ 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

Moje prázdniny boli o tom, že konečne sme všetci boli na Vianoce pri večeri 

spolu. Sedeli sme pri stromčeku, rozdali sme si darčeky. Môj bratranec mal 15 rokov, 

a preto sme to poriadne oslávili. Kúpili sme trojposchodovú tortu. Ja som dostal pod 

stromček retiazku, bundu, topánky, šál, uterák, pyžamo, boxerky.  

Prázdniny sa mi veľmi páčili. Mali sme veľa voľna, chodili sme do mesta za 

kamarátmi a kamarátkami. Bol som rád, že som išiel na zimné prázdniny, pretože som 

rozmýšľal v ústave stále o tom, že či ma pustia alebo nie. 

Chcel by som sa všetkým poďakovať, ktorí mi dovolili ísť domov. 

                                                                                     Ďakujem veľmi pekne ! 

     

            Andrej Berky 9. ŠZŠ 

 
 

Moje prázdniny boli dobré, ale škoda, že to tak rýchlo prešlo. Takže Vianoce 

som  prežil v RC. Ale bolo mi smutno za domovom, ale aj za kamarátmi. Najviac mi 

bolo smutno  za Mišom a Dávidom, ale aj za ostatnými kamarátmi. Veľmi som sa 

tešil, kedy skončia tieto prázdniny. A zároveň som veľmi čakal, kedy ma už pustia na 

vychádzku. Potom som sa nakoniec svojej vytúženej vychádzky dočkal. Chcel by som 

sa vrátiť k Štedrej večeri. Pán riaditeľ nám povedal príhovor. Bolo to veľmi 

zaujímavé. Po príhovore sme mali zemiakový šalát a vyprážanú rybu, opekance s 

makom, ovocie a išli sme hore na skupiny. Na druhý deň sme mali na obed vyprážaný 

rezeň a fajné zákusky. Vychádzky som sa dočkal 27.12.2010. Bolo super. Potom 

prišiel opäť môj super deň. 29.12.2010 som išiel s pani sociálnou a s pani Anikou do 

Rimavskej Soboty. Išli sme do múzea a cukrárne. Potom sme mali menšie potulky po 

meste. Keď sme sa vrátili, boli sme veľmi premrznutí. Prišiel Silvester , všetci sme sa 

tešili. Večer prišla pani Fazekašová, ktorá rozprávala svoje zážitky a povedala pekný 

príhovor. Po príhovore sme sa pustili do jedenia. Všetkým nám chutilo. Jedli sme do 

sýtosti. Takto som prežil zimné prázdniny v RC. 

 

                                                                                           Arnold Berky 9. ŠZŠ 
 



 

Cez prázdniny som bola pri svojej mame a sestre. Dostala som veľa darčekov: 

nohavice, sladkosti, tričko. Bolo mi  výborne, škoda, že sa už prázdniny skončili.  

 

                                                                                                Nikola Fíziková 5. ŠZŠ 

 

 Posledný deň vyučovania som čakal na svoju starú mamu. Ale ona neprišla. 

Bolo mi veľmi smutno. Ale napriek tomu prázdniny strávené v RC boli celkom dobré. 

Chodili sme sa sánkovať, korčuľovať, pozerali sme televízor. Myslím si, že tieto 

prázdniny som prežil tak, ako keby som bol doma. 

 

                                                                                               Kristián Sendrei 6. ŠZŠ 

 

  Prázdniny som prežila v RC. Mama pre mňa neprišla. Ale nebolo to tu také zlé, 

pretože tu bol kopec zábavy a srandy. Hrávali sme vybíjanú. Na Štedrý večer tu bolo 

všetko tak, ako keby sme boli doma. Boli tu aj zákusky a torta. Pod stromček sme 

dostali hygienické veci, spodné prádlo, mikinu a sladkosti.  

 

                                                                                                 Nikola Pustajová 5. ŠZŠ 

 

 
Veľmi sme sa potešili, keď nám pán riaditeľ povedal, že prázdniny spolu 

s Kristánom  Delemanom strávime spolu v našom detskom domove. A naozaj sa nám 

to splnilo. Prišli si pre nás z detského domova. Na Vianoce sme mali bohatý stôl a 

kopec dobrôt. Pod stromčekom sme si našli kopec drobností. Na Silvestra bol 

najväčší zážitok, pretože sme púšťali petardy a mali sme pekný ohňostroj. Pozerali 

sme televízor a tešili sme sa z každého voľného dňa. A nakoniec po prázdninách nás v 

pondelok  10.01.2011 doviezli späť do Čerenčian.  

 

                                                                      Patrik Lukáč, Kristián Deleman 5. ŠZŠ 

 

 



 Jedného dňa počas komunity nám pani sociálna aj pani psychologička 

oznámili, že pôjdeme na výlet do Košíc. Prečítali nám zoznam, že kto ide na výlet. 

Veľmi som sa potešila, že v zozname som bola aj ja.  

V Košiciach sme videli krásne divadlo, ktoré sme videli aj z vnútra. Chodili sme po 

obchodoch a veľmi nám bolo dobre. Za výlet by som sa chcela poďakovať pánovi 

riaditeľovi, pani sociálnej , pani Chodúrovej a pani psychologičke. Ešte raz ďakujem. 

 

                                                                                       Tonka Balážová  6. ŠZŠ 

 

 

 Ako som prežila zimné prázdniny ? „No veľmi dobre .“ Pod stromčekom som 

mala veľa darčekov. No horšie na tom bolo, že som bola chorá a musela som aj ležať.  

Doma bolo veľmi dobre, len škoda, že to tak rýchlo prešlo. 

 

                                                                                    Zlatka Rezmuvešová 8. ŠZŠ 

                                                                                 

  Ja som prežil Vianoce pri mojej starkej a pri súrodencoch. Po prázdninách  ma 

doniesli do ústavu a je mi tu veľmi smutno. Veľmi rád mám svoju mamu, otca, 

súrodencov a   svoju malú sestričku Klaudiu a aj mojich starých rodičov.  Na letné 

prázdniny by som chcel ísť domov a vidieť moju rodinu. 

 

                                                                                            Ľudovít Kónya  8. ŠZŠ 

  

Dňa 17.12.2010 som išla domov do svojho mestečka Prievidza. Veľmi som sa 

domov tešila. Spoznala som  nových kamarátov. Tieto prázdniny  boli super, bombové, 

až na jednu vec, že som sa musela  ešte  vrátiť.  Na Vianoce  mala moja sestra  

Denisa zásnuby. Dostala som veľa  darčekov. Bola som aj na diskotéke. Na  Silvestra 

som bola na silvestrovskej  párty.  A teraz sa musím veľmi, veľmi snažiť, aby som bola 

dobrá v správaní a šla  som domov. 

 

                                                                                      Ladislava Oláhová  8. ŠZŠ 

 
  



 

 

 Ráno prišli pre mňa mama, otec a mamin  priateľ na aute. Keď sme išli na 

aute, tak sme sa zastavili na benzínke natankovať a išli sme na obed. Keď  som prišla 

domov , tak sme sa zastavili pri babke pre deti, pretože dávala  na ne pozor, pretože 

rodičia  boli pre mňa v Čerenčanoch. Potom sme išli na benzínku kúpiť sladkosti. 

Ďalej som navštívila svoju druhú  babku.  Na druhý deň som išla k mojej  kamarátke , 

s ktorou sme sa dlho rozprávali o ústave a tak...Bola som pozrieť aj svojho strýka, on 

ma objal a povedal, aby som poslúchala. Za tie dva týždne som si našla frajera a 

potom som už bola s ním. Keď povedala moja mama, že mám frajera, prišiel pre mňa 

kurátor a policajti  a išla som na policajnú stanicu. Potom som išla domov. Práve  

vtedy som mala 15 rokov, a preto som si začala vybavovať občiansky preukaz. Doma 

som  sa so svojimi rodičmi pohádala, ale napriek tomu mi bolo celkom dobre. Ja už 

nechcem ísť domov, pretože som doma robila aj tak zle. Načo pôjdem domov,  keď aj 

tak doma budem robiť zle ! 

 

                                                                                       Monika  Smažáková 8. ŠZŠ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rómska pieseň 
 

 

 

Napíšem ti na rozlúčku tvoju krásnu básničku. 

Aby si dobre vedela,  

koho si v srdci nosila. 

 

Si ruža, ktorú milujem. 

Si slnko, ktoré zbožňujem. 

Si lúč, ktorý do mňa preniká. 

Ty si moja láska, Gabika! 

 

Napíšem ti na rozlúčku 

tvoju krásnu  básničku. 

Aby si dobre vedela,  

koho si v srdci nosila. 

 

Si ruža, ktorú milujem. 

Si slnko, ktoré zbožňujem. 

Si lúč, ktorý do mňa preniká. 

Ty si moja láska,  Gabika! 

 

                                                                                        Marcel Prieložný, 8. ŠZŠ     

 

 



 

Naša hymna 
 

 Makali sme na tej hymne približne dva mesiace. Boli to ťažké, ale pekné 

dva mesiace a som rád, že som mohol niečo takéto urobiť pre tento ústav. V deň 

nahrávania som išiel nahrávať ako prvý ja a mal som trochu strach, aby som to 

nepokazil. Keď som sa však postavil pred mikrofón a dostal na uši slúchadlá, 

všetko zo mňa opadlo a uvedomil som si, že som spravil niečo významné. Som 

rád, že som mohol spoznať ľudí , s ktorými vyrastal pán Szajkó. 

 

                                                                                          Martin Baláž 3. VS 
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                     Takto  asi  by mohlo  vypadať   niekedy  aj naše  vysvedčenie ... 

     

 



 

 

 
 
 

 

Jakub Kmecík   -  Môj najlepší časopis je Kamarát.  Preto je obľúbený, lebo sú 

v ňom niky na pokeci, fotky, horoskopy a strašidelné príbehy. Keď ho dostávame 

každý mesiac,  tak sa veľmi teším, lebo sú v ňom aj plagáty a kalendáre. Sú tam 

aj obrázky mojich obľúbených spevákov a pod  nimi ich komentáre, ktoré často 

čítam. Čítal som tam aj vtipy. A ešte viem jeden, čo som si odtiaľ zapamätal:  

„ Viete, čo spieva upír, keď loví svoju korisť?“ ,, Chcem sa z teba napiť, hou, 

hou.“  

 

 

 

 

Nikoleta Lacková – Ja rada čítam časopis Kamarát. Čítam ho rada preto , lebo 

sú tam všelijaké vtipy, úlohy, ktoré sa dajú  vyplniť. Niekedy sú tam aj 

matematické úlohy. Potom ma baví čítať aj o horoskopoch, lebo  sú tam pekné 

obrázky a píšu tam zaujímavé veci o spevákoch,  aj  o športe, no proste všeličo. 

Vždycky nám ho na hodinu donesie pani učiteľka Megová, ktorá nás  učí 

literatúru  a slovenský jazyk. Pred piatimi dňami som tam čítala celkom 

zaujímavý  kreslený článok o dievčati a psovi. Bol pestrofarebný a plný 

všelijakých dobrých nápadov. Rada čítam aj školské  články, myslím tým 

literatúru. Ale iba  vtedy, keď je niektorý zaujímavý. 

 

 

 

 

Rudo Velický – Moja najobľúbenejšia kniha je Stavby sveta. Moc sa mi páči, 

lebo sú tam všelijaké stavby, napríklad Socha slobody, Koloseum, hrady 

a zámky. Najviac sa mi odtiaľ páčila Socha slobody, lebo je to najväčšia socha,  

ktorú som videl na vlastné oči . Ale aj tak  musí byť obrovská.  Na obrázku som 

videl aj väčšiu, a to je v Tokiu. Odporúčal by som túto knihu  takým ľudom, 

ktorých by to zaujímalo .       



            Tak, takto dopadlo moje auto               

                             26.01.2011  

                

                            Poďakovanie 

Poďakovanie patrí môjmu kolegovi a kamarátovi Doktorovi – Paľkovi. 

Veľmi mi pomohol, keď som havarovala a nápomocný je vždy, keď ho 

potrebujem, preto mu patrí moje veľké ĎAKUJEM!!! 

Ďalšie veľké Ďakujem je mojej Katuške Angyalke za pomoc .ĎAKUJEM!!! 

„Priatelia sú ako anjeli, ktorí nás zdvihnú, keď naše krídla zabudnú lietať."  

 

Chcem sa poďakovať aj ostatným kolegom a kolegyniam za pochopenie 

a pozitívnu energiu.                               

                                                              S poďakovaním Žiguľa 



Valentín  

 

 

Slovo láska je krásne a krehké. Hovorí sa, že človek má ľúbiť v každom 

veku.Celý život by mal byť o láske a tolerancii. Skúsme sa zamyslieť, že nielen na 

Valentína by mal človek dostávať a odovzdávať valentínske darčeky, ale 

v priebehu celého roka by sme mali byť k svojim  partnerom, či partnerkám 

pozorní a chápaví. Hovorí sa, že v  dnešnom uponáhľanom svete sa to nedá 

a pre niektorých je to smiešne. Je to predovšetkým v každom z nás. Buď sa nám 

podarí zaľúbiť a ľúbiť na celý život, iným to nevyjde a hľadajú, kým nestretnú 

svoju lásku. Aj naši žiaci na  hodinách výtvarnej výchovy komunikovali 

a rozoberali slovo láska. Každý z nich to určite pozná alebo sa dočká svojej 

lásky. Robili sme valentínske pozdravy, ktoré sme posielali na súťaž do ŠZŠ do 

Klenovca. Chcela by som pochváliť všetky triedy na našej škole, ktoré sa ochotne 

zapájali do súťaže. Najaktívnejšia trieda bola 7. – 8. SZŠ. Šikovní boli Lukáš 

Karvai, Soňa Jirušková, Marcel Prieložný. Veľmi ma prekvapil Róbert Biháry, 

ktorý síce posledný deň odovzdal pozdrav do súťaže, ale o to zaujímavejší 

a výstižný. Možno sa nám podarí vyhrať. A ešte slovo na záver:  

,, Chráňme si svoju lásku, pretože je jemná a krehká a život je veľmi krátky “. 

                                                                                                 Sivoková 

 



     

                

 

 

 

 

   

Valentín 
Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých 

zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta.  

Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. 

storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol známy svojimi 

megalomanskými túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo 

ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje 

rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek 

zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár 

dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou 

celoživotnej lásky, ho dal popraviť.  

V dnešnej dobe sa na Ďeň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú 

valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku 

svojich ľúbostných citov.     

                                                                                            „Žiguľa“                                                   



                                                             

Banán - kokteil 

Názov: Banán - kokteil 

Kategória: Miešané nealkoholické kokteily, nápoje 

Počet porcií: 1 

Čas prípravy: 5 min. 

Potrebujeme: 
1 banán 

jablkový džús 

ľad 

Postup: 
Jablkový džús pomiešajte s banánmi pokrájanými na malé kúsky. Dobre pomiešajte a 

podávajte v 2 dcl pohári s kúskami ladu. 
 

 

                                                                    



Bloody Orange 

Názov: Bloody Orange 

Kategória: Miešané nealkoholické kokteily, nápoje 

Čas prípravy: 2 min. 

Potrebujeme: 
pohár pomarančového džúsu 

trochu ríbezľového sirupu 

2 kocky ľadu 

Postup: 
Na dno pohára dajte kocky ľadu a vlejte džús podľa chuti. Do džúsu pridajte trochu sirupu, 

ktorý bude po vliatí vyzerať ako krv. Do pohára dajte slamku a podávajte. 
 

 

                           

  

 

Čokoládovo - banánová rozkoš 

Názov: Čokoládovo - banánová rozkoš 

Kategória: Miešané nealkoholické kokteily, nápoje 

Potrebujeme: 
2 banány 

1 pomaranč 

75 ml bieleho jogurtu 

50 g nastrúhanej čokolády 

pomarančovú šťavu 

Postup: 
Rozmixujte olúpané banány a pomaranč. Pridajte jogurt a opäť rozmixujte. Nakoniec prilejte 

podľa potreby pomarančovú šťavu tak, aby nápoj nebol príliš hustý a zamiešajte. Nalejte do 

pohárov a ozdobte nastrúhanou čokoládou. 
 

                          



 
 

 

              Eminem - Love The Way You Lie 
 

                                  

                                       
 

 

Just gonna stand there and watch me burn 

That's alright because I like the way it hurts 

Just gonna stand there and hear me cry 

That's alright because I love the way you lie 

I love the way you lie 

 

[Eminem - Verse 1] 

I can't tell you what it really is 

I can only tell you what it feels like 

And right now it's a steel knife in my windpipe 

I can't breathe but I still fight while I can fight 

As long as the wrong feels right it's like I'm in flight 

High off of love drunk from my hate 

It's like I'm huffin' paint and I love it the more I suffer, I suffocate 

And right before I'm about to drown, she resuscitates me, she fu*kin' hates me 

And I love it, wait, where you goin'? 

I'm leavin' you, no you ain't come back 

We're runnin' right back, here we go again 

So insane, cause when it's goin' good it's goin' great 

I'm superman with the wind in his back, she's lois lane 

But when it's bad it's awful, I feel so ashamed I snap 

Whose that dude? I don't even know his name 



 
 

 

I laid hands on her 

I never stoop so low again 

I guess I don't know my own strength 

 

[Chorus] 

 

[Eminem - Verse 2] 

You ever love somebody so much you can barely breathe 

When you with em you meet and neither one of you even know what hit em 

Got that warm fuzzy feeling 

Yeah them chills used to get em 

Now you're getting fu*kin' sick of lookin' at em 

You swore you'd never hit em, never do nothin' to hurt em 

Now you're in each other's face spewin' venom in your words when you spit em 

You push pull each other's hair 

Scratch pop hit em throw em down pin em 

So lost in the moments when you're in em 

It's the face that's the culprit, (?) 

So they say it's best to go your seperate ways 

Guess that they don't know ya 

Cause today that was yesterday 

Yesterday is over, it's a different day 

Sound like broken records playin' over 

But you promised her next time you'll show restraint 

You don't get another chance 

Life is no nintendo game, (?) 

Now you get to watch her leave out the window 

Guess that's why they call it window pane 

 

[Chorus]  

 

[Eminem - Verse 3] 

Now I know we said things, did things, that we didn't mean 

And we fall back into the same patterns, same routine 

But your temper's just as bad as mine is, you're the same as me 

When it comes to love you're just as blinded 

Baby please come back, it wasn't you, baby it was me 

Maybe our relationship isn't as crazy as it seems 

Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano 

All I know is I love you too much to walk away though 

Come inside, pick up the bags off the sidewalk 



 
 

 

Don't you hear sincerity in my voice when I talk? 

Told you this is my fault, look me in the eyeball 

Next time I'm just gon aim my fist at the drywall 

Next time there won't be no next time 

I apologize even though I know it's lies 

I'm tired of the games I just want her back 

I know I'm a liar if she ever tries to fu*kin' leave again 

I'ma tie her to the bed and set this house on fire 

 

 

 

 

 

                                



               Vtipy 
 

 

*** AKO ZISTIŤ ,ČI SI DIEŤA 20. STOROČIA *** 

 

1. Omylom vyťukáš svoj PIN-kód na mikrovlnku. 

2. Na trojčlennú rodinu máš 15 rôznych telefónnych čísel. 

3. Človeku sediacemu vedľa teba posielaš e-maily. 

4. So známymi nemáš kontakt, pretože nemáš ich e-mailovú adresu. 

5. Na pokeci máš 300 priateľov, ale najlepšieho kamoša v skutočnosti nemáš. 

5. Zavoláš mame, či je doma, zatiaľ čo vchádzaš bránkou do dvora. 

6. Na konci každej reklamy je internetová adresa. 

7. Keď odídeš z domu bez mobilu, spanikáriš a okamžite sa poň vrátiš. 

8. Ráno zapneš počítač skôr, ako si urobíš raňajky. 

10. Ked prídeš zo školy, zapneš najskôr telku, až potom si vyzlečieš bundu. 

11. Zatiaľ čo toto čítaš ,usmievaš sa a prikyvuješ. 

12. Si príliš zaneprázdnená, aby si zbadala, že na zozname chýba 9 bod. 

13. Naozaj si sa pozrela, či v zozname chýba 9 bod. 

14. Zdá sa, že si nezbadala ani to, že na zozname sú dve 5. 

15. Aj to si sa opäť pozrela. 

16. A teraz sa smeješ sama na sebe. xD 

17. Prečo asi...? 

Móricko prišiel zo školy domov s mokrými nohavicami od kolien dolu. 

- Čo sa ti stalo? Spadol si do potoka? - pýta sa matka. 

- Ale, hrali sme sa cez prestávku na psov. 

- No a ? 

- A ja som bol stíp... 



Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému: 

Už len 54 rokov.... a ideme do dôchodku... 

Profesor  vraví: 

- Dnes vás pustím o štvrť hodinu skôr. 

Odchádzajte prosím po tichu, nech nezobudíte niekoho vo vedľajších učebniach. 

Učiteľ sa pýta Moricka: 

- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti ostalo? 

-Sedem. 

Ako chytíme jedného vlka?????? 

Chytíme ich desať a deväť  vypustíme. 

-Viete, ako sa do malej fiatky zmestia 4 slony?  

.....2 vpredu a 2 vzadu . 

-Ako poznáte ,že sú v kine slony? 

Pretože pred kinom stoji mala fiatka!!! 

Lev rozdeľuje zvieratá do dvoch skupín. "Tie, čo ste pekné, napravo .Tie, čo ste múdre ,naľavo." 

Nastane trma-vrma, rozmiestnia sa, iba žaba zostane sedieť. Lev sa jej spýta: "Prečo si sa nezaradila?" 

A žaba: "Čo sa mám roztrhnúť?" 

Ropucha sedí v blate na okraji močiara. Ide okolo ježko a pýta sa jej:  

-Tak čo, aká je voda? 

-Ty debil pichľavý! -odvetí urazeným hlasom žabka-Ja tu sedím ako dáma a nie ako teplomer! 

Raz si Dávidko kúpil psíka a na druhý deň sa ho pýta kamarát Jakub: "Má ten pes rád aj deti?“ 

A Dávdi na to: "Áno, ale radšej mu dávam granule.“

 

 

 



 

 

  

Volám sa Roman Jirušek, mám 11 rokov. Prišiel som 

sem z Považskej Bystrice. Baví ma šport. Je mi tu 

celkom dobre. Rýchlo som si tu zvykol.  

 

 

 

 

 

 

Volám sa Nikola Fíziková , mám 11 rokov. 

Pochádzam zo Šášova. Mám sa tu celkom 

dobre. Veľmi som si tu obľúbila pani 

Chodúrovú a pána Chodúra. 

          

 

 

 

 

 

Volám sa Jakub Minich, mám 14 rokov . Bývam 

v Kopernici. Rád hrám futbal. Zvykol som si tu na 

režim a na pedagógov. Musím poslúchať, aby som 

sa dostal rýchlo domov.  

 

 



 

 

 

 

 

 Volám sa Róbert Biháry, mám 14 rokov. Som 

tu preto, lebo som  neposlúchal v škole. Mám za 

sebou nejaké lúpežné prepadnutia a to je asi 

všetko. Rád hrám futbal, basketbal a proste 

všetko, čo sa týka športu. To je o mne všetko. 

 

 

 

 

Volám sa Michal Krištek, mám 14 rokov. Pochádzam 

z Kalnej nad Hronom. Môj obľúbený šport je futbal. 

Rád hrám na počítači. Som tu preto, lebo som sa 

nesprával tak, ako som sa mal. Prešiel som rôznymi 

centrami a nakoniec som skončil v RC 

Čerenčanoch.  

 

 

 

 

Volám sa Zoltán Rácz, mám 14 rokov. 

Pochádzam z Jesenského . Moje záľuby sú futbal, 

basketbal a hokej. Som tu preto, lebo som bol zlý 

a neposlúchal som. Moja záľuba je tanec. 

 



 

 

 

 

Volám sa Tomáš Ferko , mám 14 rokov. Pochádzam 

z Michaloviec.  Rád kreslím, športujem, hrám na 

gitare. Dostal som sa sem preto, lebo som vulgárne 

nadával vychovávateľom, bil som sa. To je o mne 

všetko. 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Ľudovít Kónya, mám 14 rokov. Narodil 

som sa  a bývam v Revúcej. Moje záľuby sú : spev, 

tanec, počúvanie hudby. Mojím koníčkom je učiť sa 

matematiku, slovenský jazyk. Som tu preto, lebo som 

kradol, bil som sa , napádal som ľudí a neposlúchal 

som svojich rodičov.  

 

 

 

 

Volám sa Dominik Toráč, mám 13 rokov. Pochádzam 

z Topoľčian . Som tu preto, lebo som robil  v škole 

zle. Baví ma spev, šport. Cítim sa tu dobre. Môj 

najlepší kamarát je Patrik Lukáč.  



 

 

 

 

 

Volám ja Jozef Krúž, mám 16 rokov. Pochádzam 

z mesta Turzovka. Dostal som sa  sem preto, lebo 

som sa bil, vyhrážal som sa vychovávateľkám, bil 

som menšie deti. Zaujíma ma hudba, pozeranie 

filmov, šport. Veľmi rýchlo som si tu zvykol 

a našiel nových kamarátov. 

 

 

 

 

 

 

Volám sa Ľubica Rišpánová, mám 14 rokov. Rada 

pomáham v domácnosti, spievam, tancujem 

a počúvam hudbu. 

 



 

 

 

 

Počas zimného obdobia využívame naše pracovné vyučovanie  aj na  varenie, naším 

najobľúbenejším jedlom je tzv.. Cigánsky chlieb ,,BOKELE“ 

Dievčatá a chlapci sme si rozdelili úlohy a s pánom Václavíkom sme si varili v našej kuchyni. 

Na prípravu jedla sme potrebovali 1kg múky, 2 ks prášok do pečiva, olej, soľ, panvicu, hrniec 

na rozmiešanie cesta a príbor. 

 

Pokúsim sa vám dať postup: 

 

1.Rozmiešame pol kila múky s kypriacim práškom/1ks/,pridáme 1dcl vody, soľ ,miešame až 

kým cesto je ako plastelína, nie hrčkavé, nie vodavé. 

2.Zapneme ohrievanie panvice na strednú teplotu, dáme olej. 

3.Pripravíme si cesto v tvare kruhu,  hrúbka asi 0,5 cm a po kúskoch začíname piecť 

z obidvoch strán, až kým cesto nie je upečené do červena. 

4.Takto upečené cesto môžeme jesť, ale môžeme si na to pridať kečup, syr, paštétu, tatársku... 

A ideme „chálovať“..... 

 

Takto sme si pochutnali a pán Václavík bol prekvapený, ako sme celé pečenie chleba zvládli 

sami. Ponúkli sme aj p.vedúcu Renátku Fazekašovú   a ostatných. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Autor:  Kristián Sendrei 6.ŠZŠ 



 

 

 

 

 

Po víťazstve v II. ročníku MVL 
sme sa aj tento rok prihlásili do súťaže. 
Prihlásené sú nasledujúce školy: ZŠ P. 
Dobšinského, Gymnázium I. Kraska 
a MY-RC Čerenčany.   
 Na začiatku sme dúfali a verili, že tento 
ročník bude úspešný ako ten minulý... 
Momentálne sme na druhom mieste s 3-
bodovou stratou na ZŠ Dobšinského. 
Máme za sebou tri kolá, ktoré nám 
nevyšli podľa našich predstáv, ale z kola 
na kolo sa zlepšujeme, no a naposledy 
sme dokázali jeden set so ZŠ Dobšinského 
aj vyhrať. Už to vyzeralo, že to 
dotiahneme do víťazného konca, ale 

predčasne sme sa tešili. Nevadí, možno že to nabudúce príde... 
Touto cestou by som chcel pochváliť hlavne nové dievčatá, ktoré sa nezľakli, začali 
trénovať a chcú nám pomôcť, aby sme úspešne reprezentovali naše zariadenie. A to:  AMU 
(El Kamu), Nikolu Lackovú, Maju Ráczovú, ale aj Marcelu Polákovú, Julianu Hečkovú a 
Žanetu Siposovú. Samozrejme, že nesmiem zabudnúť aj na „Pejka“,  Katku Kováčovú 
a Tonku Balážovú.  
No a v neposlednom rade chcem vyzdvihnúť najlepšie hráčky Laďu a „Laca“, všetci určite 
viete kto to je...     
V prvých kolách ukázali súperkám, že niekedy si poradia aj samé dve. No, ale to nestačí, 
víťazstvo neuhrajú len ony, takže toto je výzva pre Vás, čo toto čítate, viete a hlavne chcete 
hrať volejbal, lebo sú medzi vami aj také, ktoré viete, ale radšej sa robíte, že neviete 
a nechcete... A nezabúdajte, nie kvôli mne to robíte...  
Preto sem pridám aj niečo z vašich „vilomenín“... tisíc, dvetisíc... a možno viackrát 

oľutované...    a predsa nesplnené....nedodržané.    Všetko dobré prajem... 

Taq čo ti napíšem ...Nenávidím RC Čerenčany...A čo tam hlawne 

nenávidím je volejbal..Musím ho hrat !!:(Pán Hedvigy moj učitel ma dal do 

základnej 6..čo už dost!!Nechcem ho hrat ty kks...Nechápem ako som ho 

2-krát mohla íst hrat so zariadenia von...nechápem to ako som sa mohla 

dat nahovorit...No jasne všaq preto aby som si ... mohla...mne je jedno ja 

už nikdy nepojdem a to aj slubujem aj prisahám!!!No stačilo mi raz som sa 

strapnila bo som sla bežat a dokonca som sa drzala ako druha ale niak mi 

to zdrawie nedovolilo a nedobežala som tak som bola 

diskvalifikovaná..Všaq čo len som sa strapnila...už dost pejo irena mali 

sme prawdu načo mu pojdeme hrat ked nám potom powie že sme 

MUNTAVé!!!Mne aspon nikdo nebude vraviet že som MUNTAVá!!!Za to 

že sa nepohnem za loptou no koli lopte sa ozem hadzat nebudem!!!Skor 

kamarati ako volejbal...  

(Text som nechal v pôvodnom znení, s malou opravou...že El Kama...)  

                                                                                                                             „Hegrid“                        

 

 



                                     

 

 

 

 

1.12.2010  pod týmto názvom sa uskutočnila prvá verejná výstava z vašich 
výtvarných a ručných prác v Mestskej knižnici v Rimavskej Sobote na 
detskom oddelení. Na slávnostnom  otvorení sa zúčastnila i regionálna GTV, 
redaktori časopisu Gemerské zvesti, vy , milí žiaci, pán riaditeľ, 
p.Chodúrová, s ktorou sme celú 
výstavu spoločne pripravovali 
i nainštalovali. Naším cieľom bolo 
ukázať verejnosti, deťom aj 
dospelým, že viete byť aj šikovní 
a kreatívni, aby sa ukázala aj vaša 
dobrá stránka, nielen negatívna. 
Vyrobili ste množstvo krásnych 
vecí ako v škole, tak i vo výchove. 
Vaša usilovná práca priniesla svoje 
ovocie. Návštevníci boli 
prekvapení a vynachválili vaše 
tvorby – grafiky, maľby, plagáty, pozdravy, leporelá, predmety z prírodného 

materiálu, z  papiera, z vosku a z iných  rôznych vecí, 
ktoré ste zhotovili  v škole a na výchovných skupinách. 

Atmosféra bola veľmi prijemná a 
cítili sme sa veľmi dobre. Po 

slávnostnom 
otvorení  

 niektorí z Vás 

ste mali možnosť i osobne sa  
vyjadriť pre GTV a noviny, ktoré 
o tom tiež podali správu.  Nebolo možné, aby sa 
zúčastnili slávnostného otvorenia všetci chovanci, ktorí 
mali vystavené svoje práce, ale patrí Vám všetkým 
chvála a vďaka za úsilie. No odmenu ste dostali všetci, 
tentokrát nie vecnú odmenu, balíček alebo sladkosť, ale šírenie vášho 
dobrého  mena a talentu. Výstava mala veľmi dobrý ohlas,  návštevnosť 
bola vysoká. Zvlášť ma potešilo, keď ma ľudia a známi, deti z iných škôl 
zastavili  na ulici a boli príjemne prekvapení z vašej výstavy. Vďaka patrí 
všetkým za dobre vykonanú prácu a ja Vám gratulujem! Dokázali ste to!  
 
                                                                                                                           p.Šerešová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.decembra sme išli celá skupina do knižnice v Rimavskej Sobote na 

výstavu našich prác. Cestovali sme s pani Šerešovou. V knižnici nás už čakala 

pani Chodúrová. Ešte sme trochu upravili práce, niekde sme doložili, a potom 

prišiel aj pán riaditeľ a rôzni ľudia, napr. novinári. Z televízie GTV  natáčali 

všetko a robili s nami aj rozhovor. Ja som bola radšej ticho, lebo som sa 

hanbila. Na úvod rozprávala pani Šerešová, ale potom aj pán riaditeľ. Všetky 

práce boli veľmi pekné, ale najviac sa mi páčili  arašidkovia, ktorých sme 

vyrábali na našej skupine a pohľadnice. Na záver bolo aj občerstvenie. Potom 

sme sa vrátili späť do RC. 

                        V.Miklošová A2 

 

Naša výstava 



 

 

 

 

 

6.2.2011, nedeľa, deň 

ako každý iný... len pre nás 12, vlastne 14 

„statočných“ nie. My sa už nevieme dočkať, kedy 

bude 11:30 hod. Prečo???  

Čaká nás 5 dní radostí, ale aj starostí... lyžiarsky kurz. 

Už pár dní, možno aj týždňov, sa intenzívne 

pripravujeme, balíme, chystáme veci, zháňame lyže. 

Všetko je pripravené, posledné 

dolaďovanie máme za sebou, už len 

vyraziť. 

1. deň: Počasie je ideálne, slniečko svieti, 

voda nás neláka, ale možno že si 

postavíme  snehuliaka. Cesta ubiehala 

rýchlo a my sme len odpočítavali 

posledné km do cieľa našej cesty. Obed, 

ubytovanie, vybaľovanie oboznámenie sa 

s plánom. 15:30 sa odchádzame zoznámiť 

s „kamarátmi“. Jeden sa volá „kopec 

kopcovitý šikmo šikmý“ a druhý kamoš je  „vlek ťahací 

medzi nohy zasúvací“ . Aj toto sme zvládli na 

výbornú...no a už sa objavujú prvé reči, že to vlastne nič 

nie je, že to musí byť ľahké a pod...za 

žiadnu cenu nepripúšťame problémy, ktoré 

nás čakajú...Reči našich inštruktorov 

neberieme vážne...a oni sa len pousmejú. 

2. deň: Budíček, raňajky, obliekanie 

a ideme na to. Ako rozcvička nám slúži 1500 m presun k 

lyžiarskemu vleku. Lyžiarky na nohách, palice do ľavej ruky, lyže 

do pravej. Nosenie lyží, pripínanie, chôdza.  Prvé šliapanie, obraty, 

padanie, vstávanie, výstupy bokom, zjazd v pluhu, tak toto všetko 

sme absolvovali...   

3. deň: Vstávanie plné očakávania, či to, čo sme sa 

včera naučili, sme nezabudli. Už to bolo oveľa ľahšie 

ako včera, no boli aj takí, ktorí mysleli na návrat 

domov. Nemali chuť a ani náladu trápiť svoje telo, 

vynaliezavo sa „zašili“ niekam 

pod kopec, vyčkávali a už sa 

nevedeli dočkať konca...   



4. deň: Tí, ktorí poctivo počúvali, dreli, mali 

trpezlivosť, výdrž a hlavne chuť sa niečomu naučiť, sa 

dočkali malej odmeny v podobe vyskúšať si to aj (ako jedna baba povedala  )  na 

veľkom a hlavne naklonenom kopci. Prvýkrát to bol zážitok na celý život, 

druhý, tretí a ďalšíkrát už ani nepočítali, tak sa im to zapáčilo, že už sme ich 

nevedeli odtiaľ odtrhnúť.  

5. deň: Neuveriteľné, my všetci dokážeme to, čo pred pár dňami bol 

len neuskutočniteľný sen...vieme lyžovať!!!  

Ale je tu aj druhá strana, a to, blíži sa koniec. Všetci si to 

uvedomujeme, ale pripustiť to nechceme. Nič sa nedá robiť, 

čas letí skoro tak  ako my, keď sme išli prvýkrát na lyžiach. 

Obed, balenie, upratovanie, autá sú naštartované... 

nastupujeme, zatvárame dvere, 

odchádzame...ešte raz sa pozrieme na 

„náš kopec“ a lyžiarskemu kurzu je 

koniec...  

Štatistika lyžiarskeho kurzu:  

28 ks palíc, 16 párov lyží, 15 ľavých 

a 15 pravých lyžiarskych topánok, 15 párov lyžiarskych rukavíc, 25 ks 

lyžiarskych nohavíc...a  21 000 tisíc metrov v nohách, kto nerozumie, tak za 5 

dní sme našliapali  21 km k vleku a späť. 

Okrem celodennej stravy sme si pribalili a samozrejme, že aj spapkali: 7 ks 

chlebov, 10 ks nutely, 2 kg slaniny, 30 ks vajíčok, 4 kg múky, 2 l sirupu, 1 

olej...a to nie je ešte ani zďaleka všetko...   

 

PS1: Ďakujeme p. Žigovej a p. Megovej za príjemné osvieženie teplým čajíkom, 

výborne nás zahrial. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás pripravovali, balili a pomohli pri zháňaní lyží, 

oblečenia a pod. (p. Žigová, p. Chodúrová, však veď vy viete )  

Ďalej sa chceme poďakovať aj p.Szajkóovi za vybavenie auta, ktoré nás za 

symbolickú cenu dopravilo tam aj späť. 

 

PS2: No a nakoniec sa poďakujeme aj inštruktorom, ktorí mali trpezlivosť, 

výdrž a pevné nervy pri výučbe. Pán Bodnár, pán Hedvigy, ďakujeme za to, že 

ste to s nami zvládli na výbornú.  

                                                         Dúfame, že o rok sa tam vrátime...  

                                                           

                                                                                                        „Hegrid“ 

 



IDEM NA LYŽIARSKY... 

POČKAJTE ČO TAM BUDEM 

ROBIŤ, SRANDY :d LEN SI 

TROCHU UŽIJEM 

A ODDÝCHNEM OD 

ÚSTAWU... NO NE??? :D 

Ďakujem pán Hegrid, že ma 

beriete... 
4.2.2011 wjora resp. EL Kama   
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