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No, ja som jarné prázdniny prežila v RC Čerenčany, prázdniny prebehli veľmi 

rýchlo a boli celkom dobré. Veľmi som sa tešila domov, no nakoniec som 

nešla, lebo po mňa nikto neprišiel. Bola som aj trochu smutná, ale to ma 

rýchlo prešlo.  

                                                              Nikola Fíziková 6.ŠZŠ 

 

Dňa 3. 3. sme sa sťahovali, neboli sme veľmi rady, že sa sťahujeme. Ja, 

Veronika, Barborka a Nikola sme boli na izolačke. Bolo nám aj dobre aj zle. 

Zle preto, lebo chlapci – Miro, Marcel a Karvai - ušli. Mali sme veľké nervy, 

až nám pán riaditeľ a pani Fazekašová povolili vychádzky. Chlapci ušli hneď 

na druhý deň, skoro ma šľak trafil od jedu. Dobré bolo, že nás pán riaditeľ 

pustil, za čo mu strašne ďakujem. Chcem sa tiež poďakovať pánovi 

riaditeľovi, že sa mi snažil vybaviť domov. Je tiež ku všetkým deťom dobrý 

a spravodlivý. Snaží sa nám spríjemniť pobyt v RC a umožniť nám veľa vecí. 

Ďakujem tiež pani Lepišovej. Ďakujeme !!! 

                                                             Tonka Balážová 6.ŠZŠ 

Ja som sa mala cez prázdniny dobre, v ústave sme chodievali von. Trochu 

som sa aj bila, za čo som dostala mínusky. Potom som bola smutná. Aj keď 

som nešla domov,  som rada, že som tu, v Čerenčanoch. Bolo mi fajn. 

                                                       Irma Oráčková 7. ŠZŠ 

 

Počas prázdnin som bol v RC Čerenčany. Bolo mi tu veľmi dobre, športovali 

sme a zabávali sme sa. Stále sme niečo robili a čas nám ubiehal veľmi rýchlo. 

Ani sme sa nenazdali a už bol koniec prázdnin. Najradšej som bol, keď robila 

moja najmilšia vychovávateľka,  pani Janka, s ňou som si zahral karty a sme 

sa aj dobre porozprávali. To je asi všetko. 

                                                Kristián Sendrei 7. ŠZŠ 



 

 

Prázdniny som prežila celkom 

dobre, hoci som ostala prvé 

prázdniny tu. Celé prázdniny 

som bola s Barborou 

Bobákovou. Chýbala mi jedna 

osoba, ktorú mám rada a moc 

si ju vážim. Chodila som aj na 

vychádzky. S pani Končekovou 

sme si spravili nákupy 

a s pánom Szajkóom sme 

chodili do telocvične, atď. 

Chýbala mi tu učiteľka, ktorú mám veľmi rada.  

                                                                     Veroniky Lisyová 7.ŠZŠ 

Cez prázdniny mi bolo doma veľmi dobre. Vonku mi ale chýbali tri kamarátky 

– Veja, Barbora a Nikola, ktoré mám veľmi rada. Starala sa o mňa moja 

sestra, za čo jej veľmi ďakujem, ešte dobre, že mám takú sestru. Chýbal mi 

Miro, myslela som si, že na mňa zabudol. Veľmi ho ľúbim. Chýbala mi pani 

Končeková a pán Szajkó. Ich mám veľmi rada a aj celú moju skupinu.   

Ahojte! 

Jarné prázdniny som prežil celkom dobre, až na to, že som nebol doma. Lebo 

som fajčil, ale čo už, prežil som ich celkom dobre. Chodili sme na 

individuálne vychádzky, chodili sme do telocvične, hrali sme futbal, volejbal, 

florbal, rugby, zvyšný čas sme trávili v posilňovni. Vychovávateľov sme mali 

dobrých, pána Gregorčoka a pani Ďurišovú. Dokonca bol u nás aj pán Balaj, 

s ktorým sme robili maškarnú výzdobu. Dnu sme pozerali parádne filmy, 

veľmi rýchlo nám prešiel čas a už bol koniec prázdnin. Dúfam, že na ďalšie 

prázdniny už budem doma.  

                                                                                    Marek Goral 6. ZŠ 

Moje prázdniny boli veľmi dobré, lebo som tušil, že uvidím moju sestričku. 

Bol som s ňou na pizzu, lyžovať a večer  v divadle. Moja sestra bola doma, 

lebo to nebolo pre ňu dôležité. Tak som strávil svoje prázdniny. 

                                                                      Ján Oláh 8. ŠZŠ 

 



 

 

Ja som strávil prázdniny príjemne. Ráno sme vstali a šli sme si po raňajkách 

zahrať volejbal s A2. Potom sme šli pozerať film Muži v čiernom, na druhý 

deň som šiel na vychádzku s Tomášom, Eugenom a Janom Baščúrom. Keď 

sme sa vrátili, rozprávali sme sa. Potom som išiel do dvojky, kde sme pozerali 

televízor a robili sme vonku s drevom. Na tretej skupine bolo lepšie, lebo sa 

tam lepšie cítim. Chodievali sme von hrať futbal, nemohol som ísť domov, 

keďže sám ísť nemôžem.  

                                                                 Dávid Kováč 8.ŠZŠ 

 

Ja neviem ako začať, mne tu bolo dobre aj zle. S treťou skupinou sme 

chodievali hrať volejbal do telocvične, bola veľká sranda. Keď robil pán 

Szajkó, tak sme tancovali, spievali a robili srandy. Zle mi bolo preto, lebo mi 

chýbal jeden chlapec  a aj niektoré kamošky. Hlavne Kristínka, Zlatica, 

Veronika a Monika. Zle mi bolo aj preto, lebo niektoré osoby nám pokazili 

vychádzky, s čím sme sa museli zmieriť.  

                                                                    Barbora Bobáková 9.ŠZŠ 

 

 

 

Môj zážitok cez prázdniny bol, že som 

ušiel z Čerenčian. Keď nás pustili na 

vychádzku, my sme si to nevážili 

a ušli sme. Bol som pozrieť aj svoju 

mamu, ktorá mi chýba  a aj moje 

sestry a bratia. Ale ľutujem, čo som 

spravil.  

             Lukáš Karvai 9.ŠZŠ 

 

 

 



 

 

Môj príchod domov bol veľmi dobrý, hneď som išiel za kamošom. Potom som 

šiel domov a zaspal som. Potom som bol aj u krstného a krstnej, tiež boli radi, 

že som prišiel domov a prišiel som ich pozrieť. Doma som sa aj trocha nudil, 

no pomáhal som otcovi s drevom, rúbal  a pílil som. Potom som nosil drevo 

do kôlne od poobedia až do večere. Po večeroch som chodil za kamošmi, 

vracal som sa asi o deviatej. Hral som s kamošmi futbal, chodil som do 

obchodu. Keď som sa mal vrátiť, veľmi sa mi nechcelo, ale som sa vrátil. 

Vedel som, že ak sa nevrátim, nešiel by som domov na veľkonočné prázdniny.  

                                                                                   David Baláž 8.ŠZŠ 

 

 

Keď som prišiel na prázdniny domov, musel som pomáhať mame pobaliť veci, 

lebo sme sa sťahovali. Sťahovali sme sa dva dni. Cez víkend som šiel 

s mamou do Bojníc. Tam sme sa pozerali na hady a ďalšie zvieratá. V tom 

novom byte sme museli maľovať, aj s tým som pomáhal mame. Bol som na 

počítači a tam sme si s Frederikom volali hneď v prvý deň. Bol som hore do 

rána. Na druhý deň som šiel pozdraviť starkú, ktorá sa ma pýtala, ako sa 

držím v RC. Aj som u nich spal dva dni. Potom sme s kamarátmi u nás hrali 

hry. Ako sa blížil koniec prázdnin, pomáhal som mame so všetkým, čo sa dalo. 

Boli sme v Tescu, Lidli  a aj v Kauflande. Keď som videl, ako mamina 

odchádzala, bolo mi veľmi smutno a zle.  

                                                                                    Dávid Gottas 6. ZŠ 

 

Jarné prázdniny som strávil  v RC, pretože som nechcel doma spraviť žiadnu 

hlúposť. Cez prázdniny tu bolo celkom fajn. Keď bolo teplejšie, tak sme 

chodili von hrať futbal alebo pracovať. Počúvali sme hudbu a pozerali telku. 

Ale stala sa aj zlá vec, traja chlapci šli na vychádzku a už sa z nej nevrátili, až  

kým ich nechytila polícia. No veľmi sa im to nevyplatilo. Dúfam, že na ďalšie 

prázdniny už budem doma. 

                                                                              Dušan Reichmann 6.ZŠ 

 

 



 

 

 

Cez prázdniny som bol tu, 

bolo mi tu dobre. Prešlo mi to 

veľmi rýchlo, chodili sme sa 

hrať  do telocvične a na 

futbal. Bolo tu veľmi fajn.  

             Tomáš Hakeľ 8. ŠZŠ 

                                            

Mal som ísť na prázdniny 

domov, lenže som spravil hlúposť, a tak ma nepustili. Strávil som prázdniny 

v RC, nebolo tu až tak zle, športovali sme a pozerali sme televízor. Rozmýšľali 

sme o maskách na maškarný ples.  

                                                                                           Martin Horváth 6.ZŠ 

Stále som bola v tom, že na jarné 

prázdniny domov nepôjdem, až keď 

prišiel pán vychovávateľ a povedal mi, 

že na druhý deň príde po mňa ocino. 

Bola som z toho celá happy. Druhý deň 

išiel veľmi pomaličky. Už od rána som sa 

tešila na ocina. Poobede, keď sme boli 

vonku, som konečne zbadala jeho auto. 

Bola som veľmi šťastná. Utekala som 

k nemu a objímala som ho. Keď sme 

odchádzali z Čerenčian, ten pocit bol 

úžasný. Bola som rada, že som s ním, 

hoci som ho videla len v ten deň, ako ma doniesol ku nemu domov. Na druhý 

deň ho už nebolo, lebo išiel do Talianska. Našla som si trocha zábavy, bola 

som na facebooku a písala som si s tetou. Šla som ku nej na celý deň, boli sme 

pozrieť sesternicu, aj babku na dome. Bolo mi úžasne, aj som u tety spala. Na 

druhý deň prišla po mňa mamina a šli sme do Bratislavy. Aj tam mi bolo 

úžasne. Bola som s mojou naj kamoškou vonku a bola som aj s mojou 

rodinou, proste bolo mi fajn. Ďakujem za úžasne prázdniny. 

                                                                                Monika Sedlická 6. ZŠ 



 

 

Cez jarné prázdniny mi 

bolo celkom dobre, len 

mi chýbala rodina. Na 

skupine som bol 

s Dušanom. Cez 

prázdniny boli tri 

chlapčenské a jedna 

dievčenská skupina. Ja 

som bol na dvojke. Cez 

prázdniny sme chodili 

do telocvične a do 

posilňovne. Bolo mi veľmi ľúto, že som nebol doma, ale dúfam, že na ďalšie 

prázdniny už domov pôjdem. 

                                                                                  Dominik Toráč 6.ZŠ 

Tohoročné  jarné prázdniny som prvýkrát prežil mimo domu. Myslel som si, 

že mi pôjde čas pomalšie, no zistil som, že som sa mýlil. Odohralo sa veľmi 

veľa vecí, napr. mal som narodeniny, bol som na vychádzke a zažil som veľa 

zaujímavých činností. Najviac sa mi páčilo, že sme spolu s dvojkou hrali 

rugby. Najhoršia vec, čo sa mi stala, bola, že sme sa pochytili s Lukášom 

a dostali sme mínusky. Ale nakoniec som sa mu ospravedlnil a zase bolo 

všetko po starom. 

                                                                                 Dávid Luterán 6. ZŠ 

Moje prázdniny prebehli veľmi rýchlo. Bolo mi ľúto, že som nešiel domov, 

lebo mám trest. Páčilo sa mi, že dni boli ľahšie, nepáčilo sa mi, že kvôli trom 

utečencom sa nemohlo chodiť von. Ráno sme nemávali rozcvičku ako inokedy, 

to bolo dobré. Potom sme vstávali o ôsmej, nie o šiestej. Večierka bola 

predĺžená na deviatu, ale mohlo to byť aj viac, no to je jedno, ja som chodil 

spať už o ôsmej, lebo som bol unavený. Cez prázdniny bol mojím najlepším 

kamarátom Jano Kováč. Najviac sa mi páčilo, že sme mali voľnejšie dni ako 

inokedy. Páči sa mi aj, že je tu telefón, z ktorého môžeme za odmenu volať, 

hoci ja som volal len raz, ale aj to je lepšie ako nič. Dúfam, že pán riaditeľ 

bude taký milý a pustí ma domov na polievačku, lebo je mi veľmi smutno za 

mojou rodinou. Veľmi chcem ísť domov k mojej rodine.  

                                                                                        Tibor Spišák 7. ZŠ 



 

 

Jarné prázdniny som strávil v Čerenčanoch. Najviac sa mi páčilo, že sme boli 

vonku s pánom Hinkom a hrali sme volejbal s dievčatami. Na dvore sme 

hrávali futbal s pánom Balajom. Bol som si trošku pocvičiť v posilňovni. Cez 

prázdniny bolo dobre, že sme vstávali o ôsmej a že nebola rozcvička. Každý 

večer, keď prišiel pán nočný, tak sme sa rozprávali s dievkami cez radiátor. 

Upratovali sme dvor a zbierali papieriky a pozerali sme filmy. Večer sme 

robili srandu a spievali sme na izbe. Upratovali sme telocvičňu aj posilňovňu. 

Celý týždeň bol super, stala sa len jedna malá chybička, že som sa pobil 

s Dávidom Luteránom. Páčilo sa mi, že som konečne uvidel dedinu 

Čerenčany, keď sme boli na vychádzke. Bolo tu celkom dobre. Bol by som 

rád, keby som na ďalšie prázdniny šiel domov. 

                                                                                            Lukáš Miko7.ZŠ 

 

Tieto jarné prázdniny som bol doma 

ako zvyčajne. Dosť som sa nudil 

a nemal som čo robiť, len som sa 

hral na PC a na playku s kamošom. 

Chodili sme sa von bicyklovať,  

behali sme po futbalovom ihrisku, 

skákali sme po tribúne. Nedialo sa 

nič mimoriadne. Už som sa 

normálne tešil do RC, lebo sme mali ísť na lyžiarsky, no nakoniec sme nešli. 

                                                                                      Jarko Nôžka 7.ZŠ 

 

Na začiatku prázdnin som mal trošku nervy, lebo mama po mňa neprišla 

o deviatej, ale až o pol desiatej. Keď som ju videl, bol som veľmi rád. Všeličo 

sme si porozprávali a po príchode domov som šiel navštíviť kamarátov. Každý 

deň prázdnin bol veľmi dobrý, no najlepší bol posledný, keď mi Tuyen 

povedal, že sa nejde na lyžiarsky, hneď som to povedal mame a tá volala pánu 

riaditeľovi, či môžem byť ešte jeden deň doma ,a on súhlasil. Tak som bol ešte 

deň doma a za peniaze, čo som mal na lyžiarsky, som si hneď šiel kupovať 

vecičky. Prázdniny sa mi veľmi páčili a už čakám na ďalšie. 

                                                                                     Frederik Gyorgy 7.ZŠ 



 

 

Keď po mňa prišla mama, bola som veľmi rada. Doma som hneď išla za 

kamarátmi, ktorí ani neverili, že som prišla domov. Bola som s nimi až do 

polnoci. Rozprávali sme sa o tom, ako to prežívam v Čerenčanoch. Na druhý 

deň sme si spravili poldňovú prechádzku. Ešte sa mi páčilo, keď som išla 

s bratom, tetou a so starkým do jaskyne. Boli tam pekné netopiere, ktoré viseli 

zo skaly dole. No nemohli sa fotiť, ale ja som si ich vyfotila a musela som 

zaplatiť pokutu. S mamou sme išli do hory na imelo. Chodili sme na diskotéky 

aj s mojím frajerom. Všetci boli veľmi radi, že ma po takom dlhom čase videli. 

Lenže mne chýbali aj kamarátky z Čerenčian. Posledný deň, keď som 

upratovala na balkóne, šmykla som sa a padla som z prvého poschodia. 

Našťastie sa mi nič nestalo, len som si narazila rameno. Dúfam, že pôjdem 

domov aj nabudúce. 

                                                                             Veronika Turiničová 7.ZŠ 

 

Ja som tu cez prázdniny nebol, no keď som bol doma, tak som bol od rána do 

večera s kamarátmi, ktorí mi teraz chýbajú. Bola s nimi veľká sranda, no 

srandy prešli. Jedného dňa prišla ku nám kurátorka, ja som vedel, že nie je 

niečo v poriadku, a tak sme utekali. Keď som sa večer vrátil domov, tak mama 

plakala, povedala mi, že moju zlatú sestru zobrali do detského domova. Deň 

pred odchodom bol u nás mamin kamarát Jožo. Oco nebol doma, bol  vo 

vyšetrovačke v Prešove. No zhruba takto som prežíval prázdniny s mojím 

bratom a teraz sme skončili v Čerenčanoch. 

                                                                                   Tomáš Lajčák 8. ZŠ 

 

 

Keď začínali jarné prázdniny, čakal som, že pôjdem domov, ale márne. Na 

prázdninách tu bolo dobre aj zle. Dobre bolo preto, lebo som tu bol so 

svojimi kamarátmi, zle bolo, lebo sme nemohli chodiť na vychádzky. Bola aj 

troška nuda, lebo sme furt robili každý deň dookola. Čas ubiehal strašne 

rýchlo. Dúfam, že sa polepším a dostanem sa čoskoro domov. 

                                                                                      Robo Cibuľa 8.ZŠ 

 



 

 

Šiel som na vychádzku 

s dvoma kamarátmi, keď 

sme sa rozhodli, že pôjdeme 

na útek a zneužili sme 

vychádzku. Rozhodli sme 

sa, že pôjdeme ku 

Lukášovej mame do 

Brezničky. Prišli sme tam 

o šiestej večer, najedli sme 

sa, osprchovali a pozerali 

telku a hrali karty. Ráno 

sme sa najedli a Lukášova mama  nám dala peniaze na jedlo. Z Brezničky sme 

išli autobusom do Lučenca. Vlak do Banskej Bystrice stál dvanásť euro, no 

my sme mali len necelých sedem. Peniaze sme rýchlo zohnali a nasadli sme 

na prvý vlak. V Banskej Bystrici sme chceli ísť k Marcelovmu starkému, no on 

nevedel kde býva a tak sme ho s Lukášom čakali pri Lidli. No Marcel dlho 

nechodil a tak sme šli do Zvolena pešo po diaľnici. 

Potom nás chytili policajti a doniesli naspäť do 

RC. Ja by som sa chcel ospravedlniť pánovi 

Chodúrovi, že sme ušli. Sľubujem, že už nikdy 

stadiaľto neujdem. Chcem sa ospravedlniť aj 

vychovávateľom a pánovi  riaditeľovi, dúfam, že 

už nikdy nesklamem ich dôveru. Je mi to ľúto 

a napravím to čo najskôr. Prepáčte. 

                                                                                              Miro Lisý 8.ZŠ 

 

Prvýkrát som bol cez prázdniny v ústave. Prvé tri dni bola nuda, ale ten štvrtý 

bol omnoho lepší. Boli sme v telocvični, pred kaštieľom sme hrali futbal 

a rugby. S pani Ďurišovou sme hrali volejbal. Budem sa snažiť, aby som išiel 

na budúce prázdniny domov. Najlepšie na prázdninách bolo, že sme spali do 

ôsmej. Ja som už čakal na školu, lebo tam mi ide čas rýchlejšie.  

                                                                                         Marek Cetl 8. ZŠ 

 



 

 

Ja som bol cez prázdniny v RC. Bolo mi trochu smutno za otcom aj za bratom, 

ešte mi bolo ľúto, že poniektorí nešli na vychádzku a domov. Pozerali sme 

televízor, boli sme na dvore, ja som sa hral s Denisom, Robom, Tónom 

a Kristiánom. Hrali sme aj futbal.  

                                                                                      Roman Rigo 5. ZŠ 

 

 

V piatok o 12.00 prišla po mňa mama a šiel som domov. Cesta bola dlhá 

a pomalá. Keď som konečne prišiel domov, zahodil som tašku a šiel som za 

kamarátmi. Na druhý deň mi volal kamarát, že mu odišli rodičia do Martina 

a má voľný byt. Večer som tam išiel a vrátil som sa domov po troch dňoch 

úplne zničený. Spal som celý deň. Musel som ísť pod studenú sprchu, lebo ma 

veľmi bolela hlava. Na ďalší deň som šiel zas ku tomu kamarátovi, no vrátil 

som sa už o jednej ráno. Pomáhal som upratovať mame, hral som ilax a šiel 

som zas von. Nakoniec prišiel znova pondelok a ocitol som sa na ceste späť 

do RC.  

                                                                               Andrej Gašparík 8. ZŠ 

 

 

Veľmi som sa tešil domov. Brali sme so sebou aj Dávida, prišiel pre nás môj 

starký. Cestou sme sa zastavili u pani zdravotnej a pani sociálnej. Cestou sme 

videli pekné stromy a peknú prírodu. Dávida sme vysadili v Turčianskych 

Tepliciach, lebo starký sa veľmi ponáhľal na schôdzu. Dávid počkal na 

mamu, ktorá cestovala autobusom. Keď sme prišli domov, starká otvorila a ja 

som ju moc objal. Doma som si dal čajík s citrónom. Hneď som sa vybalil 

a poukladal som si veci do skrinky. Potom som šiel k mamine, ktorú som 

vybozkával, ako som len mohol. Bola taká šťastná, že jej vyšli slzy. Šiel som 

ešte od obchodu s bratom, kde sme si kúpili nejaké dobrôtky. Na druhý deň 

som upratoval, šiel som von, aj pozrieť k otcovi. Bol som pozrieť aj malú 

Jesicu, to je bratova dcéra, je veľmi zlatá. Bol som dobrý, aj mamina so 

starkou boli so mnou spokojné. Ten týždeň mi prešiel veľmi dobre.  

                                                                                             Brian Cipár 5. ZŠ 



 

 

 

Ja som sa mal veľmi dobre, aj keď som nebol doma. Väčšinou som bol vonku 

alebo v telocvični. Keď som furt spal, pomohlo mi to, netriasli sa mi tak ruky. 

Stala sa mi nepríjemná vec, že Marek Goral ma namočil do krádeže. 

Podstrčil mi to pod vankúš, hoci to ukradol on. 

                                                                                     Ľuboš Kováč 5. ZŠ 

 

Cez prázdniny som sa mala dobre, bola som vonku, šli sme do obchodu 

a pozerala som filmy. Hrali sme aj futbal a počúvali sme pesničky. Potom som 

umývala izbu a upratovala som si. Hrali sme sa aj na chytačku. Bolo mi aj 

smutno za niektorými kamarátkami.  

                                                                               Alžbeta Horváthová 5. ZŠ 

 

Na prázdniny som šiel domov, prišli 

po mňa otec a mama. Cez 

prázdniny sme šli s bratom do 

dediny, veľa sme sa rozprávali. Na 

druhý deň som šiel do Rimavskej 

Soboty dať sa ostrihať a kúpil som 

mobil. So sestrou a kamarátom sme 

šli po drevo a hrali sme sa. 

V Rimavskej Sobote som stretol 

Frederika a rozprávali sme sa. Už 

ani neviem, čo všetko som cez 

prázdniny robil, lebo ten čas mi 

ubehol ako nič. Doma som 

rozprával, čo tu robíme, aké máme prípravy, že chodíme na vychádzky 

s vychovávateľmi. Rozprával som aj o výlete, na ktorom som bol cez 

prázdniny. Môj strýko aj starká poznajú veľa vychovávateľov odtiaľto. 

Ďakujem veľmi pekne, že sa tu naučím veľa vecí, napríklad čítať, rátať aj 

športovať. 

                                                                                 Szilárd Kondáš 5. ZŠ 

 



Sobotňajší výlet 

 
       Po ťažkom týždni, plnom rôznych problémov, na nás čakal dvojdňový  

víkend.  

V sobotu nás čakal  deň veľkého upratovania a prania. Boli sme veľmi 

prekvapené, že nás pani  Chodúrová  napriek zlému týždňu zobrala do 

Rimavskej Soboty. Cestovali sme vlakom a naša prvá cesta viedla do 

Kauflandu, kde sme si urobili malý nákup. Potom sme šli cez celé mesto na 

sídlisko Západ, kde hrali ženy volejbal. V telocvični už sedeli chlapci s pánom 

Haluštíkom a pánom Gregorčokom. Mňa strašne bavilo pozerať sa na 

dievčatá a ženy ako hrajú. Veľmi rada som ich s Katkou  povzbudzovala.. 

Prvý zápas ženy prehrali. Cez prestávku sme  sa šli pozrieť aj na hokej, ale 

bola tam veľká zima. Druhý zápas  ženy vyhrali. Strašne ma to bavilo a aspoň 

sme boli vonku z RC. Na tento deň nikdy nezabudnem a ešte raz ďakujem 

mojej p. Chodúrovej . 

 

 

                                                                                    M. Ráczová A2 

 

 

                     L  Á S K A 

 

 

Láska prišla ku mne, nepýtala sa, či môže dôjsť.  

Ona nemá zámky, dostane sa do každého srdca. 

Ani som si neuvedomila a začala Ťa milovať. 

Viac ako svoj život.                 

A pustila som všetko, čo som považovala za 

dôležité                 

a šla som za Tebou.                 

Šla som, aby si mi srdce zlomil. Bolí to, bolí to 

veľmi.                 

Nespávam, nejem, nemôžem dýchať.                 

Teraz som zasa stratila všetko, stratila som Teba,                 

pri ktorom som cítila všetko.                 

Bez Teba cítim prázdno.                 

Niekedy sa mi zdá, že cez hruď mi fúka vietor.                                 

 

 Mária Ráczová A2 

 

                                                  



       Jarné prázdniny  

 

No, tak  tieto prázdniny sa mi moc páčili, aj keď mi veľmi rýchlo ubehli, ale to 

nevadí. Celý týždeň som sa tešila na lyžiarsky a lyžiarsky nikde, ale nevadí. 

Cez prázdniny mi veľmi chýbali Marika, Ľubka a Ama a A2 + celé naše RC. 

A sklenená chodba, HE-HE. V sobotu , keď som sa vracala naspäť, som 

stretla Mariku a chodili sme po Rimavskej Sobote, išli sme na návštevu 

a o 16.30 sme sa stretli s Ľubkou, a potom sme sa spoločne vrátili do RC. 

 

                                                                                             J.Hečková A2 

                         K A R N E V A L                      
 

     18.3.2012 bol u nás karneval. Všetci sme sa veľmi tešili. Všetky sme mali 

masky. Ja som bola sestrička  a veľmi som sa potešila, že som získala 12. 

miesto. Dostala som cenu, poďakovala sa. Bol celkom dobrý program. Aďka 

a Marika spievali, chlapci tancovali a veľmi sa mi páčili. Po karnevale sme 

mali pestrú diskotéku, na ktorú sme sa tešili. Karneval sa mi veľmi páčil. 

                                                                                       

                                                                                         Nasťa- N. Fíziková A2 

 

Náš karneval 
 

       V nedeľu 18.3.2012 sa uskutočnil karneval, na 

ktorý sme sa všetci tešili a dlho pripravovali. Ja som si 

masku ani nemusela vyrábať, len také menšie doplnky. 

Bola som Minnie  / kamarátka Myšiaka Mickeyho /. 

Porota si o mojej maske myslela, že som gejša. No 

pekne... No a ku karnevalu. Najprv sme sa tešili ako sa 

namaľujeme..., veď raz za rok... 

Bolo super. Potom mňa aj všetky baby z našej skupiny 

potešilo, že 6 báb z našej skupiny  sa umiestnilo na 

rôznych miestach, ktoré boli ocenené. Ja som bola na 

13. mieste. No ani som si nemyslela. Masky boli vtipné, 

vkusné a hlavne vychytané. Najviac sa mi páčila maska Adina. ktorej som 

pomáhala. Ale aj Amuša bola pekná brušná tanečnica a aby som nezabudla, 

Ľubica bola na 5.mieste. Bola Slnečnica a tú masku som jej vymyslela ja. 

Super. 

Všetky sme boli Super. Hlavné je, že bolo vynikajúco. A aby som nezabudla, 

ďakujem pani Chodúrovej , že mi pomohla s tými doplnkami k maske. 

 

                                                                                   Ž. Šípošová A2 

                                



Karneval 

 

Ku dňu nášmu karnevalu,                                    Aj bez alkoholu zábava je 

istá, 

trochu rýmov k naladeniu.                                            keď tomu neveríš, poď                        

k nám    

Boli síce masky pekné,                                         a s nami to skús. 

hudba tanec, všetko pestré.                                           Aďka bola Emáčka 

a Muhi     jej princ, 

Ďakujeme DJ-ovi,                                                 tanečnica brušná Ama, 

pánovi MC- Čankovi,                                                   Žana malá Minnie myš. 

či už porote  alebo moderátorovi.                        Zabila to scénka s Jamesom, 

Šminky, tiene, špirála,                                                  smiali sme sa všetci, 

na ústach rúž.                                                       normálne sme zabudli, 

                                                           že sme ústavácke deti. 

 

Na diske to fičalo – z nových reprákov  to riadne rinčalo.                     

Tak to je báseň od nás pre Vás. Žana a Aďa sú tu stále pri Vás. 

 

                                                                                 Žana -  Aďa A2 

 

                

 Karneval                                                                                          
 

   Na karneval sme sa všetci tešili, pretože každý z nás si mohol vybrať masku 

podľa svojho vkusu. Na karneval sme sa pripravovali s našimi 

vychovávateľmi, ktorí nám pomáhali, ako vedeli. Každá z nás chcela byť 

výnimočná a samozrejme sme aj boli. Na karneval sa tešili všetci aj preto, 

lebo je to čas, kedy sa máme baviť, a pretože je o nás. Súťažiacich hodnotila 

a pozorovala naša porota : pani Ďurišová, pán Balaj a pani Angyalová. 

Masky boli prekrásne. Z našej skupiny sa umiestnilo 6 dievčat- Marika, 

Ľubica, Žana, Nasťa, ja a Julka. Julka reprezentovala našu skupinu A2  ako 

Miss. 

Ku karnevalu patril aj program. Bol v ňom spev, tanec, scénka. 

 

Lenka Berkyová A2 

                                                                                                  

 

 

 

 



 

   Mali sme karneval, bola som rada, 

všetci sme sa tešili. Bolo celkom dobre. 

Som veľmi rada, že som tu. Je mi tu 

dobre. Aj keď som nešla domov na 

prázdniny, bolo celkom dobre. 

Na karnevale som bola cigánka, potom 

som tancovala. Mám aj kamarátky, mám ich rada. Najlepšia je Lena, aj 

ostatné mám veľmi rada. Niektoré idú zase domov. Chýba mi mama, to 

nevadí, ešte sa uvidíme. Je mi tu dobre, mám tu všetko. 

 

Irma Oračková A2 

                                                                                                            

 

Moje skvelé prázdniny 

 
    No, tak ja som sa rozhodla prvý príspevok písať o prázdninách. Keď odišli 

baby z našej skupiny, Ama, Maja a Ľubica, tak sme sa začali sťahovať na 

internát. Na internáte bolo s našimi babami veľmi dobre, proste super. To, čo 

sme tam prežili, nejdem písať, lebo si budete myslieť, že sme psychopatky, 

a to nechcem. Boli sme tam ja, Nasťa, Lenka, Aďka, Katka , Irma a Žana. 

Tak som si uvedomila, že kto tu cez prázdniny ostane, nie je to vôbec také 

extra. My, čo chodíme domov, si robíme, čo chceme, ale naše baby sú silné 

osoby, ktoré to zvládnu. 

Keď prišiel pondelok, na ktorý som sa tak strašne tešila, tak bolo v mojom 

srdiečku veľmi smutno, aj keď to tak možno nikomu 

nepripadalo. Ale bolo to tak. Nejakým  spôsobom  sme sa 

dostali domov, teda autobusom spolu s mojím otcom, he-he. Sranda 

musí byť aj v časopise. 

Tieto prázdniny som sa snažila prežiť s otcom normálne a bez hádok. No len 

keby to tak aj fakt bolo.Nebolo! V reálnom živote sa to, že  sa  nebudeme 

hádať, ani tak dodržať nedá, ale nevadí. Zvládla som to aj s  kopou povinností 

na krku. Kebyže nemám doma takú dobrú kamarátku a ešte kopu ľudí, ktorí 

mi pomáhajú, a + aj moju najväčšiu lásku, pani sociálnu, tak by som to asi 

nezvládla. Mojou najväčšou chybou je, že rýchlo vybuchnem ako môj otec. Asi 

som to zdedila po ňom a to , že sa viem občas zdržať komentárov,mám po 

mame. Hlavné je to, že mám možnosť byť doma s mojou rodinou a kamošmi, 

ale treba dodržiavať hranicu – odkiaľ – pokiaľ. 

                                                                                                     J. Hečková A2 

                                

 

 

 



Super tanečná súťaž !!! 

 

     Môj prvý sólový tanec na súťaži. Ako všetci viete, 

dopočuli sme sa, že je tanečná súťaž  pod názvom  

Tanečný sen . Ak sa mám priznať, netancovali a necvičili 

sme to ako druhé deti z umeleckých škôl. Zapojili sme sa 

ako skupina. Ja , Nikola Pustajová a Aďka Čelková. 

Chlapci boli tiež dobrí. Vo štvrtok sme si to ešte precvičili 

a v piatok 23.3.2012 sme šli po raňajkách do Rimavskej 

Soboty na sídlisko Západ do školy. Vystupovali aj deti 

z MŠ, deti zo ZŠ a my sme boli 3. stupeň. Priznám sa, mala som trému, ale 

všetci ma upokojovali, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Všetkým sme 

sa páčili už počas nácviku. Keď dosúťažili deti , prišli sme na rad my. Najprv 

šli chlapci, a bolo to super, a potom sme šli my. Ibrahim Maiga nám povedal, 

že sme talentované . Potom šli jednotlivci. Jeden chlapec tancoval Jacksona, 

a potom som šla ja  a nevzdala som sa. Vyhrala som 1.miesto. 

K.Kováčová A2 

 

                                                                                             

 Tanečná  súťaž 
 

        Na tento deň som sa strašne tešila, napriek tomu, 

že som mala trému, lebo sme to nacvičovali len 2 

týždne. Nakoniec to nebolo také hrozné. Ráno som 

vstala, namaľoval sa a po raňajkách sme šli na 

autobus. Deň bol úžasný, ale aj blbý zároveň. 

Prezliekli sme sa a šli pozrieť, ako tancujú. Nevidela 

som v niektorých tancoch žiaden zmysel. Bola to 2. 

kategória. Celý čas som mala takú divnú náladu, ani neviem prečo. Myslela 

som na baby, že čo asi môžu robiť. Zrazu boli na rade naši chalani. Vymyslel 

to Eugen a boli bomboví. Klobúk dolu, chalani! Hneď po nich sme šli my. 

Zastali sme si tam a začala hudba. Myslím si, že to bolo fajnové. Až na pár 

chýb. Potom nasledovalo Katkine sólo. Bolo to dobré, veď aj má 1. miesto. 

Veľký potlesk... A chalani 2. miesto. Ešte väčší. Netešila som sa naspäť, bolo 

mi dobre s Muhim a s babami. Ale keď som došla, videla som babám úsmevy 

na tvárach, proste zase tie staré Čerenčany. 

 

PS: 4-ever prsty štestí Amuša – Žana - Aduša                                 

A. Čelková A2 

 

 

 

 



Prázdniny. 
 

     Na prázdniny prišli pre mňa rodičia a zobrali ma domov. Keď ma mama 

uvidela, tak sa rozplakala. Po ceste sme sa rozprávali a šli sme do Kauflandu. 

Kúpil som si energetický nápoj, sladkosti a šli sme domov. Sestra, keď ma 

uvidela, tiež plakala a vypytovali sa, ako je v ústave. Povedal som, že dobre 

a keď sa dobre správam, tak aj oni sú ku mne dobrí. Doma som pomáhal píliť 

drevo, srandoval som so sestrou a večer som išiel s bratom do dediny k druhej 

sestre. Kúpil som telefón a dal som sestre, brat mi dal nejaké veci, rozlúčil 

som sa s rodičmi a vrátil sa späť do RC. 

Szilárd Kondáš B1 

                                                                                                       

 Moje jarné prázdniny  

 
         Moje prázdniny som prežil tak, že som bol na pizzi a aj v divadle. Bol 

som aj robiť. Spolu s kamarátmi sme pomáhali nosiť stoly a jedna teta nám 

dala 5 eur za to, že sme veľa urobili. Potom som sa balil. Nechcelo sa mi 

vrátiť. Som rád, že som na tejto skupine, lebo mám dobrých vychovávateľov - 

uja Janka Mikera a pána Illéša -  to je veľmi dobre. Už som zase vzorný. 

Nebol som vzorný. To je všetko z mojej strany. 

 

 

                                     J. Oláh B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maškarný ples 
 

  Všetci sme mali na maškarnom masky. Bolo veľmi dobre. Všetci sa mi páčili, 

lebo mali pekné masky. Páčila sa mi Hečková, lebo bola veľmi pekná. Potom 

sme tancovali. Nebudem písať, kto vyhral. Potom šla dobrá hudba a všetci 

sme museli tancovať. 

                                                                                              Szilárd Kondáš  B1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na veľkonočné prázdniny odišlo domov zopár detí, ale iba tí, ktorí boli 
dobrí. Napríklad ja som tu ostal aj s bratom. Z našej skupiny ich odišlo 
päť, no z kaštieľa odišli všetci okrem dvoch, ale aj tí prišli na našu 
skupinu cez prázdniny. Prázdniny boli o ničom, lebo sme nechodili 
von, iba sme pozerali televízor s pánom Dunajom. Keď robila pani 
Janka šli sme aj von. V pondelok bola šibačka, mali sme ísť von šibať 
dievčatá, ale chlapec z kaštieľa bol zlý a hrešil, tak pán Dunaj 
rozhodol, že nejdeme nikde. Nakoniec sme išli do telocvične na jednu 
hodinu, celý týždeň ubehol veľmi rýchlo. 
                       Michal Lajčák 8. ZŠ  

 
Pred prázdninami sme sa lúčili s tými, ktorí išli domov. Potom sme sa 
rozdelili na skupiny. Na tretej skupine sa mi veľmi páčilo. Mali sme 
rozdelené práce, ja som mal WC. Cez týždeň sme trikrát šúrovali 
a pozerali sme telku. Na obed sme mávali polievku s koláčmi a vodu 
so sirupom. Niekedy sme išli do telocvične a hrali sme tam volejbal. 
V nedeľu sme s pánom Horváthom hrali karty na kliky. V pondelok mal 
ujo  Janko taký dobrý nápad, že zoberieme vedrá vody a skryjeme ich 
na chodbu. Po obede sa nám dievčatá skryli v šatniach, kde máme 
tašky a kufre. Každý jeden chlapec chytil jedno dievča a druhý ju 
oblial. Ja som dlho nevedel nikoho chytiť, no nakoniec som chytil Aďu 
a vylial som na ňu fľašu vody. V utorok sme sa mali naučiť na trojke 
z encyklopédie čo robila kráľovná v Anglicku. Mne sa to všetko veľmi 
páčilo.  
                 Martin Lászlo 6. ZŠ 

 
Ja som prežil prázdniny tak, že som hral futbal. Ja som dal osem gólov 
vďaka pánovi Balajovi. Ešte som celý čas pozeral telku. 
 
                  Roman Rigo 5. ZŠ 



 

 

Ja som prežil tieto prázdniny veľmi dobre. V pondelok som bol 
polievať, bol som s mojou rodinou aj s bratom. Bol som preto veľmi 
šťastný. Cesta bola náročná, cestoval som štyri a pol hodiny. Veľa 
som nad sebou rozmýšľal a pochopil som veľa vecí. Cez prázdniny 
som sa aj dobre vyšantil.  
              Martin Horváth 6. ZŠ 
 
Ja som prežil prázdniny celkom dobre, hoci som nebol doma. Nebol 
som doma preto, lebo mi tu našli cigarety, tak som si to pokazil. Zle 
som prežíval stredu, lebo druhí odchádzali domov, a ja som tu musel 
zostať. No tešil som sa, že sa nejde do školy a môžeme si dlhšie 
pospať na skupine. S pánom Csankom sme chodili do telocvične 
a pozerali sme všelijaké filmy. Boli sme aj párkrát vonku, ale nebolo to 
ono, lebo som nebol doma. 

                                   Anonym 
 
Moje prázdniny začali tým, že v stredu pre mňa prišla mama, sestra 
a ujo Jožko. Večer som sa hneď vybalila a išla som spať, lebo už som 
nevládala byť hore. Ráno po zobudení som hneď zavolala kamarátke, 
potom sme sa stretli a prechádzali sme sa. Išli sme aj na kolotoče, 
bola to sranda. Večer som sa ešte stretla s kamarátom, no bola som 
s ním len 15 minút, no bola mi zima, tak som išla domov. Večer som 
sa ešte bláznila so psom a zajacom a na facebooku som si písala 
s mojou partiou. Dohadovali sme sa, kam pôjdeme na druhý deň. Na 
druhý deň sme išli k jazeru a veľa sme sa rozprávali. Keď som bola 
s nimi, boli čudní a povedali mi, že nechcú, aby som išla preč, že oni 
to nevydržia bez mňa. Bolelo ma srdce, keď plakali, ešte horšie sa 
cítili, keď zistili, že sa neuvidíme tri mesiace. Nechceli ma ani pustiť 
domov, boli strašne smutní. Tieto prázdniny boli super, škoda, že 
neboli dlhšie. Strašne mi všetci chýbajú, rodina, kamarátky a kamaráti. 
Nech je už leto. 
            Monika Sedlická 6. ZŠ 
 
Práve, keď sme sa s Eugenom rozprávali o mame, tak prišla. Ďalej si 
to už vie každý asi predstaviť. Zaujímavý bol piatok. V horoskope som 
mal napísané na ten deň šťastie. Tak som sa vybral na námestie, kde 
som stretol všetkých dobrých kamarátov. Predovšetkým sme sa dobre 
bavili. Bolo to úžasné, len občas sme boli hluční, a to nahnevalo 
mamu. Na Veľkú noc som oblieval a oblieval, ale s tým, že mi to na 
druhý deň vrátili. Až tak, že som dostal nádchu. Čaká ma ďalšia 
epizóda čerenčianskeho života. Som rád, že som šiel domov, a dúfam, 
že sa to ešte zopakuje. 
               Tomáš Horský 9. ZŠ 



 

 

Domov som išiel v stredu, zobrali sme aj Tomáša Hakeľa a Jána 
Gažiho. Veľmi som sa tešil na môjho brata a maminu. Cez prázdniny 
sme išli do Bojníc, môj brat bol veľmi prekvapený, lebo ešte nevidel 
žiadne zvieratá. Bol som aj zopár hodín so starkou a zobral som 
sesternicu ku nám domov. Boli sme hore do rána a pokazili sme 
počítač. Ja som ho išiel zaniesť do opravy. Vrátil som sa v utorok.  
                     

 Dávid Gottas 6. ZŠ 
 
Na začiatku prázdnin ma nepotešila smutná správa, že nejdem 
domov. Prišiel mi list od maminy, ktorý ma veľmi potešil, no nepotešilo 
ma, že mamina spadla a narazila si kríže a ruku. Skoro všetci odišli, 
len ja som musel zostať. Zrazu sa objavila pani Fazekašová 
a povedala, že Cipárovci prídu. Bol som taký šťastný, že od radosti 
som nechcel ani raňajky. Aby mi rýchlejšie prešiel čas, tak som 
pomaličky a dôkladne šúroval moju izbu. Potom prišla pani sociálna 
a povedala, že starký príde. Išiel som sa zbaliť, obliecť a umyť si hlavu. 
Cesta bola veselá a rýchla, asi preto, že som spal. Starká nás ponúkla 
dobrými koláčikmi. Potom sme s bratom išli za maminou, ja som sa 
s ňou porozprával, ako sa mám a ako sa má ona. Na Veľkú noc som 
vyšibal a pooblieval dievky aj maminu. Zarobil som si aj pekné 
peniažky, vyše dvadsať euro. Mamina mi povedala, že tu už musím 
dajako vydržať. Cesta naspäť bola moc pomalá, len som sa modlil, 
aby som neplakal, keď sa budem lúčiť. 
                    Brian Cipár 5. ZŠ 
 
Zostali sme tu ôsmi. Len jeden z našej skupiny odišiel, a to Robo 
Cibuľa. Bol som na druhej výchovnej skupine. Páčilo sa mi, bola 
sranda, hrávali sme futbal. Domov som nešiel, lebo nebolo auto 
a nemal po mňa kto prísť. Na Veľkú noc sme zobrali vedrá von a išli 
sme polievať dievky. Zobral som Barboru Bobákovú na ruky a vylial 
som na ňu celé vedro vody.  
Aj som sa pohádal s jednou babou, no potom sme sa udobrili, a toto je 
pre ňu:  
 
Láska je šťastie a sklamanie, 
niekedy i smútok zapáli jen, 
jednu nevýhodu má, 
že na ní musejí bít dva. 

                
  

Nikolas Flekáč 6. ZŠ 
 



 

 

Mne bolo dobre, hrala som sa na chytačku s kamarátkami, šli sme do 
telocvične, hrala som futbal, pozerala som filmy, počúvala som 
pesničky. Bolo mi smutno za mamou, veľmi som sa netešila ani na 
oblievačku. Bola chyba, že som utekala z domu a nepočúvala som 
mamu. Mne sa tu páči, všetko tu mám a chodím do školy.  
 

        Alžbetka Horváthová 5. ZŠ 
 
Na prázdniny som sa veľmi tešil. Po príchode domov do Košíc som 
vyjedol celú chladničku a poupratoval celý byt. V pondelok som išiel 
polievať moju najlepšiu kamarátku, no prehnali sme to a museli sme 
poutierať, aby tam nebola voda. Už o štvrtej ráno som napustil plné 
vedro a oblial som ju, dala mi facku a peniaze. Potom som ešte 
polieval aj moju sestru. 

                                    
Anonym 

 
Strašne sme sa tešili, že budeme 
znovu s rodinou. Nakoniec prišiel 
ten čas a pán Chodúr prišiel pre 
mňa, Ľubku a Julku. Dozvedela 
som sa výbornú správu a dúfam, 
že sa naplní. Pred Veľkou nocou 
sme so sestrou piekli a všeličo 
sme varili. V pondelok by ste ani 
neverili, koľko vody som dostala. 
Strašne sa mi páčilo, keď moje 
neterky rozdávali vajíčka malým 
chlapcom. Som rada, že mám 
pekné spomienky na prázdniny. Vo 
vlaku som sa stretla s Ľubkou 
a s Jarkom.  
 

                                                                                         Anonym 
                                                                                                                                                
Pre mňa prázdniny boli obyčajné. Len v pondelok bola pre nás 
chlapcov sranda, no neviem, či aj pre dievčatá. Ráno sme si nachystali 
vedrá plné vody a schovali sme ich do školy. Potom, keď dievčatá 
odišli do botníka, tak sme sa rozbehli pre vedrá. Ony sa schovali do 
kaštieľa, no my sme ich chytili. Najviac schytala Katka Kováčová. 
Môžem veľmi pochváliť kuchárky a kuchára, cez tieto prázdniny boli 
veľmi dobré jedlá aj zákusky. 
                     Ján Kováč 9. ZŠ 



 

 

Cez prázdniny som musel naháňať dievky, nechceli sa dať poliať. 
V pondelok som zarobil 130 euro, najviac to schytala frajerka, mala 
v spánku studenú vodu. Niektoré dievky ani nechceli otvárať. 
Najväčšia sranda bola, keď som mal dve vedrá v ruke a tak som bežal 
za dievkami. Mal som sa doma celkom dobre, som rád, že ma pustili.  
                           

Anonym 
 
Ja som prežil prázdniny veľmi dobre. Stretol som sa s kamarátkami 
a s kamarátmi. Doma boli moji rodičia šťastní. V pondelok som išiel 
polievať dievčatá. Keď sme boli v Kauflande, stretol som sa 
s Hečkovou, ona tam nakupovala. Kúpili sme si na piť a jesť.  
             Szilárd Kondáš 5. ZŠ 

 
Ja som bol cez veľkonočné prázdniny tu. V piatok sme s pánom 
Hinkom hrali futbal a športovali. V sobotu sme boli s pánom Szajkóom 
celý deň nahrávať pesničky, len program v notebooku bol zlý, a tak 
sme išli vonku. V nedeľu s pánom Gregorčokom sme hrali spoločný 
futbal a išli sme do telocvične. V pondelok po raňajkách sme si spravili 
rajóny a hrali sme s pánom Horváthom karty. Potom sme si prichystali 
vedrá a po obede, keď išli dievčatá do botníka, chytili sme ich a poliali. 
Na skupine sme sa smiali a provokovali sme sa. Po olovrante sme 
pozerali filmy. Veľkonočné prázdniny som prežil v pohode. 
                    Lukáš Miko 7. ZŠ 
 
V sobotu som sa dozvedel, že idem s pánom Dunajom do Banskej 
Bystrice. Cesta bola dlhá, ale videl som zaujímavé veci. V Bystrici sme 
išli ku jeho starkej, ktorú sme stretli vonku. Potom sme išli výťahom, 
lebo mňa bolela noha. Dnu nás čakala pánova Dunajova krstná 
a jedno maličké dievča. Potom sme išli autom k jednej milej žene 
a tam sme riešili hlavolamy. Potom sme ju išli odprevadiť a šli sme 
naspäť do Čerenčian. Tak som prežil Veľkonočné prázdniny. 
                 Števo Gavaľ  7. ZŠ 
 
Keď som počul svoje meno spoza dverí, už som mal istotu, že idem 
domov a spadol mi kameň zo srdca. Rozlúčil som sa a šiel som so 
starou mamou. Po ceste sme sa zastavili ešte u pani sociálnej, kde 
sme si popriali šťastné sviatky. V Lučenci som sa vybalil a privítal 
s mamou aj s bratom. Potom som šiel ku starkej na dedinu Polichno, 
je to neďaleko Haliče. Chodievali sme na chatu s kamarátmi. Aj sme 
tam prespali a na druhý deň sme išli naspäť. Potom sme išli so 
starkým do hory na drevo. Tak som si užíval prázdniny. 
              Richard Gaško 7. ZŠ 



 

 

Prázdniny mi ubehli strašne rýchlo, ani som sa nestihol spamätať a už 
bol pondelok, ale ja som bol aj tak doma, lebo som spal do desiatej 
a už potom sa mi nechcelo. Tak som zostal doma a s bratom sme 
poliali mamu a sestru. Po ceste naspäť som sa stretol s Ľubicou 
a Marikou na stanici. 
                 Jarko Nôžka 7. ZŠ 

 
Keď som išla domov, veľmi som sa 
tešila, že uvidím svojich kamarátov. 
Boli veľmi radi, že som prišla. Hneď 
sme šli von robiť veľký oheň 
a rozprávať sa až do rána. 
Rozprávali sme, čo sme prežili. 
V piatok večer som išla s kamarátmi 
do mesta na diskotéku. Nebola som 
tam dlho, lebo som musela ísť na 
autobus. Nakoniec som ho 
zmeškala a museli sme ísť pešo. Po 
ceste sme niečo počuli v lese pri 

stromoch, tak sme začali aj s mojím bratom utekať. V pondelok ráno 
ma prišli obliať. Môj brat, druhý brat, ujo, kamaráti a starký. Moju 
mamu vyniesli za ruky a nohy von a hodili do potoka. Ja som im ušla 
na povalu, no aj tak na mňa vyliali 5 vedier vody.  

      Veronika Turiničová 7. ZŠ 
 
Prvé dni prázdnin som nič nerobil, lebo sa sťahovali chlapci do 
internátu, aj dievčatá na štvorku. Na Veľkonočný pondelok sme si 
hneď ráno pripravili vedrá a všetko,  kam sa vošla voda. Poobede sme 
si vedrá položili pred strom vedľa školy. Dievky boli v botníku, aby 
neutiekli. My sme ich chytili, vyniesli na dvor, potom sme zobrali vedrá 
a fľaše a obliali sme ich tak, že z nich tieklo všade, kde sa pohli. Iba 
Žaneta sa vyhla vode, lebo je prešibaná.  
              Roman Kováč 7. ZŠ 

 
Cez prázdniny bola doma sranda, postaral sa o to kamarát. 
V Kauflande som stretol syna pani Megovej Peťa a pána riaditeľa 
s pani Lepišovou. Tento rok som polievať nešiel, lebo by to nedopadlo 
dobre. Poslednú noc, čo som bol doma, som si volal cez skype 
s Tujenom a dohodli sme sa, že pôjde so mnou naspäť do ústavu. 
Čakal som ho na autobusovej stanici a šli sme popri Rimave. Tujen 
v polke cesty nevládal, nakoniec došiel a bol celý rád.  

 
           Frederik György 7. ZŠ 



 

 

 
Bol som celý šťastný, že idem do detského domova. Bol som veľmi 
nervózny, skoro som od radosti plakal alebo sa smial. Keď som 
dorazil, spoznal som decká a prišla aj jedna pekná baba, volala sa 
Mirka. V pondelok ráno som spal ako zabitý a vtom sa na mňa vylialo 
vedro vody. Pišťal som a veľmi som sa zľakol. Potom sme šli polievať 
do mesta a vrátil som sa s boľavými nohami a nevládnym telom. 
S Mirkou sme vykúpali 80 eur a boli sme veľmi radi.  

                         
   Robo Cibuľa 8. ZŠ 

 
 
 
Cez Veľkú noc som bol v ústave, lebo som tu iba mesiac a som aj 
v treste. Naša skupina bola dnu a pozerali sme program. Boli sme dnu 
kvôli Mirovi Lysému, ktorý bol vtedy s nami. Nahneval pána, ten sa 
rozčúlil a dal ho stáť do kúta, ale on bol drzý a pán povedal, že za toto 
chovanie nepôjde celá skupina. Museli sme sa s tým zmieriť.  
 
               Tomáš Lajčák 8. ZŠ 

 
 
 
Doma som strávil Veľkú noc veľmi dobre. Celý týždeň som doma 
pomáhal, ale chodil som aj von s kamarátmi. V pondelok hneď zrána 
som oblial sestru plným vedrom vody. Potom som postupoval ku 
sesternici a tam to isté, ako aj u spolužiačok. No u jednej kamošky 
som sa zastavil a presedel som u nich pol dňa, lebo tam mala samé 
dobroty. Bol som vonku ešte aj večer a bol som sa aj rozlúčiť.  
 
                       Ján Gaži 8. ZŠ 

 
 
 
Moje prázdniny boli celkom fajn, len škoda, že tak krátko. Tešil som sa 
na rodinu a na psa. Celý prvý deň som sa rozprával s mamou, tešil 
som sa aj na brata a na celú rodinu. Bol som na kolotočoch v Prešove. 
Na druhý deň som pomáhal mame, aby si trochu oddýchla od starostí. 
Potom som sa šiel von bicyklovať za bratom. Ďalší deň som bol 
s babkou, s bratmi a s otcom. Tieto prázdniny boli super, ale cesta tam 
i späť bola hrozná.  
                    Marek Cetl 8. ZŠ 



 

 

Ja by som sa na začiatku poďakoval Muhimu a jeho mame za to, že 
ma cestou vysadili v Lučenci. Bol som strašne rád, že môžem byť 
v tieto sviatky s rodinou. Videl som aj moju malú sestru, ktorá sa 
nedávno narodila. Môj príchod domov som oslávil statočne, ale bez 
hlúpostí, čo by mohli ovplyvniť moje budúce prázdniny. Na Veľkú noc 
som bol u sesternice, kde som ostal. Bolo tam príliš hojno na to, aby 
som stade odišiel. Na návrat sem som sa netešil, lebo som si zvykol 
na niektorých ľudí, čo boli okolo mňa. No prišiel som sem s tým 
vedomím, že sa mi to vyplatí, aby som tých ľudí mohol objať tak ako 
teraz.  
                 Eugen Baláž 8. ZŠ 

 
 
Veľkonočné prázdniny som strávil v ústave, lebo predtým na jarných 
prázdninách som robil doma zle. Cez prázdniny tu bolo dobre, niekedy 
sranda a niekedy nuda. Väčšinou sme sedeli na klubovni a pozerali 
filmy alebo sme išli do telocvične. V pondelok sme išli oblievať 
dievčatá, ktoré tu ostali. Museli sme ich vytiahnúť na dvor, tam už boli 
vedrá s vodou. Bolo tu celkom dobre. 
            Andrej Gašparík 8. ZŠ 
 
Prázdniny prebehli kľudne, nálada bola ako u koho. Niektorí boli 
sklamaní, že tu museli ostať, niektorí sme si tu už zvykli. Každé dievča 
sa už tešilo na Veľkú noc, hlavne na vodu, niektoré menej, pretože 
nemajú rady vodu. Cez prázdniny sme boli jedna dievčenská skupina, 
bolo nás dvanásť. Každá z nás dostala jedno vedro vody. Po 
dvadsiatich minútach bolo po všetkom a vrátili sme sa do internátu. 
Ešte by som chcela dodať, že zákusky boli veľmi dobré. 
 
           Lenka Berkyová 8. ZŠ 

 
 

Pre Muhiho 
Poviem ti len slovo jedno 

Hoci nazvať sa to dá hocijako 
No význam to má možno väčší 

Ako slovo kamarát! 
Ľúbim ťa a znamená to pre mňa veľa 

Som do teba zbláznená celá. 
 

„Tvoja hlúpučká“ 
 
 



 

 

Nemôžem povedať, že by cez prázdniny bolo zle, ale predsa je to iné 
byť doma. Proste, tomu sa hovorí sloboda. V stredu sme sa sťahovali, 
ten deň bol fajnový, boli sme s pánom Balajom. Večer, keď sme si išli 
ľahnúť, mala som čudný pocit, že ony sú doma a ja musím trčať tu. 
Ďalší deň sme počúvali hudbu a boli sme na vychádzke. So Žanetou 
sme sa namotávali na duchov, mala som pocit, že jeden z nich stojí pri 
mne. Boli to asi halucinácie. Proste bola sranda, ako napríklad 
obhadzovanie sa koláčmi. Chcem povedať Ame a Žanete, že som 
rada, že sme tu ostali. 

                     
 Andrea Čelková 8. ZŠ 

 
 
Prvý deň prázdnin sme sa sťahovali, takže bol zmätok. Myslela som si, 
že to budú o ničom prázdniny, keďže sme nemohli byť vo vile. Kukali 
sme telku, všelijaké rozprávky, čo ma moc nebavilo. Bolo tu celkom 
dobre. Najlepšie bolo to obhadzovanie zákuskami. Nálada bola dobrá. 
V pondelok sme sa pooblievali, chodili sme na vychádzky a bolo nám 
veľmi dobre.  

       Sheilla - Kelňa  Knales 8. ZŠ 
 
Tieto veľkonočné prázdniny sa mi podarili prežiť podľa mojich 
predstáv. Veľmi dobre sme si pokecali s maminou v buse. Domov do 
Krtíša som dorazila o štvrť na štyri, takže pár hodín do večera som 
strávila s bratrancom Dončom a so zaujímavými super babami. Ja 
som bola asi celé prázdniny mimo, ha-ha. Keď som sa v pondelok 
zobudila, strašne som sa bála, že ma niekto obleje. Chodili k nám 
hneď zrána zvoniť chalani, ale ja som im neotvárala a posielala som 
ich kade ľahšie. Keď som si už myslela, že som už vyhrala a vodu 
nedostanem, tak prišiel domov oco a dostala som ju. Potom som išla 
ku kámoške a jej braček Tomáš prišiel domov a dostala som najväčšiu 
vodu, hodil ma do vane. Snažila som sa prázdniny prežiť príjemne, 
aby som bola šťastná.  
 
          Julianna Hečková 8. ZŠ 
 
 
Moje prázdniny som prežil v RC. Bolo tu celkom dobre, až na to, že 
bola veľká nuda. Celý čas sme trčali na klubovni a pozerali iba telku. 
Iba raz, či dva razy sme boli v telocvični. Šibačky boli o ničom, lebo 
som nahneval pána Dunaja, a to je všetko. 

                   Miro Lisý 8. ZŠ 
 



 

 

Tieto prázdniny som strávila  
v ústave. Bolo mi tu celkom fajn. 
V stredu sme boli aj na 
vychádzke. Bola tu aj sranda, 
hlavne, keď ja, Aďka, Žaňa 
a Nasťa sme vyvolávali duchov. 
Na Veľkú noc som sa tešila aj 
netešila. Najviac som mala 
nervy, keď som bola obliata. Ale 

to nevadí aspoň bola sranda. Celé prázdniny sa mi páčili, až na jednu 
vec, no tu nejdem opisovať. Ešte som bola rada, keď mi Tujenko 
zavolal sem do ústavu. Prázdniny boli celkom fajn. 
             Ama Balúchová 8. ZŠ 
  
 
Moje prázdniny začali už 4.4. 2012. Veľmi som sa tešila na tú hodinu, 
keď som odtiaľto mohla odísť domov. Cestovali sme spolu s Marikou 
a vo vlaku bola veľká sranda. Prázdniny som prežila so svojou 
rodinou. Najkrajší deň bol pondelok, tešila som sa na šibačku, aj na 
vodu. Každý rok sa teším na prázdniny, ako môžem pomáhať mojej 
mame. Som rada, že som mohla byť doma a verím, že ešte budem 
viac doma. Moje prázdniny boli výborné.  
         Ľubica Rišpánová 8. ZŠ 
 
Veľká noc je krásny sviatok, preži si ho v láske s vodou, žiadne slzy od 
korbáča, to nám želá šuhaj z Kľačan. Tu u nás v Čerenčanoch sa 
dievča dá obliať, no keď je deň na oblievačky, zvyčajne je deň 
prekrásny. Veľa, veľa, veľa vody a prezlečených šiat, no čo, už taký  je 
od našich vraj dar. Tento deň nám môže odplatiť celý rok a poza 
chrbát sa škeria ako hrom, keď sa pripravujú vedrá s vodou, 
predstavia si škrekot sliepky, žiadne sliepky ani zdania, je to deň 
chlapcov platenia. Aďka, tá sa schovala, no aj tak prišla obliata. Žana 
tá je šikovná, mokré vlasy nemala. Babzu, tá nám v šatni jačala, tá si 
vody užila. Tonila, tá sa obzrela, a hneď bola obliata. Ama tá utekala, 
tá sa nedala, no aj tak to schytala. Verča, tá je vysoká, tá sa na strom 
zavesila, a aj tak sa jej voda ušla. Irma, tá na nohe boty, čierne legíny, 
no voda aj pre ňu ostala. Marika – tá sa nedočkala, vodu tento rok 
nedostala. Nasťa, tá v červených nohaviciach len sa smiala, no keď sa 
na chodníku s vodou šmykla, hneď sa prestala smiať. Tento rok sa 
oblievalo a slnko sa na nás usmievalo, Veľkú noc sme prežili a sviatky 
sa skončili. Tieto riadky boli básne a lúčim sa s vami krásne. 
 

Kačka – Hillary Kováčová Clintonová 8. ZŠ 



Vynášanie Moreny 
Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu 

ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno 

ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie 

ročných období . 

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, 

veľmi známa i v dnešnom folklóre. Je zosobnená 

zimou, na jar končí jej vláda. Avšak nie je možné 

považovať ju len za bohyňu smrti alebo za akúsi 

ohyzdnú starenu. Je vraj veľmi krásna. 

Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je 

vynášanie Moreny a jej upálenie alebo utopenie. 

Najčastejšie sa hádže z mosta alebo zo skaly. Je 

veľmi zaujímavé, že napriek tisícročnému potláčaniu 

pohanských rituálov sa dodnes zachoval jeden z nich vo veľmi živom zvyku 

vynášania Moreny.    

Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa 

koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé 

lúče slnka.    

Od stredoveku nosili po slovenských dedinách figurínu ženy, zriedkavejšie muža, 

ktorú nakoniec hodili do vody alebo spálili. Verili, že tak vyženú z obce choroby, 

smrť, urýchlia odchod zimy. Najstarší doklad o tomto zvyku na území Slovenska je 

zo 

16. storočia. 

Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, 

utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských 

šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a 

hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.  

Najčastejším termínom vynášania Moreny 

je Smrtná nedeľa (Pôstna nedeľa dva 

týždne pred Veľkou nocou) alebo Kvetná 

nedeľa. V niektorých regiónoch vynášajú 

mládenci aj Deda, slamenú figurínu v 

podobe starého muža 



Bývalo zvykom vo viacerých liptovských dedinách, že po utopení zimy  sa jedno 

z dievčat oblieklo akoby za nevestu a držiac v rukách maličkú jedličku ozdobenú 

stuhami predstavovalo kráľovnú. Iné dievča nieslo väčší košík, aby mali kde uložiť 

vajíčka, prípadne iné naturálie. Pred domom, kde mali nádej na podarúnok, 

niektoré 

z dievčat oznámilo domácim, prečo 

prišli. 

 

Vyniesli sme Morenu zo vsi, 

priniesli sme nový máj do vsi,  

posejeme súržicu s ovsy. 

Navaríme čierneho piva, 

opojíme kmeťovho syna. 

Ak nebude piti, budeme ho biti, 

s trima kyji kyjovati, 

za vlasy ruvati, 

dáme mu, dáme, šidlo i kopyto, 

jeho žene — sito i koryto. 

 

 

Mládenci, ktorí kráčali hneď za dievčatami s mužskou figurínou, spievali:  

 

Nosíme my ďadka,  

čo po poli ľapká,  

aj my takí budeme,  

čo ho nosiť budeme.  

Nosíme my takého  

ako Laca zhnitého.  

                           

 

http://knihy.cpress.cz/DataFiles/Book/00003389/Download/SKH0026_kapitola.pdf 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Morena                                                     

 Spracovala : Mgr. Darinka Porubiaková  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Morena


 

 

 

CINEAMA 2012: Najviac diváckych hlasov dostal film 
chlapcov z reedukačného centra 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo štvrtok 29. marca sa v rimavskosobotskom Kine Orbis uskutočnila prehliadka 
amatérskej a nezávislej filmovej a video tvorby CINEAMA 2012. Spomedzi 19-tich 
súťažných filmov sa podľa divákov stal najlepším Muhiho a Rišov najväčší sen 
(2011) od autorov Tomáša “Muhiho” Horského, Richarda Gaška a Arnolda 
Berkyho z Reedukačného centra Čerenčany, ktorý vznikol pod lektorským 
vedením Mareka Leščáka a Mátyása Priklera zo združenia Mphilms. Tento film 
zároveň postúpil na krajské kolo súťaže. 
 

Ing. Ondrej Václavík 

 



Deň Zeme                                                            

Deň Zeme je názov použitý pre dve rozličné ročné udalosti 

(21. marca a 22. apríla) počas (severnej) jari, ktorých účelom 

je inšpirovať povedomie o veľmi krehkom prostredí našej 

planéty Zem a oceniť ho. Deň Zeme si pripomíname aj preto, 

aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, 

ktoré sú nám prostredníctvom Zeme 

poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie 

uvedomovali, že zemské zdroje nie sú 

nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého 

na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no 

veľmi krehká. Krehkejšia, než ktokoľvek z nás 

dokáže v plnej miere postihnúť svojím 

poznaním či cítením. A tak ľudstvo zatiaľ 

pácha na tejto svojej dojke a ochrankyni ťažko 

odpustiteľné, sebecké bezprávie, ktorého dosah 

ani tí najcitlivejší 

a najmúdrejší z nášho stredu nedokážu v celej jeho 

mnohorakosti spätného pôsobenia predvídať. Geniálna 

dokonalosť nespočetných väzieb vzájomnej užitočnosti 

všetkého živého i zdanlivo neživého, čím je Zem obdarovaná, 

by nás mala napĺňať nie krátkozrakým majetníckym 

nutkaním ovládať a drancovať; ale naopak - nemým úžasom, 

obdivom a pokornou túžbou učiť sa od Zeme a chrániť jej 

poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.    

(zdroj: wikipédia) 

                  

                 

  

 

 

 

 

Sviatok Zeme sme si pripomenuli aj na našej škole.  Pri tejto príležitosti sa na škole, v obci 

a blízkom okolí  konali rôzne akcie súvisiace s úpravou čistoty nášho okolia. 

Mgr. Július Gál 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/21._marec
http://sk.wikipedia.org/wiki/22._apr%C3%ADl
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem


Marec – Mesiac knihy   

                                                      

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť 

a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“ 

                                                                      J. A. Komenský 

 

                                            

Väčšina z nás denne otvára knihu – učebnicu, beletriu, odbornú knihu, kuchársku knihu,  

rozprávkovú knihu ... Dokonca sme knihám venovali aj jeden mesiac v roku. Vieme, odkedy 

sa marec nazýva Mesiacom knihy? 

 Za týmto pomenovaním stojí známa postava 

slovenskej histórie - Martin Hrebenda Hačavský 

(10. 3. 1796 - 16. 3. 1880). Bol šíriteľom slovenskej 

a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti. Narodil 

sa a aj zomrel v marci. Bol slepý, ale nesmierne 

miloval knihy a tie sa stali jeho osudom. Bol 

zberateľom starých tlačených dokumentov 

a rukopisov. Takto ich vlastne zachraňoval pred 

zničením.. Zbieral ich na svojom putovaní po 

Gemeri, Malohonte až do Viedne. Medzi 

slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové 

slovenské a české knihy najmä od vydavateľov 

Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského 

Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy. Zaslúžil sa 

tým o rozvíjanie slovenského národného povedomia 

a života v období národného obrodenia. Medzi 

chudobnými slovenskými ľuďmi rozširoval obľúbené 

kalendáre a tak aj nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o 

verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému 

slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 

Marec -  Mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom 

Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť 

Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a 

podporenie trvalého záujmu o knihy. 

Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a 

knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia 

knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy 

čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú 

svoju činnosť.  



Do Mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila 

Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový 

týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných 

informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Aj kniha 

prechádza nevyhnutným vývojom- od rukopisnej, cez tlačenú speje k svojej elektronickej 

podobe. Nie je podstatná jej podoba, ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti 

pre spoločnosť aj jednotlivca. 

Aj v období počítačov a internetu neodkladajme knihu do police. Internet je dobrý, keď 

potrebujeme rýchle informácie. Ale radosť z umenia, radosť z krásnej slovenčiny nám 

neposkytne. Kniha nám dáva možnosť preniesť sa do inej doby, na základe opisu si 

predstaviť krásnu prírodu, osvojiť si krásne slová, rozšíriť si obzor. Pri knihe si môžeme 

oddýchnuť a potešiť sa. Dáva nám možnosť posedieť si s deťmi, s rodinou, s milou 

obľúbenou osobou.  Neodhadzujme túto možnosť. Siahajme po dobrej knihe čo 

najčastejšie.  

„Knihy sú podobné domovu, 

do ktorého sa vraciame aj počas najväčšej búrky.“ 

                                                                                                               Bernard Bolzano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Spracovala : Mgr. Darinka Porubiaková  

 

Zdroj: http://www.moska.sk/topic.php?topic=2004_2&id=5&bookmark=vidiecan 



8. marec – Medzinárodný deň žien 
 

 

 

 Je prúdom života, čo ženie kolesá. 

Je víchrom zdiveným,  do plachiet oprie 

sa, 

zaháša svetielka,  požiare rozduchuje, 

pekne ťa oplače,  kľačiaca v tíši tuje, 

lež cez flór závoja blyští sa pohľad jej. 

Žena,  tá krehučká je smrti nepriateľ. 

                                                                                                                                               Ján 

Kostra 

 

 

 

Medzinárodný deň žien je sviatok oslavy žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa 

oslavuje každoročne 8. marca. 

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej 

konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol 

stanovený  8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z 

textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie 

desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným 

podmienkam. 

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili 

ženy predovšetkým tieto požiadavky: 

 hlasovacie právo 

 osemhodinový pracovný čas 

 zlepšenie špeciálneho 

zákonodarstva 

V Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku sa 

prvý MDŽ konal už v roku 1911.  Roku 

1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. 

V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný 

OSN. 

Prvý sviatok MDŽ v Československu sa konal v roku 1921.  Počas druhej svetovej 

vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938.  Po roku 1945 bol tento 

sviatok znovu obnovený. 



Dnešné ženy sú emancipované, majú svoje práva 

a môžu sa úspešne začleniť do spoločnosti. Môžu 

študovať, pracovať vo vybranom povolaní, môžu byť 

umelkyňami, môžu sa začleniť do politiky...  

 

8. marec je spomienkou na časy, keď neboli 

rovnoprávne s mužskou populáciou, a zároveň je 

oslavou ženskosti.  

 

Mamičky, staré mamy, tety, sestry, pani učiteľky, 

sestričky a lekárky v nemocniciach, tety predavačky 

v obchode ... a všetky ďalšie ženy, ktoré stretávame 

denne a ktoré nám pomáhajú v rôznych situáciách života. Mladé, ale aj tie, ktorým 

už vrásky zbrázdili tvár a šediny postriebrili vlasy... Všetky si zaslúžia úctu, všetky 

si zaslúžia pekné slovo. A to nielen 8. marca, ale každý deň. Venujme im v ich 

sviatok pekný úsmev a snáď aj kvietok, ktorý im tak veľmi pristane.  
 

 

 

 

                                                                                            Spracovala : Mgr. Darinka Porubiaková  

 

Zdroj:  http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_%C5%BEien 



 

 

Básnička na 

 

Ich ruky nás hladkajú po tvári 

Ženy, to je to, čo chlapov vždy rozpáli 

Ich srdce je nevinné a nežné 

Všetko, čo stvoria, je také pevné 

Sú to predavačky, kurátorky, žijú medzi nami 

Ako kamarátky, sestry, ako naše mamy 

Ony robia krajšie ešte krajším 

Ženy, to sú ony, ich si veľmi vážim 

Je jedno, či má 5, 10 alebo 20 

Každá z nich raz bude mama, bude sa musieť starať 

Pôrod je to najkrajšie, čo môžu dať 

Sú nositeľkami detí už dlhý čas 

Keby nie sú ony, tak nie sme ani my 

S nimi žijem, s nimi mám často sny 

Ich nenahradia žiadne veci, žiadne ceny 

Básnička pre dievky, slečny a zrelé ženy. 

 

                                                    Eugen Baláž 8.A 

 



21. marec – Medzinárodný deň materinského 

jazyka 

 

 Ó, mojej matky reč je krásota, 

               je milota, je rozkoš, láska svätá; 
 

 

21. marec bol  vyhlásený na výročnej 30. UNESCO 

konferencii v novembri 1999 za Medzinárodný deň 

materinského jazyka (International Mother Language Day).  

Bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre 

výchovu, vedu a kultúru (UNESCO). Dňa 16. mája 2009 Valné zhromaždenie OSN 

vo svojej rezolúcii vyzvalo členské štáty „podporovať zachovanie a ochranu 

všetkých jazykov používaných národmi sveta". Medzinárodný deň materinského 

jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti 

pripomíname každý rok od roku 2000. Tento dátum sa spája s dňom, kedy v roku 

1952 bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v 

súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich jazyka 

bengálčiny ako jedného z dvoch národných jazykov 

Pakistanu. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, 

poznávanie a precvičovanie materinských jazykov 

po celom svete. 

Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie 

a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho 

dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia 

materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti 

a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových 



a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú 

na porozumení, tolerancii a dialógu. 

Materinský jazyk... uvedomujeme si v každodennom zhone 

význam tohto pojmu? Uvedomujeme si, že to bol prvý jazyk, 

ktorý sme počuli od svojej mamičky a prvý jazyk, ktorým sme 

sa naučili rozprávať ? Áno, je dôležité poznať aj cudzie 

jazyky, je dôležité poznať kultúru iných národov... Ale 

predovšetkým by sme mali poznať ten svoj, najmilší, najsladší, 

najzrozumiteľnejší jazyk, ktorým jednoznačne vyjadríme, kde 

je náš domov, kde sú ľudia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, 

kde sme sami sebou.  

Nezabúdajme na krásnu spisovnú slovenčinu, nezabúdajme na slová, ktoré 

najkrajšie znejú práve v slovenskom jazyku. Povedzme si spolu s Hviezdoslavom: 

 

 

Ó, mojej matky reč je krásota, 

je milota, je rozkoš, láska svätá; 

je, vidím, cítim, celok života, 

môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá 

a moja odev, ktorej neviem ceny… 

Buď požehnaný, kto sa pohodil 

v tom so mnou, trvá pritom 

nepremenný; 

buď kliaty, kto sa zaprel, odrodil… 

 

                                                                                            Spracovala : Mgr. Porubiaková 
 

 

Zdroj:  

 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/202/Orszagh-Hviezdoslav_Letorosty-III/2#ixzz1p7OCeZWm 

http://www.vop.gov.sk/medzinarodny-den-materinskeho-jazyka 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/202/Orszagh-Hviezdoslav_Letorosty-III/2#ixzz1p7OCeZWm
http://www.vop.gov.sk/medzinarodny-den-materinskeho-jazyka


 

 

28. marec – Deň učiteľov 
 

 

"Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a 

pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí." 

J. A. Komenský 
 

 

Každý z nás prešiel vzdelávaním, či už v základnej, strednej alebo vysokej škole. Každý 

z nás sa stretával s tými, ktorí sa snažili, aby sa stal 

vzdelaným človekom – so svojimi učiteľmi. Ale málokto si 

vie predstaviť, koľko úsilia, osobného voľného času 

a ovládania ich to často stálo. Napriek všetkému stáli denne 

pred tabuľou a snažili sa nitky vedomostí votkať do detských 

srdiečok.     

 

28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých 

pedagogických pracovníkov. Vo svete sa za Svetový deň 

učiteľov považuje 5. október, ale u nás je 28. marec spätý s 

menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského(po 

latinsky Comenius), (1592-1672), ktorý sa 28. 3. 1592 

narodil. Ján Amos Komenský svojimi pedagogickými ideami prekročil svoju dobu. V nich 

pokračujú učitelia dodnes.  

Český pedagóg, filozof, jazykovedec, spisovateľ, cirkevný hodnostár. Pre svoje 

presvedčenie sa po bitke na Bielej hore 1620 musel skrývať. Napriek zlej životnej situácii v 

tom čase začal pracovať na svojej knihe Labyrint světa a ráj srdce. Postupne sa stal 

európskym uznávaným učencom. Pôsobil v Poľsku, vo Švédsku, v Anglicku, Uhorsku a v 

Holandsku v Amsterdame, kde aj zomrel, pochovaný je v Naardene. Je zakladateľom 

didaktiky - vedy o výchove a vyučovaní. Prepracoval obsah vzdelávania podľa veku detí, 

sústavu vyučovacích predmetov a hodín, didaktické princípy (názornosť, sústavnosť, 

postupnosť) a metódy vyučovania. Jeho hlavnými dielami sú Didactica magna (Veľká 

didaktika), Informatorium školy mateřské, Schola ludus (Škola hrou)... Svojou učiteľskou 

činnosťou sa zaradil medzi významné osobnosti v dejinách. Bol jedným z prvých 

bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez 

rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Okrem 

potreby školskej dochádzky a vyučovania v 

materinskom jazyku žiadal psychologickejší 

prístup k vyučovaniu i k žiakovi. Bol hlboko 

presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka 

lepším.  

Po vzniku Československej republiky bola po ňom 

pomenovaná univerzita v Bratislave – v roku 

1919  a od roku 1955 je 28. marec, deň jeho 



 

 

narodenia, vyhlásený za Deň učiteľov.  

Jeho pedagogické zásady, aj keď v modernejšom šate, uplatňujú pedagógovia aj 

v súčasnosti. Podávajú ruku poznania každému, kto je aspoň trochu vnímavý a kto sa rád 

dá viesť a poučiť. Škoda len, že túto ich snahu si často uvedomíme až vo veku dospelosti. 

Až vtedy si spomenieme na obetavého učiteľa, ktorý nám tak veľa dal a nič od nás pre seba 

nechcel. Na toho, ktorý nás postavil na nohy v tme 

nevedomosti, vďaka ktorému sme sa stali vzdelanými ľuďmi.  

 

Umenie života. 

.. že kto chce pekný tón od svojich husieľ,  

      musí sa najprv dlho učiť hrať, 

      že život sám sú husle rozohrané 

      a jeho tóny nie vždy obstoja 

      a pravé krásno nikdy nie je dané 

      bez ťažkej práce, bez boja.           E.Čepčeková 

                                                               

  Spracovala: Mgr. Darinka Porubiaková          



1. apríl - Svetový deň vtáctva  
Ráno, keď kráčame do práce alebo do školy, si často ani neuvedomujeme krásnu zvukovú 

kulisu, ktorá sprevádza naše kroky. Najmä v jarnom 

období je to mnohotvárny vtáčí štebot. Opreteky nám 

chcú povedať, ako veľmi túžia po teplých, stabilných 

hniezdočkách, lebo práve nastal čas, keď majú vtáčie 

samičky zniesť vajíčka a priviesť na svet svojich 

potomkov. A nielen na jar, ale v každom ročnom období 

nám vtáci spestrujú život a bez nich by sme si svet ani 

nevedeli predstaviť.  

Ak nazrieme do kalendára environmentalistu, zistíme, že 1. apríl je Svetovým dňom 

vtáctva. Táto ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch Rakúsko-uhorskej monarchie. 

Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. 

Oto Herman (1835 až 1914) zasvätil prvý apríl vtákom po prvýkrát v roku 1900. Vo 

vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bolo zorganizované ako zaujímavá akcia pre školy. Spolu s 

vtákmi sa v tento deň oslavovali aj stromy. Oficiálny názov pre tento deň bol: Deň ochrany 

vtáctva a stromov. O šesť rokov neskôr vstúpila do platnosti Medzinárodná konvencia o 

ochrane užitočného vtáctva a odvtedy sa 1. apríl na celom svete oslavuje ako 

Medzinárodný deň vtáctva. 

 V apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia odhadujú, že na 

Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť - asi dve 

tretiny - v apríli. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie. 

Dátumy jarných príletov sledujú členovia Spoločnosti pre ochranu vtákov (SOVS). Medzi 

prvými prilietajú drozdy, škovránky a cíbiky, bociany a lastovičky. Okrem týchto 

najznámejších poslov jari medzi sťahovavé vtáky patria aj orol krikľavý, prepelica poľná, 

slávik alebo kukučka, ktorá prilieta až na prelome apríla a mája. Ako posledný obvykle 

prilieta hýľ karmínový - až z ďalekej Ázie. Začiatkom apríla by sa už mali do svojich búdok 

vracať aj poslední navrátilci zo zimovísk - dudok chochlatý, krakľa belasá, výrik lesný. 

Taktiež rybáre riečne si začínajú stavať hniezda na štrkových riečnych ostrovčekoch.  

 

Vtáky sú najpohyblivejšie suchozemské živočíchy. Ich 

migrácia je jedným z najpozoruhodnejších fenoménov 

živej prírody. Sú obyvateľmi všetkých pevnín na 

zemeguli. Je ich vyše 9 600 druhov. Z nich má na 

Slovensku svoj domov takmer 220 hniezdiacich 

druhov, pričom počas jarného a jesenného sťahovania 

k nim pribudne ďalších približne 120 druhov. Ďalšie 

milióny vtákov cez naše územie len preletia na svojej ceste k hniezdiskám na severe.  



Podľa prieskumov je až okolo sto druhov vtákov žijúcich na 

Slovensku ohrozených. Ich stavy dosahujú iba niekoľko 

desiatok jedincov. Vtáctvo značne ohrozuje najmä likvidácia 

vzácnych biotopov. Na mnohých miestach sveta sú 

ekosystémy zničené a prichádzame, tak aj o nepoznané 

vtáky. Až takmer 1 300 druhom žijúcim na našej planéte 

hrozí vyhynutie. Podľa vedcov sú ich najväčším nepriateľom 

extrémne výkyvy počasia a globálne zmeny klímy.  

Najviac ohrozených druhov vtákov sa vyskytuje v Južnej Amerike a v ázijských krajinách - 

v Brazílii, Peru, Indonézii a Číne. Na Slovensku je najohrozenejší orol kráľovský a sokol 

rároh. Pre mnohé je najväčším nepriateľom človek. Prvý aprílový deň je preto 

príležitosťou aspoň na postavenie vtáčej búdky, čím môžeme dať najavo, že nám osud 

spevavých operencov nie je ľahostajný. 

Vtáčie zaujímavosti:  

 Ľudia si myslia, že vtáky odlietajú kvôli zime, nie je to pravda. Perie je jedným z 

najlepších tepelnoizolantov. Vtáky odlietajú za potravou, počas zimy ju u nás nenájdu. 

 Vtáky pri návrate zo svojich zimovísk preletia okolo šesť- až osemtisíc kilometrov.  

 Ich orientačné zmysly predstihujú asi aj najdokonalejšie GPS. Vnímajú geomagnetický 

pól Zeme - presne vedia, kde je sever.  

 V noci sa orientujú podľa hviezd, vnímajú tiež polarizované svetlo a majú vynikajúcu 

vizuálnu pamäť.  

 Veľmi dobre si pamätajú trasu, ktorou už raz preleteli.  

 Mnohé druhy vtákov sú verné svojim hniezdiskám. Napríklad lastovičky a bociany 

priletia po zime späť na ten istý dom. 

  Z migrujúcich vtákov sú ľuďom známe najmä husi, ktoré sa presúvajú po oblohe v 

kŕdľoch zobrazujúcich číslo jeden. Tie, čo letia v zákryte, si šetria energiu a postupne sa 

striedajú.  

 Migrácia je veľmi náročná, niektoré druhy vtákov preletia za deň aj 500 kilometrov. 

 Pred hniezdením samce spevom lákajú samičku. Tá hodnotí kvalitu spevu podľa toho, 

aký je hlas energický, koľko slabík samček používa a ako dlho spieva. 

 Mnohé druhy používajú hlasy nielen na výmenu informácií, ale aj na prejav strachu či 

radosti.  

 Viaceré druhy operencov majú vysokú 

inteligenciu. Napríklad niektoré 

papagáje sa dokážu učiť na úrovni štvor- 

až šesťročného dieťaťa. 

 Niektoré vtáky sú schopné poznať aj 

čísla. Kavky dokonca vedia aj sčítavať 

pod podmienkou, že za dobrý výsledok 

dostanú odmenu. 

Spracovala : Mgr. Darinka Porubiaková  



 

 

Dňa 19.4.2012 sa konalo štvrté a zároveň posledné kolo MVL. Naše dievčatá 

sa každým kolom zlepšovali a snažili o čo najlepšie výsledky. Lepšie dni sa 

striedali s horšími. Nie vždy všetko vychádzalo tak ako 

malo, resp. ako by  si predstavovali.  Boli dni, keď si to 

samé pokazili, ale aj dni, keď sa snažili všetko dobehnúť 

a opraviť. Ale ani to nestačilo, aby dosiahli lepší výsledok 

ako celkové 3. miesto.  

 

 

Za najlepšiu hráčku v poli bola vyhlásená  AMA  

Baluchová.  

V silnej konkurencii je to pekné umiestnenie i keď... 

mohlo to byť určite lepšie umiestnenie, keby dievčatá 

nerebelovali, nevymýšľali, netrucovali, neintrigovali a hlavne sa nehádali...  

Viem, šport prináša všeličo, hádky, škriepky, nezhody, ale dôležité je 

nenechať sa vyviesť z miery a hlavne držať spolu, len tak príde úspech...  

Za pár dní tu máme ŠH dievčat, ale aj chlapcov,  a len spoločne dosiahneme 

to, čo chceme, po čom túžite.              

Tak ukážte, čo vo Vás je... 

HP 

1. ZŠ Dobšinského 12 8 2 2 18:6 30 

2. Gymnázium RS 12 4 4 4 12:12 24 

3.  RC Čerenčany 12 3 4 5 10:14 22 

4. VK Slovan 12 2 4 6 8:16 19 



 

 

Volám sa Michal L a j č á k. Prišiel som do 

reedukačného centra hneď po prázdninách 

s bratom v pondelok na štvrtú hodinu v škole. 

Potom sme šli ku zdravotnej sestre, ktorá nás 

odvážila, odmerala, skontrolovala nám 

chrbticu a potom sme išli do školy. Bolo to pre 

nás veľmi ťažké, lebo sme nechodili do školy od 

začiatku školského roka. Na izbách sme sa 

preobliekli, na spoločenskej izbe nám pán 

vychovávateľ povedal, že si máme vybaliť veci 

a potom nám ich označoval číslami. Ja som 

mal číslo osemnásť a môj brat číslo jedenásť. Na izbe sme ja, môj brat Tomáš 

a jeden chlapec Tibor. Tibor má trest a musí každý deň robiť niečo naviac, 

nemôže nosiť svoje veci, môže mať iba jednu mikinu a jedny tepláky. Musel 

umývať izby, sprchy a WC. Po večeri  sa musíme 

ísť poumývať a potom ideme spať už o ôsmej. 

 

Volám sa Tomáš  L a j č á k, pochádzam 

z Kežmarku, mám 14 rokov. Som tu preto, lebo 

som nechodil do školy a robil som iné zlé veci, 

o ktorých nechcem veľmi rozprávať. Moje záľuby 

sú futbal a volejbal. Našiel som si tu veľa nových 

kamarátov. 

 

Volám sa Martin  L á s z l ó,  mám 13 rokov 

a pochádzam z  Komárna. Mám jednu sestru  

a volá sa 

Viktória Lászlóová. Preto som tu, lebo som 

šikanoval malé deti, 12- ročné deti 

a nepustil som ich zo záchodu jednu celú 

hodinu. Voľakedy som veľa kradol a skoro 

som nevedel prestať. S kradnutím som 

potom prestal. Potom som začal šikanovať 

deti.  Ale som si uvedomil, že nemôžem 

ubližovať malým  deťom  a vybíjať  si zlosť 

na nich,  ale si mám  zahryznúť  do jazyka. 
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