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Z truhlice tradícií 

V pondelok 7. mája sme navštívili Hornonitrianske múzeum 

v Prievidzi, kde sa konala zaujímavá aktivita pod názvom 

Pokušenie ľudstva venovaná histórii čokolády. Prezreli sme si 

výstavu starých obalov a zna-

čiek, prostredníctvom prezen-

tácie sme sa naučili veľa 

o pestovaní kakaa  a nakoniec 

sme maľovali horúcou čoko-

ládou rôzne krásne ozdoby. 

 

                      žiaci 5. – 8. ročníka                                                                                                        

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Jar            
                       

 

 

 

 

 

 

                                                                        Jar už je tu,  

      utrhnem si pekného kvetu 

      a utrhnem aj niečo pre mamu, 

      aby mala peknú pamiatku. 

 

      Rozkvitne nám čerešňa, 

      a aj kyslá višňa.  

      Jar je krásne obdobie, 

      dáva silu aj zdravie.          

                                                           (Charlie)                                 

Maľovanka 
 

                                                            (zdroj: internet) 



Vtipy o učiteľoch 
                        

 

 
 

Učiteľ sa pýta Móricka:  

- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, 

koľko by ti ich ostalo?  

- Sedem! 
 

 

 

Učiteľka sa pýta žiaka: 

- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa narodil v roku 1964? 

- Muž či žena? 
 

 

 

Úvaha učiteľa na hodine matematiky:  

Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako 

žiaci v stredných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by 

žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať...  

 

 

 

 

Volá manželka jedného muža učiteľke: 

- Prosím vás, aby ste nedávali deťom úlohy, kde stojí pivo 25 

centov, lebo môj muž potom nevie spať. 

 

 

 

Pani učiteľka sa pýta žiačky:  

- Koľko ročných období poznáš, Marienka?  

Dievčatko chvíľu premýšľa, a potom odpovie: 

- Prosím, päť: jar, leto, jeseň, zima a prázdniny!                              
                                                                                          (zdroj internet a Matúš, 5.A)  
 

 
 

 

Deň učiteľov (28. marec) sa oslavuje v deň narodenia Jana 
Amosa Komenského (učiteľa národov) 
a  je oslavou všetkých pedagogických 
pracovníkov, ktorým je ich práca 
poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti 
a trpezlivosť úctu a poďakovanie.    
 

          Správičky 

FEBRUÁR 

   3. 2. –  fašiangový koncert v MŠ  

14. 2. –  valentínska pošta 

MAREC 

7. 3. – školské kolo 

Hviezdoslavov Kubín 

12. – 16. 3. – lyžiarsky 

výcvik  (5. – 9. ročník) 

16. 3. – exkurzia v Uhrovci 

20. 3. - literatúra v knižnici (7. A) 

27. 3. – 

slávnostné 

otvorenie školy 

28. 3. – deň vody                          APRÍL 

 

 

 

 

24. 4. – deň Zeme v ZOO (8.A)  

 

 

 

25. 4. – exkurzia v Bratislave  (2. – 4. ročník) 

MÁJ 
2. 5. – anglické divadielko 

7. – 11. 5. – škola v prírode na 

Martinských holiach 

7. 5. – dejepis v múzeu (5.–8.r.) 

17.5. – beseda s D. Hevierom  

Vydáva: Súkromná spojená škola 
                Ul. M. Falešníka 6, Prievidza 
Redakčná rada: žiaci 5., 6. a 7. ročníka 
Martin Bugár, Richard M. Piterka, 
Matúš Nemec, Charlie Kleskeň a ďalší        



      Vyspovedali sme... 
 

1. Čím ste chceli byť, keď ste boli malý? 

Chcel som byť smetiarom,  

potom elektrotechnik.  

2. Máte domáceho miláčika? 

Áno, máme osmáka degu, 

dve dievčence Kevina a Ňuňu.   

3. Baví vás učiť v našej škole? 

Baví ma učiť v  našej škole 

a myslím si, že učiteľ, ktorého to 

nebaví, by nemal učiť.    

 

 

 

     

 

  ... nášho obľúbeného učiteľa Jarka Pánika 
                a novú pani učiteľku Elenku Melušovú!   

 

 

 

 

1. Koľko rokov učíte?  

Učím 12 rokov.    

2. Čím ste chceli byť, keď ste boli malá?  

 

Chcela som byť učiteľka v materskej škole.  

3. Akí sú naši štvrtáčikovia? 

 

 

Moji štvrtáčikovia sú veľmi dobrí, slušní, šikovní, dobre spolu 

spolupracujú ako kolektív. Som spokojná.   

 

4. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? 

Ja som taký žrút, zjem všetko, čo mňa 

nezje, hihi. Najviac bryndzové halušky.  

 

5. Ako rada trávite voľný čas?  

Rada chodím do prírody na turistiku, 

potom mám rada šport, bicyklovanie, 

plávanie. Snažím sa aktívne tráviť svoj 

voľný čas.                                            (Matúš)  

Naše aktivity 

 
 

 

      Marec – mesiac knihy si 

 v Hornonitrianskej knižnici 

     pripomenuli starší žiaci. 

 

         Žiaci 3. ročníka vytvorili            

         projekt, ako urobiť našu  

                  planétu krajšou. 

  

Fórum detí a mládeže sa 

konalo v CVČ, kde sme sa  

stretli aj s pani primátorkou. 

 

Posledný deň v škole v prírode 

sme zakončili super opekačkou. 

 

No aj my ostatní, čo sme nešli, 

sme trávili piatok v prírode            

a užili sme si to v lesoparku. 



Vedeli ste že? 
Nosorožec jávsky 

(Rhinoceros sondaicus) je jed-

ným z  najvzácnejších veľkých 

cicavcov sveta a  súčasne naj-

vzácnejším nosorožcom.  

Podľa údajov WWF z roku 2016 

žije na Jáve v národnom parku 

Ujung Kulon posledných 63 jedincov, avšak za posledných päť 

rokov zaznamenala tunajšia populácia malý nárast. Posledný 

známy nosorožec jávsky žijúci mimo Indonézie bol zastrelený v 

roku 2010 pytliakmi vo Vietname. V roku 2011 bol nosorožec 

jávsky na území Vietnamu vyhlásený za vyhynutého. Podobne 

ohrozeným druhom je tiež nosorožec sumatranský.          (Charlie) 

Košice – máj 2018 

O meste: sú centom celého východného Slovenska a sídlom 

Košického samosprávneho kraja, sú tiež centom politického, 

hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného života Slovákov. 

Zážitky: 1. mája sa v košickej Steel Aréne konal krásny koncert 

pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Vystúpili na 

ňom Marie Rottrová, Jozef Laufer, 

Ondrej Kandráč a  Kandráčovci, 

Marika Gombitová. Na druhý deň som 

išiel s rodičmi obdivovať pamiatky 

Košíc, nevynechali sme, samozrejme, 

Dóm sv. Alžbety, Spievajúcu fontánu, 

Národné divadlo... Musím uznať, že 

Košice sú krásne mesto!             (Riško)  

Rozprávkovo  

Poklad na hrade 

     Bol raz jeden ani nie bohatý, a ani nie chudobný pastier. Mal 

všetko, čo potreboval. Ale jeho dvaja synovia boli neschopní 

a strašne leniví, a tak ich otec poslal do lesa dravo narúbať. 

     Ako tak rúbali, tak pod jedným vyvráteným stromom zbadali 

malý opracovaný kameň. „A hľa, do kameňa je vyrytá bola mapa 

k pokladu!“ Keď tú mapu rozlúštili, tak išli podľa nej a mapa ich 

doviedla na kopec k zrúcanine starého hradu. 

     Tam tí synovia začali  hrabať a ako tak hrabú, zrazu vyhrabali 

dva kotlíky plné zlata, pričom v každom bolo aj po dvetisíc 

zlatých a ešte k tomu vykopali obriu kovovú truhlicu, kde bolo až 

osemtisíc zlatých.  

     Keď synovia prišli k rodnému domou s takýmto bohatstvom, 

tak ich otec hneď spadol 

z nôh a bol na synov veľmi 

hrdý. Tak zlato opatrovali  

a  nikdy z  neho neminuli 

viac, než potrebovali, a pre-

to im to zlato vydržalo až 

po päť ďalších generácií.       

(Charlie)                                                           Haginovský hrad 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%25C4%259Btov%25C3%25BD_fond_na_ochranu_p%25C5%2599%25C3%25ADrody&usg=ALkJrhjogHhLmua2tUCJX1Hqg28z1rhcjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/2016&usg=ALkJrhi9bIMHfu1Zf7VBlBiwxwT75AnwtQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/J%25C3%25A1va&usg=ALkJrhj9SWe23khgXihhvCBm_sCxY4635w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/N%25C3%25A1rodn%25C3%25AD_park&usg=ALkJrhhu1hsN9e4dVCdn0gs9bGMm_kpr3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Ujung_Kulon&usg=ALkJrhi9K0Cfysv5h8iihy7j0Mlp-flXcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam&usg=ALkJrhhDCPOqcZ1aYQl2FiQ48GtA5A4auw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Nosoro%25C5%25BEec_sumatersk%25C3%25BD&usg=ALkJrhgwQ8U4q0kB5niwe7k0xkAU57AKIg


Zo sveta  literatúry 

Beseda s  Danielom Hevierom (17. mája) 
bola úžasná, pán spisovateľ je jednoducho 
legenda. Sám som ju moderoval a  na jej 
konci som sa ho spýtal pár otázok.      (Riško)  

1. Snívali ste už ako malé dieťa, že budete raz takým slávnym 
spisovateľom? Neviem, či slávnym, ale to, že budem raz 
spisovateľom, áno . 

2. Prezradíte čím ste chceli byť ako malý? Keď som bol  úplne 
malý, tak som chcel byť asi takým traktoristom, smetiarom 
alebo športovcom - boxeristom, futbalistom, moreplavcom, 
cestovateľom, a potom, keď som bol už  ôsmak alebo devia-
tak, tak som chcel byť umelec. 

3. Ako by ste ohodnotili svojich čitateľov? Akí sú? Moji čitatelia 
sú geniálni, oveľa lepší, ako som ja spisovateľ.  

4. Môžeme sa v budúcnosti tešiť na nové knižky? Môžete sa 
tešiť,  ak si knihu spolu so mnou napíšete, pretože keď 
nebudem mať deti, ktoré budú so mnou písať druhý diel 
knihy Chymeros, tak tá kniha nebude, ale keď budem mať 
šikovné deti, ako ste vy v E-škole, tak sa na ňu môžeme tešiť 
už začiatkom nového školské školského  roka.  

5. A prezradíte ešte dojem z  dneška? 
Bol som nadšený, pretože vaša 
škola je krásna už aj z vonku, ale 
keď som prišiel dnuka, tak som 
videl, že je ešte krajšia, ešte 
veselšia a  ešte sú tu úžasnejšie 
deti, ako som si predstavoval.  

Čo nás zaujíma 

Slovensko na ZOH 2018 v Pjončangu 
Slovensko získalo na tohtoročnej zimnej olympiáde 3 medaily,               
z toho 2 strieborné  a 1 zlatú zásluhou Anastasie Kuzminovej, 
našej Nasti. Jednu z nich zo stíhačky, ďalšiu z vytrvalostných 
pretekov na 15 km a zlatú z hromadného štartu na 12,5 km. 

Slovensko sa zaslúžilo aj za ďalšie 
krásne umiestnenia, napríklad 
biatlonistka Paulína Fialková vo 
vytrvalostných pretekoch dosiah-
la 5. miesto, výborná slovenská 
lyžiarka Petra Vlhová  v alpskej 
kombinácií 5. miesto a naša 
ženská biatlonová štafeta tiež 
krásne 5. miesto. 

 

Muzikál  „Kto dostane Bojnický zámok?“ 

 

Pôvodný slovenský muzikál je dielom scenáristu a textára Miros-
lava Záhorského, hudbu skomponoval Jozef Baláž a jednou sklad-
bou  prispel  Štefan  Vida  ml. 
Režisérkou  muzikálu  je Kveto-
slava Boráková. Hlavné postavy 
stvárňujú M. Chlpek , K. Lekýro-
vá, M. Bakyta , A. Mokrá ,Tomáš 
Kozák,  P. Čertík,  S. Schnierero-
vá,  Chiara  Mederová,  J. Husár,          
A.Čiscoňová, Simona Čiscoňová, 
Richard Miroslav Piterka, Adam 
Cibulka,  Lujza Pipíšková, Romy 
Bednárová , Soňa   Findorová,  
Natália  Kaprálová,  Zuzana Ba-
ginová.  Raritou  je  40-členný 
orchester.  Premiéra  sa  koná 
16.6.2018 v KC Bojnice. (Riško) 



Riškove stretnutia    
Energický koncert Adama Ďuricu v Prievidzi 

 
Adam Ďurica sa narodil v  roku 

1987 v Nitre. Je populárny spevák 

a hudobník. Začínal ako basgita-

rista, ale preslávila ho až súťaž 

Slovensko hľadá superstar, ktorú 

síce nevyhral, ale začal svoju sólovú 

spevácku kariéru. V  roku 2008 

získal Zlatého slávika  v kategórii 

Objav roka.  Žije a  tvorí v Horných 

Zeleniciach, kde má aj nahrávacie štúdio. 
 

V stredu 28. februára 2018 o siedmej večer  sa konal v kultúrnom 

dome v Prievidzi koncert Adama Ďuricu pri príležitosti SPOLU 

TOUR 2017-2018.  

Koncert bol plný energie napriek 

Adamovej chrípke. Spieval hity 

ako Spolu, V predpovedi počasia, 

Mandolína, Nebojím sa …. 

Po koncerte som sa s  Adamom 

stretol, ako zvyknem, porozprá-

val som sa s ním a exkluzívne pre 

čitateľov E-školáčika nechal na 

vystrihnutie podpiskartu na pos-

lednej strane  

Adam vás srdečne pozdravuje!  

 

Už najbližšie sa môžete tešiť na  

                                     Mariku Gombitovú.                                   (Riško) 

Budapešť  

 

 

 
 

      „Aká krása,“ povedal som si minulý rok, keď som bol 
v Budapešti. A tento rok som sa do Budapešti tešil ešte viac. 
Pôvodne sme mali ísť ešte 17. januára, ale preložili sme pobyt na 
10. marca kvôli chorobe.  
     Ráno 10. marca sme na vlakovej stanici v Prievidzi nastúpili na 
vlak. Usadili sme sa a asi o takých 12 minút sa vlak pohol. Počas 
cesty vlakom som videl krásne veci, dediny, hrady, stromy, ale aj 
menej krásne veci  ako odpadky alebo obydlia bezdomovcov. 
Vlak dorazil do Nových Zámkov, a tam sme prestúpili na vlak už 
do Budapešti. Keď sme tam dorazili, tak sme vystúpili na trochu 
špinavej, ale prekrásnej stanici. Zo stanice sme nasadli na 
električku a tá nás odviezla blízko hotela, kde sme trochu 
poblúdili, ale nakoniec sme hotel našli. Obhliadli sme si izbu, 
a potom sme si oddýchli. Neprešlo ani 30 minút a už sme vyšli 
z hotela obzrieť si Budapešť. 
     Naskočili sme na 
električku, ktorá nás 
odviezla k Dunaju. Du-
naj bol krásny a obrov-
ský, trvalo nám asi 15 
minút, kým sme prešli 
Margitin most, ktorý 
vedie cez Dunaj. Večer 
sme išli do reštaurácie, 
a potom rovno do hotela. Na druhý deň sme išli pozrieť nejakú 
baziliku, potom sme išli do jednej talianskej reštaurácie, a potom  
do zmenárne. Lenže keď sme išli do tej baziliky, nemal som 
bundu, tak som prechladol. Na druhý deň som sa cítil hrozne, ale 
predsa sme išli do ZOO, ale vôbec som si ju neužil, točila sa mi 
hlava a bol som nesmierne unavený. Keď sme prišli hotela, tak 
som si ľahol a zaspal a spal som až do večera.                     
     Úprimne, tretí deň si ani nepamätám a na štvrtý sme už 
odchádzali. Ale Budapešť som si celkom užil, až na tú chorobu...                                                                                                        
                                                                                                             (Charlie) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_sl%C3%A1vik


Moja mama 

    ... Každý človek má svoje zlé, ale aj dobré vlastnosti. Moja 

mamina tiež nie je výnimkou. Ale beriem ju ako veľmi silnú 

osobu. V živote prekonala veľmi ťažké veci, a preto ju obdivujem. 

Aj napriek ťažkej minulosti sa nevzdala a žije svoj život ďalej. Je 

veľmi dobrosrdečná a starostlivá mamina, ale môžem sa s ňou 

porozprávať aj ako s kamarátkou. Tiež je citlivá a niekedy  to, čo 

ju trápi, drží v sebe a neskôr vybuchne. Aj napriek všetkým 

okolnostiam si ju vážim. Rada varí, stará sa o domácnosť a trávi 

svoj voľný čas s rodinou. Keďže chodí do roboty a býva 

unavená, je vďačná za každú voľnú chvíľu ...                  (Natália)  

 

     ... Povahové vlastnosti mojej mamičky sú veľmi zaujímavé. 

Rada číta časopisy o móde a podľa nich sa skrášľuje. Keď sa 

naskytne hádka, rada sa zapojí. Snaží sa byť spravodlivá. Baví ju 

aj varenie, šoubiznis a rada, keď má čas, pozerá vedomostné 

súťaže. Pomáha mi občas s učením, pretože je múdra. Je veľmi 

starostlivá a citlivá, vtipná a rada sa smeje. Môžem sa s ňou 

porozprávať na každú tému. Často chodí na facebook, pretože 

má veľa priateľov. Má rada kvety a prírodu. Zo športov rada 

v zime lyžuje a v lete sa venuje turistike po horách. Má vlastnosť, 

ktorú jej závidím, je totiž flegmatička. Som veľmi rád, že ju mám. 

Je pre mňa obrovský vzor a  nikdy by som ju za nič nevyme-

nil. Ľúbim ju najviac na svete!                                                   (Riško)  

Môj otec  

... Najviac mám na ňom rád, že je cieľavedomý 

a pracovitý. Vždy, keď si niečo zaumieni, chce to 

dosiahnuť a pracuje na tom, pokým to nedokončí. Je veľmi milý 

a ku každému sa správa s úctou. Rád trávi čas v spoločnosti. 

Jeho kamaráti ho vnímajú ako spoľahlivého človeka. Zakaždým je 

ochotný im pomôcť a majú jeho dôveru. Nemám na ňom rád, že je 

tvrdohlavý, tak isto ako ja. Často býva zamračený a nervózny. 

Robí si starosti kvôli práci a veľa nad tým premýšľa. Zle sa mi na 

to pozerá, preto sa mu vždy s maminou snažíme zlepšiť náladu. 

Veľmi rád športuje, hrá hokej, bicykluje a chodí do posilňovne. 

Taktiež aj rád číta knihy. Najradšej počúva rockovú hudbu, ale 

niekedy aj to isté, čo ja. Podľa mňa je zaujímavý a vtipný, stále sa 

spolu zabávame a smejeme. Nechcel by som ho stratiť.  (Maťko)  

 

     .... Je mu jedno, čo si o ňom myslia ostatní, ale on všetko hovorí 

na rovinu. Hovorí len pravdu, lebo nemá rád, keď niekto 

klame. Keď mu sadnete a jemu bude na vás záležať, tak vám 

pomôže a nič za to nebude chcieť. Dá vám aj to posledné. Je veľmi 

inteligentný a rozumný, ťažko sa dá oklamať, preto nikdy 

neklamem. Je vtipný, usmievavý človek. Vie narábať s peniazmi 

a ľuďmi. Vo voľnom čase sa venuje rodine, kamarátom a športu. 

Mám ho veľmi rada, a keď ho poslúchnem, tak si uvedomím, 

že to bolo najlepšie, čo som mohla spraviť.                        (Laura)  


