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Ahojte, Fazuľkári! 

Pripravili sme si pre Vás po-

sledné číslo vášho obľúbené-

ho časopisu Fazuľkovo v tom-

to školskom roku. A preto, že 

sa nám pomaly blížia letné 

prázdniny, rozhodli sme sa, že 

Vás viac zoznámime so štá-

tom, v ktorom žijeme. V tom-

to čísle Vás pozývame na ces-

tu naprieč Slovenskom, plnú 

zaujímavých faktov, prevedieme Vás zaujímavými miestami (o kto-

rých ste možno ani nevedeli). Dúfame, že Vás niektoré miesta zaujmú 

a rozhodnete sa ich cez prázdniny navštíviť. 

Samozrejme, že sme nezabudli ani na vaše obľúbené rubriky. V tomto 

čísle Vám v rubrike Na slovíčko s ... predstavíme pani učiteľku Ivetu 

Majkovú a z redakčnej rady Miriam Vladárovú. Pripravili sme si aj 

Kvíz, v ktorom si overíme Vaše vedomosti o Slovensku a tiež Tajnič-

ku, Osemsmerovku a Vtipy. Novinkou je Denník cestovateľov, v kto-

rom sa dočítate, aké miesta naši žiaci tento rok navštívili.  A keďže sa 

školský rok končí, deviataci si pre Vás pripravili pár slov na rozlúčku. 

My Vám prajeme krásne a slnečné prázdniny plné smiechu a tešíme 

sa na Vás v ďalšom školskom roku. :-) 

Úvodník 
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Rodný dom Ď. Langsfelda 

Busta M. Hodžu 

Zaujímavosti Sučian očami našej fotografky 
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Zaujímavosti Sučian očami našej fotografky 

Stĺp hanby 
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Predstavujeme  Vám ... 

... Miriam Vladárovú z 9. B 

Ahojte, volám sa Miriam Vladárová a 

všetci ma prezývajú Mima. 

 

Už druhý rok som šéfredaktorka časo-

pisu Fazuľkovo. Píšem rubriky: Viete, 

že... , Vtipy, Osemsmerovka a Kvíz. A 

tiež kreslím ilustrácie. 

 

Voľný čas trávim na bicykli alebo na 

výletoch s mojou rodinou. Medzi moje koníčky patrí kreslenie, 

maľovanie, tvorivé práce a tiež turistika a potulky po Slovensku 

pešo alebo na bicykli. S obľubou navštevujem zoologické záhrady. 

Zaujímavosti o mne: 

obľúbená farba: modrá 

obľúbené jedlo: špagety 

obľúbené zvieratá: sovy, zebry, psy 

obľúbené predmety: angličtina, geografia 

Toto je posledné číslo v tomto školskom roku a tiež posledné, v 

ktorom sa zhostím úlohy šéfredaktorky. Chcela by som sa preto aj 

touto cestou poďakovať celému pedagogickému zboru a najmä 

mojej triednej pani učiteľke Júlii Janíkovej za to, čo všetko pre 

mňa za tých päť rokov urobila. A pani učiteľke Petre Palubjakovej 

za to, že som si vďaka nej mohla vyskúšať, aké je to byť šéfredak-

torkou školského časopisu.  
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Naši naj... 

Opäť sme si pre Vás pripravili rubriku Naši naj..., do ktorej vpísali 

triedne pani učiteľky najlepších žiakov jednotlivých tried. Pozrite 

sa, či medzi nich patríte aj Vy... :) 

TRIEDA PROSPECH, SPRÁVANIE REPREZENTÁCIA 

1. A 

Liliana Svitačová, Samuel 

Letavaj, Barbora Buknová, 

Natália Hurková, Ema Mal-

ková, Lenka Pisoňová, Natá-

lia Vargová, Sebastián Svi-

tač 

 

1. B Michal Slovík, Matej Rusnák  

1. C Filip Froľo, Eliška Kozáková  

2. A Jakub Bella, Valerio Tomka  

2. B 

Lucia Belanová, Kristína An-

na Buzinkayová, Jonatan 

Socháň  

 

3. A Eva Repková, Šimon Matula Eva Repková, Šimon Matula 

3. B Jakub Šimko Marek Bolibruch 

4. A 
Lea Závatzká, Lujza Pálffyo- Lujza Pálffyová 

4. B 

Radka Socháňová, Jakub 

Kozák, Matej Špirko, Simona 
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Rozlúčka s našimi deviatakmi 

9. B 

Bola raz jedna trieda,                                                                                                       

kde nebola žiadna krieda.                                                                                                    

A žiaci veľkú nulu                                                                                                             

písali fixkou na tabuľu.    

Bola raz jedna trieda,                                                                                                       

a v tej triede bola veľká bieda.                                                                                                

Lebo chlapcov tam bolo veľa,                                                                                                 

a pri okne rástla jedľa.             

Slovina a matika,                                                                                                               

tvárili sme sa, že sa nás to netýka.                                                                                         

Na geoške nám pani učiteľka Majková ukazovala,                                                                               

že naša Zem sa točí dookola.             

Chémia a fyzika,                                                                                                                

nebola pre nás ľahšia ako gramatika.                                                                                         

A na matike vždy tíško zostalo,                                                                                                

keď mala pani učiteľka Petrikovičová posledné slovo. 

Triednu Janíkovú život s nami ťažko skúša,                                                                                      

možno večer plače do vankúša.                                                                                                

V správaní to bolo veľmi ťažké,                                                                                                

ak alkohol a cigarety ostali v školskej taške.    

Zničili sme, čo sa dalo,                                                                                                     

nejedno euro nás to stálo.                                                                                                   

A aj keď to s nami učiteľky nemali ľahké,                                                                                       

povieme im ĎAKUJEME veľké.           

Bola raz jedna trieda,                                                                                                       

ktorej Janíková bola triedna.                                                                                                

Za deväť rokov sme prešli dlhú cestu, z bodu A do bodu B,                                                                       

a tak sa teraz lúčime s 9. B. 
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5. A   

5. B 
Matin Lipták, Timea Ha-
náková, David Szabo 

Daniel Čech, David Szabo 

6. A 
Matúš Piroh, Júlia Hube-
rová, Karin Vladárová, Li-

 

6. B Kevin Remeník Nina Vrabcová, Michaela 

7. A 
Katarína Kyselicová, Kris-
tína Miertová 

Radomír Aizner, Dušan 
Segeč, Katarína Kyselicová 

7. B 
Anna Giertová, Simona 
Džuganová, Dominik 

Vanesa Špirková 

8. A Lucia Fúčelová  
Lucia Fúčelová, Kristián Mi-
čík, Martin Čiljak, Juraj 

8. B 
Marika Majáková, Leonar-
da Vrabcová, Zuzana Piro-
hová, Natália Beláčiková 

Marika Majáková, Leonarda 
Vrabcová, Zuzana Pirohová, 
Natália Beláčiková 

9. A 
Júlia Stehlíková, Margita 
Huberová 

Júlia Stehlíková, Margita 
Huberová, Natália Poloncová  

9. B Miriam Vladárová 
Martina Vojvodová, Simona 
Gärtnerová, Jasmína Benko-
vá-Rybárová 

ŠT1 
Lucia Kroščenová, Kristína 
Cicková 

 

ŠT2 Michaela Dlugopolská  

ŠT3   

Naši naj... 
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Na slovíčko s ... 

      ... pani učiteľkou Ivetou Majkovou 

1. Vieme o Vás, že veľmi rada cestuje-

te. Kde na Slovensku sa Vám najviac 

páčilo? 

Slovensko je krásne, ja sa však rada vra-

ciam na miesta, ako je Slovenský raj 

a mesto Banská Štiavnica. 

2. Ako trávite svoj voľný čas? (okrem cestovania) 

Počas leta rada bicyklujem, korčuľujem, chodím na turistiku 

a počas zimy bežkujem, lyžujem a veľmi rada čítam knihy. 

3. Pamätáte si na nejakú vtipnú príhodu, ktorá sa Vám prihodila 

počas cestovania? 

Raz sme na dovolenke v Chorvátsku prišli na raňajky do reštaurá-

cie, kde sa dalo sedieť aj vonku. Napriek tomu, že tam bolo veľa 

ľudí, vonku nesedel nikto, čo nám bolo čudné, lebo dnu bolo straš-

ne teplo a dusno. Tak sme si vybrali miesto vonku. Doniesli sme si 

taniere s jedlom, položili ich na stôl a chystali sme sa vrátiť dnu po 

čaj. Nestihli sme urobiť poriadne ani tri kroky a vtedy sme pochopi-

li, prečo vonku nikto nesedí a všetci na nás s pobaveným úsmevom 

na tvári pozerajú. Na naše taniere s jedlom sa doslova vrhli nedo-

čkavé a nenásytné čajky a rozmetali ho po celom stole. A bolo po 

raňajkách. Viac sme vonku nesedeli a o dva dni neskôr sme sa za-

bávali na turistoch, skúšajúcich sedenie vonku pri mori. 
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Rozlúčka s našimi deviatakmi 

O pár dní sa školský rok skončí, a tak si deviataci pripravili básničky na 

rozlúčku. 

 

9. A 

Skončila sa základná škola,                                                                                                  

tá väčšia sa ŽIVOT volá!                                                                                                        

Stretneme sa ešte, platí?                                                                                                    

Tak ahoj, kamaráti! 

Všetko sa v živote mení a strieda,                                                                                              

my však vždy budeme 9. A trieda!                                                                                             

Navždy v nás bude žiť spomienka milá,                                                                                           

aj keď nám pribudnú rôčky a kilá! 
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Omaľovanka 

Marko Lisík, 7.A 
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4. Ak by ste si mohli vybrať iné povolanie, aké by to bolo? Prečo? 

Zaujíma ma naša minulosť, dejiny, tak možno niečo s tým, napr. 

historička, archeologička... 

  

5. Chceli by ste sa stať znova žiačkou ZŠ? Prečo?  

Ani nie, každé obdobie človeka má svoje čaro a ja si užívam mo-

mentálne to svoje. 

 

6. Mali ste ako žiačka nejakú vtipnú prezývku? Akú? 

Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Vladárová, 6. A 

Júlia Hüberová, 6. A 

Na slovíčko s ... 
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Viete, že... 

... Sad Janka Kráľa v Bratislave je najstarším verejným parkom 

v Európe? 

 

... malebná dedinka Čič-

many na severnom Slo-

vensku má štatút prvej 

rezervácie ľudovej archi-

tektúry na svete? 

 

... Bratislava, hlavné 

mesto Slovenska, leží na 

hraniciach s Rakúskom a Maďarskom, a to robí z mesta svetový 

unikát? Ide totiž o jediné hlavné mesto na svete, ktoré hraničí s 

dvomi nezávislými krajinami. 

 

... najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na svete (po Boston-

skom a Yonkerskom) sa každoročne koná vo východoslovenskej met-

ropole, Košiciach, už od roku 1924? 

 

... máme viac ako 6000 jaskýň, Dobšinská ľadová jaskyňa bola prvá 

jaskyňa na svete, kde zaviedli elektrické osvetlenie (1882)? 
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Tajnička 

1.                     

2.                      

3.                       

4.                    

5.                    

6.                     

                

7.                      

8.                  

9.                          

1. západný sused Slovenska 

2. človek obsluhujúci plť 

3. východný sused Slovenska 

4. skratka Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 

5. ľudový odev 

6. najvyššie pohorie na Slovensku 

7. naše okresné mesto 

8. bývajú v ňom včely 

9. hlavné mesto SR 

Na Slovensku máme takzvaný  _____________________. Je dlhý 60 

kilometrov a tiahne sa od vrchu Sitno až k rieke Ipeľ. 

Margita Hüberová, 9. A 
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Vtipy 
 

Za kríkmi na východe počuť: 

- Jaka ši, taka ši, šumna ši. 

Okoloidúci Čech hovorí: 

- Hele, hele Japonci... 

 

 

Turecký turista práši koberec 

z hotelového okna v Tatrách. 

Okolo ide bača a kričí: „Čo, Ala-

din, neštartuje?“   

 

Príde poradca čínskeho prezidenta za svojím vládcom a vraví: 

,,Ohrozujú nás Slováci“ ,,A koľkože ich je“? ,,5 miliónov.“ ,,A v ktorom 

bývajú hoteli?“ 

 

Prečo je Slovensko najnezávislejšou kraji-

nou v Európe? Lebo od nás už nič nezávi-

sí. 

 

 

Martin Lipták, 5. B 

Miriam Vladárová, 9. B 
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... na Lomnickom štíte sa nachádza najvyššie položená záhrada 

v Európe? 

 
...George W. Bush o Slovensku povedal: „Jediné, čo o Slovensku 
viem, je len to, čo som počul od mladého ministra zahraničných vecí, 
ktorý prišiel na návštevu do Texasu.“? Bohužiaľ, bývalý prezident 
USA si v tomto prípade pomýlil Slovensko a Slovinsko. 
 
...so Slovinskom si nás zamenil aj Silvio Berlusconi, keď v Ríme pred 

novinármi vyhlásil: „Som rád, že 
tu dnes môžem byť s premiérom 
Slovenska!”? Vedľa neho sa 
však nachádzal minister Slo-
vinska – Anton Rop. 
 
...Slovensko vs. Slovinsko je ta-
ký veľký problém, že raz mesač-
ne sa stretnú zamestnanci 
oboch krajín, aby spoločne vy-

menili zle odoslanú poštu, ktorá bola adresovaná tej druhej krajine? 
 
...na Slovensku sa nachádza viac ako 1300 minerálnych prameňov? 
 
... V Liptovskom Mikuláši sa nachádza takzvaná Tatranská madona, 
ide o najväčšiu mozaiku z mincí na svete, je zložená zo 115 tisíc ku-
sov? 
 
... Slovensko je druhou najzalesnenejšou krajinou v strednej Európe? 

Lesy pokrývajú takmer 40% územia. 

Henrieta Olešová, 5. B 

Miriam Vladárová, 9. B 

Viete, že... 



10 

Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko sa nachádza v strede Európy. Rozlohou patrí medzi menšie 

štáty. Susedí s piatimi štátmi: Rakúskom, Maďarskom, Poľskom, 

Českom a Ukrajinou.  Na našom území sa nachádza mnoho pohorí, 

napr. Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra. Najvyšším vrcholom Slo-

venska je Gerlachovský štít s výškou 2645m nad morom, nachádzajúci 

sa vo Vysokých Tatrách. Máme tu aj veľa  potokov, jazier a riek, napr. 

Váh, Turiec a Dunaj. Veľkú časť územia pokrývajú lesy, v ktorých sa 

nachádzajú aj ich lesní obyvatelia, napr. líška, medveď, jeleň a diviak. 

V našom okolí je mnoho možností na peknú turistiku, napr. Martinské 

hole, výstup na chatu na Kľačianskej Magure, Šútovské vodopády, 

ktoré patria medzi menej náročnú turistiku.  
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Osemsmerovka 

S U Č A N Y K C A L A M 

L I P T O V M A G U R A 

I O K S N E V O L S V R 

A N T C E I R U T A Á T 

Č O E E C I V E L U H I 

E R C O V O T S E M Á N 

C H I K O Š I C E R Č I 

U Ľ N A N T A T R Y S K 

S E J A  A K Y N A R U T 

Y P O R O Ž Ň A V A O T 
K I B L I N A A C D A Č 

BOJNICE, BRATISLAVA, ČADCA, HRON, IPEĽ, KOŠICE, KYSUCE, LEVICE, 

LIPTOV, MAGURA, MALACKY, MARTIN, NÁMESTOVO, ROŽŇAVA, 

SLIAČ, SLOVENSKO, SUČANY, TATRY, TURANY,  TURIEC, VÁH 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _- územný celok, v ktorom sa nachádza naša 

obec. 

Miriam Vladárová, 9. B 
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Dňa 18. 10. 2017 sme sa zúčastnili 

exkurzie v Leviciach, kde sme navští-

vili interaktívne centrum Atlantis, 

v ktorom nás pozvali na výlet do 

vesmíru, vyskúšali sme si skafandre, 

aké nosia kozmonauti, sedeli sme 

v presnej kópii pristávacieho modu-

lu NASA a pomocou lopty sme vy-

skúšali, ako to vyzerá v beztiažovom stave. Tiež sme si vyskúšali rôzne 

fyzikálne pokusy, robili sme obrovské mydlové bubliny a veľa iných 

vecí. Potom sme sa presunuli do Energolandu v Mochovciach, priamo 

pri jadrovej elektrárni. Tu sme sa 

dozvedeli, ako to funguje 

v jadrových elektrárňach, pozreli 

sme si krátky 3D film o vzniku ener-

gie a nechali si zelektrizovať vlasy 

Van de Graffovým generátorom. 

Všetkým sa exkurzia veľmi páčila 

a určite sa každý dozvedel niečo 

nové.               

Miriam Vladárová, 9. B 

Denník cestovateľov 

Prírodovedná exkurzia 
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Ja som naposledy bola na chate na Borišove v Necpalskej doline. Je 

to síce náročnejšia turistika, no výhľady na okolitú krajinu stáli za to. 

Odporúčam každému navštíviť naše slovenské hory. K tým ľahším 

prechádzkam patrí aj výlet k Rojkovským liečivým prameňom, kde 

vyviera síričitá  voda. Za zmienku stojí aj naše hlavné mesto, Brati-

slava, ktorá sa v minulosti nazývala aj Prešporok či Preslava. Cez 

hlavné mesto preteká naša najväčšia rieka, Dunaj.  V Bratislave má-

me tiež veľa krásnych pamiatok, napr. Bratislavský hrad, Michalská 

brána, Hviezdoslavovo námestie alebo trochu vzdialený hrad Devín 

s peknými výhľadmi na okolie. Nachádza sa tam aj veľa múzeí 

a galérii s mnohými pamiatkami a zaujímavými obrazmi. Sme pekná 

krajina a zahraničným turistom by som odporúčala navštíviť nás.  

Henrieta Olešová, 5. B 

Slovensko 



12 

Kvíz 
1. Ako sa volá hlavné mesto Slovenska? 

A: Banislava 

B: Bratislava 

C: Bronislava 

2. Ako sa volá najvyšší vrch Sloven-

ska? 

A:Gerlachovský štít 

B: Kriváň 

C: Magura 

3. V ktorom kraji sa nachádzajú Suča-

ny? 

A: v Bratislavskom 

B: v Nitrianskom 

C: v Žilinskom 

4. Ktorý hrad sa nachádza 

v Bratislave? 

A: Bratislavský hrad 

B: hrad Strečno 

C: Oravský hrad 

5. S ktorými štátmi hraničí Slovensko? 

A: Maďarsko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina 

B: Česko, Čína, USA, Ukrajina, Slovinsko 

C: Maďarsko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Uzbekistan 
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Literárna exkurzia - 7. ročník 

Vo štvrtok 17. mája sa 

žiaci 7. ročníka vybrali 

na literárnu exkurziu na 

Oravu. Plán dňa bol 

jednoduchý. Prvá zas-

távka bola v Jasenovej 

v rodnom dome Marti-

na Kukučína. Dozvedeli 

sme sa zaujímavosti z 

jeho života, poobzerali 

sme si jeho rodisko a aj 

jeho sochu v nadľudskej veľkosti, postavenú v dedine. Potom sme si 

obzreli artikulárny kostol, postavený v 16. storočí za čias reformácie a 

vzniku evanjelickej cirkvi. Architektúra kostola bola nádherná. Z kop-

ca sme mali ako na dlani výhľad na dedinu Leštiny. V meste Dolný Ku-

bín nás v Oravskom múzeu čakala prehliadka o Pavlovi Orsághovi 

Hviezdoslavovi. Po tejto zástavke sme sa rozdelili. Trieda 7. A išla na 

Oravský hrad, 7. B na loď, ktorou sa previezli po Oravskej priehrade. 

Výlet sme si užili, naučili sme sa nové veci, počasie nám však neprialo 

- celý deň bolo zamračené a pršalo. 

                                                                                                7. A 

Denník cestovateľov 
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Literárna exkurzia - 6. ročník 
 

Dňa 29. 5. 2018 sa žiaci 6. ročníka rozhodli využiť krásne počasie 
a navštívili mesto Banská Bystrica. Naplánovanú mali literárno-
hudobnú exkurziu v Štátnej vedeckej knižnici. Po vystúpení z vlaku sa 
najprv prešli v parku pri Múzeu SNP a obdivovali tanky a delá z 2. sve-
tovej vojny. Potom ich privítal Gašparko v Bábkarskom salóne, kde sa 
nielen dozvedeli rôzne zaujímavosti o bábkach, ale mohli si aj vyskú-
šať ich vodenie. Keď sa do vôle zahrali, presunuli sa do Múzea ľudo-
vých hudobných nástrojov. Že na signálnej fujare vôbec nie je ľahké 
vylúdiť ten správny zvuk, si mohli viacerí vyskúšať na vlastnej koži. Ale 
keď im to pani učiteľka ukázala a vysvetlila, ako na vec, tak to zrazu 
šlo. Okrem známych nástrojov sa oboznámili aj s názvami ako buntoš, 
kuľaga, osekanec či ninera. Čas bol veľmi tolerantný, a tak mali mož-
nosť  prebádať aj krásne banskobystrické námestie SNP a pri fontáne 
zlikvidovať zásoby ruksakov, aby sa ľahšie kráčalo domov. To sa uká-
zalo ako veľmi výhodný ťah, keďže vlak meškal 20 minút a museli sa 
rýchlo presunúť na čakajúci prípoj do Sučian. Domov sa vrátili vysmia-
ti s hromadou nových zážitkov a očakávaním, čo zažijú opäť budúci 
rok. 

                                                         Mgr. Daniela Gregová 

Denník cestovateľov 

13 

6. Slovensko sa svojím tvarom podobá na: 

A: Kanadu 

B: Madagaskar 

C: Česko 

7. Aké farby tvoria slovenskú vlajku? 

A: biela, ružová, fialová 

B: biela, modrá, čierna 

C: biela. modrá, červená 

8. Akými slovami začína slovenská hymna? 

A: Nad Tatrou sa blýska... 

B: Nad Tatrovkou sa blýska... 

C:Nad Tatárkou sa blýska... 

9. Kto je autorom slovenskej hymny? 

A: Janko Adam 

B: Janko Matúška 

C: Janko Maďar 

10. Ako sa volá najznámejší slovenský zboj-

ník? 

A: Jurošík 

B: Jakub 

C: Jánošík    

Miriam Vladárová, 9.B 

Kvíz 
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Krúžok Spoznaj Slovensko 

V jednu májovú sobotu sme sa z krúžku vybrali na rozhľadňu Strečno. 

Išli sme zo Sučian o 7:30. Prešli sme cez železničnú stanicu Vrútky a 

vystúpili sme v Strečne. Na ceste sme stretli psíka. Išiel hneď za nami, 

a tak sme mu dali meno Dunčo. Cestou sme sa zastavili pri pamätníku 

padlých francúzskych vojakov. Na rozhľadňu sme prišli lesnou cestič-

kou. Keď sme prišli na rozhľadňu, bol tam krásny výhľad na hrady: 

Strečno, Lietava, Budatín. Po výstupe sme museli myslieť aj na Dunča. 

Dali sme mu vodu, salámu a nejaké malé lahôdky. Pri ceste nazad sa 

nám náš verný kamarát Dunčo zatúlal. Ale to nás neodradilo. Pri stani-

ci bola koliba s názvom Panoráma. Tam sme si oddýchli a dali si niečo 

pod zub. Bol to ďalší super výlet. Tento rok sme v krúžku navštívili 

mnoho nádherných miest na Slovensku a tešíme sa na ďalšie objavo-

vanie v budúcom školskom roku.       

         Martin Lipták, 5. B 
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 Literárna exkurzia - Liptov 8. ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 14. 5. 2018 sme my, žiaci ôsmeho ročníka, neostali sedieť 
v školských laviciach a vybrali sme sa spoznávať literárne miesta, kto-
ré ponúka región Liptov. 
Našou prvou zastávkou bolo Múzeum J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 
Dozvedeli sme sa veľa nových informácií zo života nášho najrevoluč-
nejšieho štúrovského básnika a národného buditeľa. Súčasťou múzea 
bola aj stredoveká mučiareň. Ďalšie časti expozícií súviseli 
s minulosťou Liptovského Mikuláša, známou legendou - Jánošíkom, 
holokaustom, starým remeslom garbiarstvom... Pokračovali sme náv-
števou historickej budovy Tatrín, predchodcu Matice slovenskej. Pri-
pomenuli sme si aj Žiadosti slovenského národa, ktoré už väčšina 
z nás poznala z hodín dejepisu. Po prestávke sme sa presunuli do Vr-
bice, konkrétne do rodného domu spisovateľov, súrodencov, Márie 
a Martina Rázusovcov. Opäť sme sa podozvedali zaujímavosti, 
o ktorých sme predtým nevedeli. Po skončení prehliadky domu sme 
sa vybrali  na Háj, odkiaľ sa nám naskytol nezabudnuteľný panorama-
tický pohľad na okolitú Liptovskú kotlinu. Háj je vlastne najväčším vo-
jenským pohrebiskom s 15 m vysokým pamätníkom, ktorý je venova-
ný československým vojakom, ktorí padli počas 2. svetovej vojny. Na-
ším posledným cieľom bol Ružomberok. Tu sme sa mali ísť pozrieť do 
Galérie Ľ. Fullu, ktorá bola, bohužiaľ, v pondelok zatvorená. No 
z dobrej nálady nám to neubralo, a tak sme sa rozhodli aspoň trochu 
spoznať mesto. Počasie nám celý deň prialo a domov sme sa vrátili 
plní príjemných zážitkov.          Lucia Fúčelová, 8. A 
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