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Úvod 
     Jún – mesiac, v ktorom sa začína najkrajšie ročné obdobie – LETO. Posledný mesiac, 

v ktorom žiaci musia zabojovať o čo najlepšie známky, aby sa nemuseli báť prísť domov so 

zlým vysvedčením. Ale aj napriek tomu je tu posledné číslo časopisu, v ktorom sa dozviete 

najaktuálnejšie informácie z prostredia školy. Či už je to MDD, koncoročné výlety, rôzne 

besedy ale aj súťaže, v ktorých naši žiaci nezaháľali a získali krásne ocenenia. 

    K úspešnému ukončeniu školského roka Vám prajeme veľa šťastia a ďakujeme Vám, že 

ste náš časopis počas celého školského roka podporovali a dúfame, že aj v budúcom 

školskom roku nás budete s novou redakciou podporovať.  

                                                            Vaša stará redakcia – deviataci – sa s Vami lúči.  

 
 

 
      

     1. jún 2016, deň detí pod názvom Pohybom ku zdraviu naše dievčatá z piateho až 

ôsmeho ročníka oslávili turnajom vo vybíjanej, ktorý sa konal v telocvični. Proti sebe 

nastúpili 4 družstvá za piaty, šiesty, deviaty a spojený siedmy a ôsmy ročník. Hralo každé 

družstvo s každým podľa rozpisu, v hracom čase 2x10 minút.  Za víťazstvo sa pripisovali 2 

body pre jednotlivý tím. Po urputnom boji sme spočítali všetky body a určili toto poradie: 

na švrtom mieste sa umiestnili nováčikovia turnaja žiačky 5.A triedy, tretie miesto patrilo 

6.A triede, na druhom mieste sa umiestnili hráčky dvoch spojených tried 7.A a 8.A 

a víťazstvo si zaslúžene so ziskom plného počtu bodov odniesli najstaršie hráčky, dievčatá 

9.A triedy. Za najlepšiu kapitánku bola vyhlásená Janka Kamzíková zo 6.A, najlepšou 

hráčkou v poli bola Kristína Gandžalová  zo 7.A, cenu divákov a poroty získala Silvia 

Ševcová zo 6.A a cenu útechy sme udelili hráčkam 5.A triedy. Atmosféra počas turnaja 

bola skvelá a zapotili sa nielen hráčky ale aj rozhodca a aj samotní diváci, ktorí po celý čas 

vytrvalo povzbudzovali svojich favoritov.  

 

 5. 6. 7. + 8. 9. Body Miesto 

5. X 1:9 0:8 3:8 0 4. 

6. 9:1 X 1:8 2:8 2 3. 

7.+ 8. 8:0 8:1 X 6:8 4 2. 

9. 8:3 8:2 8:6 X 6 1. 

                                                                                                                   (Ing. K. Kanošová) 

     Počas sviatku MDD prebiehal aj na multifunkčnom ihrisku futbalový turnaj chlapcov 

2. stupňa ZŠ. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša určil poradie zápasov a zahájil turnaj. 

Následne sa stanovili podmienky a pravidlá zápasov. Rozhodcami boli Mgr. Jozef Šajša a 

Vdp. Mgr. Slavomír Marko. 

     Po vzájomných súbojoch sme určili nasledovné poradie tried, ktoré bolo slávnostne 

vyhlásené po ukončení turnaja. Každé družstvo dostalo pamätný diplom. 
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1. miesto – 6. A,B 

2. miesto – 8. A 

3. miesto – 9. A 

4. miesto – 7. A 

5. miesto – 5. A 

Ocenenia v podobe diplomov a vecných cien ďalej dostali: 

- najlepší strelci turnaja: Jakub Bútora, 6. A – 8 gólov 

                                       Jakub Mišurda, 8. A – 8 gólov 

- najlepší brankár turnaja: Adrián Veštúr, 6. A 

- hráči dodržiavajúci zásady Fair Play: Marek Pokoš, 6. B 

                                                              Mário Hlaváčik, 8. A 

 

V Ý S L E D K O V Á   T A B U Ľ K A    Z Á P A S O V 

 5. 6. 7. 8. 9. BODY 

5.  1:7 2:6 2:9 2:7 0 

6. 7:1  3:2 4:3 7:2 8 

7. 6:2 2:3  1:5 0:4 2 

8. 9:2 3:4 5:1  7:1 6 

9. 7:2 2:7 4:0 1:7  4 

 

S T R E L C I za jednotlivé triedy: 

5. A – Marek Šarišský – 3, Dalibor Šarišský – 2, Samuel Pompura – 2 

6. A – Jakub Bútora – 8, Marek Harvan – 2, Adrián Veštúr – 2, Róbert Tlučák – 1 

6. B - Mário Pokoš – 6, Ivan Bartoš – 2 

7. A – Patrik Puškár – 5, Jaroslav Sedmák – 4 

8. A – Jakub Mišurda – 8, Matej Bútora – 7, Mário Hlaváčik – 4, Martin Refka – 4, 

Martin Zlúky – 1 

9. A – Dávid Tešlár – 6, Dávid Pompura – 6, Peter Pilát – 2. 

 

     Pre žiakov 1. stupňa pripravili ich starší kamaráti malé divadelné predstavenie O 

Snehulienke a trpaslíkoch. V modernej adaptácii literárnej predlohy sa predstavili žiaci 

9.A triedy. Svojimi skvelými hereckými výkonmi zaujali a pobavili všetky deti. 

Netradičné poňatie hry bolo ukážkou hereckých schopností, pohybovej a jazykovej 

kreativity deviatakov. Osobitne zaujala všetkých prítomných najmä A. Bialiková v 

excelentne stvárnenej postave krásnej, ale zlej kráľovnej.  

     Ukážkou toho, ako mať krásnu štíhlu postavu a ešte k tomu sa dobre baviť, bolo 

vystúpenie dievčat zo 7.A triedy, ktoré mladším kamarátom zatancovali moderný tanec. 

Ich vystúpenie rozprúdilo krv každému. Bolo dynamické, pohybovo nápadité a pre deti 

nielen príťažlivé, ale i podnetné. Za prípravu divadielka a tanca ďakujeme pani uč. Mgr. 

Márii Skladanej. 

Ďakujeme aj všetkým triednym učiteľom a asistentkám učiteľa, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom prispeli k organizácii dňa detí. 

(Ing. K. Kanošová, Ing. A. Pravotiaková, Mgr. M. Skladaná) 
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            vyhodnotenie v telocvični                            turnaj futbalu na multifunkčnom ihrisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janka Kamzíková – najlepšia kapitánka                        Kristína Gandžalová – najlepšia 

hráčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Ševcová – cena divákov a poroty                             Jakub Bútora – najlepší strelec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



5 

 

Adrián Veštúr – najlepší brankár           Marek Pokoš – hráč dodržiavajúci zásady Fair Play 

 

     Dňa 2. júna 2016 sa na našej škole v rámci činnosti PK – spoločenské vedy 

uskutočnila zdravotno-výchovná prednáška spojená s besedou pre žiakov VI.B a VII.A 

triedy. Po privítaní hosťa – diplomovanej zdravotnej sestry, p. E. Maťúšovej, boli žiakom 

premietnuté dve prezentácie so sprievodným slovom Mgr. M. Skladanej. Prvá z nich 

mapovala súčasnú situáciu vo výžive ľudstva, potravinovú krízu, príčiny nedostatku 

potravín, riešenie problému výživy obyvateľstva v kritických lokalitách našej planéty 

postihnutých hladomorom, ako aj pomoc chudobným štátom. 

     V kontraste s nedostatočnou výživou populácie niektorých štátov osobitne vypuklo 

vyznela druhá prezentácia zameraná na obezitu. Zachytávala vývoj obezity a nadváhy u 

nás i v Európe, ochorenia spôsobené obezitou a jej príčiny: stravovacie návyky - nevhodne 

zostavený jedálniček, nepravidelnosť v stravovaní; nedostatočná pohybová aktivita; zlý 

pitný režim. V závere prezentácie dostali žiaci rady, ako chrániť svoje zdravie 

prostredníctvom zdravej výživy a pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu.  

     Pani Elena Maťúšová nadviazala vo svojej prednáške na zhliadnuté prezentácie a 

poukázala na dôsledky, ktoré so sebou prinášajú zlé stravovacie návyky, nedostatok 

pohybových aktivít a obezita spôsobujúca mnohé civilizačné ochorenia. Žiakov zaujala 

nielen svojou odbornosťou a fundovanosťou, ale aj mnohými príkladmi zo svojej 

dlhoročnej praxe. Deti aktívne reagovali na jej podnety, kládli otázky, plodne diskutovali.  

     V závere poďakovali Mgr. Skladaná a Mgr. Datková p. Maťúšovej za jej podnetnú 

prednášku, ktorá žiakom ukázala cestu, ktorou majú ísť, aby prežili svoj život 

plnohodnotne a v dobrom zdraví.                                                            (Mgr. M. Skladaná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy 

Pýta sa malý syn svojho otca:  

„Prečo si si vlastne vzal mamičku?“  

Otec sa otočí do kuchyne a zhúkne:  

„Vidíš, ani to dieťa to nechápe!“ 

  

- Tak ako dopadlo vysvedčenie?  

- Samé jednotky.  

- No to si sa musel celý rok pilne učiť, 

že?  

- Ale kdeže celý rok, len chvíľku, než 
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som sa naučil poriadne falšovať 

vysvedčenie. 

 

(R. Pokošová, IX.A)

 
     V piatok, 6. mája 2016, sa na ihriskách v Podbrezovej – časť Skalica, v Brezne na 

starom ihrisku a v Heľpe odohrali zápasy základného kola XIX. ročníka futbalového 

turnaja „O pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, a.s.“, na ktorom sa 

zúčastnilo 18 družstiev žiakov prvého stupňa zo základných škôl v okrese Brezno, hosťami 

turnaja boli žiaci z Brusna a Hnúšťe. 

     Jednotlivé školy boli rozdelené do troch skupín a vo vzájomných zápasoch zviedli 

súboje o postup do finálového turnaja. Vo vyrovnaných zápoleniach v jednotlivých 

skupinách sa nakoniec z postupu do finále tešili žiaci základných škôl: Brezno – K. 

Rapoša, Brezno – Pionierska 2 a Heľpa. 

    Naše družstvo v zložení: Šarišský Adam, Mirga Denis, Mirga Kevin, Šarišský 

Marcel, Puška Kristián, Šarišský Boris, Čonka Adrián, Pohlod Patrik, skončilo na 5. 

mieste v našej horehronskej skupine. 

 

Výsledky našej školy: 

               Pohorelá - Polomka 0:4 

               Pohorelá - Heľpa 0:6 

               Pohorelá - Závadka n/H 5:0 

               Pohorelá - Telgárt 0:2 

               Pohorelá - Šumiac 0:1 

     Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi, ktorý žiakov na 

súťaž pripravoval a mladým futbalistom prajeme veľa 

úspechov v ďalších turnajoch. 

 (V. Syčová, IX.A) 

 

Vyfarbi si loptu  
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podľa svojich 

predstáv. 

 
 

Daruj krv, daruj život, daruj radosť! 

     Dňa 6. júna 2016 od 8:00 hod do 10:00 hod. sa uskutočnil v ZŠ s MŠ Pohorelá už po 

druhýkrát odber krvi mobilnou jednotkou. Tentokrát k nám prišli z transfúznej stanice z 

Popradu. Ďakujeme všetkým darcom i ostatným zúčastneným za svoj čas a ochotu 

pomôcť!!! 

  
Pre jedného len kvapka, pre druhého život...  

Kto sa rozhodne niekedy v budúcnosti  darovať krv, mal by poznať tieto zásady. 

Darovať krv môže každý, kto: 

- má vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do 

svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od 

posledného odberu. 

- váži viac ako 50 kg 

- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky 

- je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík 

- je aspoň 48 hodín po očkovaní 

- počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, 

piercing 

- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený 

- nie je nosičom vírusu HIV (nemá AIDS) 

- neprekonal hepatitídy (žltačky) typu B a C a nie jej nosičom 

- netrpí na iné závažné a chronické ochorenia 

- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok. 

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, 

ukončení tehotenstva alebo dojčenia. 

 

Čo robiť pred odberom? 

- večer a ráno piť čo najviac tekutín 

- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie 

- ráno pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu 

- ...a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca 

 

Ako prebieha odber? 

- vyplníte dotazník 

- lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv 

- odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie 

- pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi      (Mgr. M. Krupová) 
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     Dňa 9. júna 2016 sa v učebni 7.A triedy uskutočnila beseda zameraná na posilnenie 

environmentálneho myslenia a konania našich žiakov. Po privítaní hosťa Mgr. M. 

Skladanou p. Ing. A. Šuchaňová v prezentácii postupne predostrela žiakom všetky 

globálne environmentálne problémy, ktoré sužujú našu zem a na ktorých má podiel 

každý nezodpovedný človek našej planéty. Hovorila o úbytku biologickej rozmanitosti 

a vymieraní druhov, priblížila im Červený zoznam Svetovej ochrany prírody (785 

vyhynutých taxómov organizmov, 16 306 je zaradených medzi ohrozené druhy). 

Poukázala tiež na nadmerné čerpanie prírodných zdrojov (napr. ropy je len na 50 rokov), 

vyrubovanie pralesov, pľúc Zeme, a zvyšujúcu spotrebu i nedostatok vody (trpí ním 80 

krajín a 40 % populácie, viac ako miliarda ľudí nemá prístup k zdravotne nezávadnej pitnej 

vode). Súčasnú dobu prezentovala ako „dobu plastovú“. Svoje tvrdenia podložila mnohými 

faktami a alarmujúcimi číslami. 

     Pani Šuchaňová svojou zanietenosťou a fundovanosťou zaujala všetkých žiakov. Boli 

pozorní, vnímaví, reagovali na podnety prednášajúcej, uvádzali pozitívne i negatívne 

príklady zo svojho života. 

     Beseda splnila svoj cieľ - zasiala semienka záujmu našich žiakov o globálne 

environmentálne problémy našej planéty a podporila ich poznanie, že len človek, a teda aj 

každý z nich, môže túto situáciu pomôcť zmeniť. Na besede sa zúčastnili žiaci piateho, 

šiesteho a siedmeho ročníka. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, ktorá besedu 

zorganizovala.                                                                                           (Mgr. M. Skladaná)  
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     Dňa 8. júna 2016 sa žiaci druhého stupňa, spolu s dozorkonajúcimi pedagógmi Mgr. 

Skladanou, Mgr. Kalmanovou a Mgr. Krupovou, vybrali na jednodňovú prestávku od 

koncoročného zhonu. Navštívili Oravský hrad nad obcou Oravský Podzámok v prírode 

najsevernejšieho regiónu Slovenska.  

     Oravský hrad, jeden z najkrajších 

hradov Slovenska, vypínajúci sa na 

Oravskom hradnom brale v skalách 

Oravskej vrchoviny, bol osídlený už 

v praveku a v murovanej podobe je 

známy od roku 1267. Jeho 

najvýznamnejšími vlastníkmi boli 

Matúš Čák Trenčiansky, Juraj Turzo 

aj Matej Korvín. Na hrade bola nakrúcaná prvá čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 

1922. Ďalej sa tu natáčali filmy ako Kráľ drozdia brada, Princezná a žobrák a Sokoliar 

Tomáš.  

     Okrem sprístupnených hradných interiérov a exteriérov sme videli hradnú studňu hĺbky 

90 metrov, mučiareň, zbrojáreň, ale aj historickú, etnografickú a prírodovednú expozíciu 

Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Šikovná sprievodkyňa našej početnej skupine 

predstavila všetky zaujímavosti z histórie hradu, jeho vlastníkoch a vtedajších 

panovníkoch, ale aj poznatky o prírode a kultúre oravského regiónu. 

     Výlet pokračoval cez malebné oravské dedinky, okolo Liptovskej Mary až do hlavného 

mesta Liptova - Liptovského Mikuláša. Tam sme mali vyše dvoch hodín voľného času 

v nákupnom centre RGB Liptov. Všetkým zúčastneným výletníkom sa výlet páčil a boli 

radi, že si mohli takýmto spôsobom urobiť prestávku počas posledných júnových 

školských dní.                                                                                          (A. Bialiková, IX.A) 
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     Dňa 13. júna 2016  sme sa na posledný školský výlet do Slovenskej Ľupče vybrali 

my, žiaci 9.A triedy, spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Marianou Krupovou. Do 

Slovenskej Ľupče sme skoro ráno cestovali vlakom, kde sme navštívili spomínaný hrad. 

Cestu ku hradu sme mali dlhú, no napokon sme ju zvládli a pre ten nádherný výhľad sa 

nám to oplatilo. Keďže je hrad v rekonštrukcii, museli sme si dávať pozor pod nohy. Mladá 

sprievodkyňa hradu nám porozprávala o histórii hradu a povodila nás po mnohých 

zaujímavých 

miestnostiach na 

hrade. Na pamiatku 

sme si zakúpili aj 

suveníry. Po 

prehliadke hradu 

sme sa vybrali 

autobusom do 

Banskej Bystrice. 

Cestou do 

nákupného centra 

Európa, sme si 

pozreli námestie.  

V Európe sme sa 

zdržali dve hodiny 

a potom sme sa 

presunuli na vlakovú stanicu, kde sme si kúpili lístky a cestovali domov. Z posledného 

výletu na základnej škole sme si odniesli veľa zážitkov. 

(R. Pokošová, IX.A) 
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     Dňa 9. júna 2016 našou dedinou 

prechádzali cyklistické preteky okolo 

Slovenska. Preteky sa začali v Banskej 

Bystrici 7. júna. Skladali sa zo štyroch etáp, 

ktoré prechádzali napríklad Vysokými 

Tatrami Štrbského Plesa, západnou častou 

Vysokých Tatier, Oravou, prechádzali aj 

cez Bojnice či Fačkovské sedlo. 

Vyvrcholenie turnaja bolo 12. júna 

v Piešťanoch. Aj žiaci našej školy boli 

v popoludňajších hodinách povzbudzovať 

pretekárov na hlavnej ulici pri železničnej 

stanici v Pohorelej.    

(O. Martinec, IX.A) 

 

 

 

     Občianske združenie OPORA Pohorelá v spolupráci s Obecným úradom v Pohorelej 

usporiadali v nedeľu 5. júna 2016 XVII. ročník cyklistickej časovky detí a žiakov ZŠ s 

MŠ Pohorelá. Mladí cyklisti sa popasovali s traťou v náročnom horúcom ovzduší, za čo 

im všetkým patrí uznanie.  

Výsledky:  

Predškoláci a mladší (dĺžka trate 1 km): 1. Jakub POMPURA 

 2. Martin BORLOK  3. Samuel ROCHOVSKÝ 4. Juliana GAJDOVÁ 5. Maroš KANOŠ 

6. Nela VOJTKO KUBANDOVÁ 7. Tomáš MECKO 8. Ján POMPURA 

Dievčatá I.-III.ročník (dĺžka trate 2,6 km): 1. Bianka TLUČÁKOVÁ, III.A 2. Bibiána 

ZLÚKYOVÁ, III.A 3. Alexandra MECKOVÁ, III.A 4. Vanesa POMPUROVÁ, II.A 5. 

Alžbeta TLUČÁKOVÁ, I.A 6. Júlia KANOŠOVÁ, I.A 7. Kristína SOUČEKOVÁ, II.A 

Chlapci I.-III.ročník (dĺžka trate 2,6 km): 1. Jakub VOJTKO KUBANDA, II.A 2. 

Róbert PÁLUS, I.A 

Dievčatá IV.-VI.ročník (dĺžka trate 2,6 km): 1. Janka KAMZÍKOVÁ, VI.A 2. Janka 

HALUŠKOVÁ, VI.A 

Chlapci IV.-VI.ročník (dĺžka trate 2,6 km): 1. Chris SUCHÁNEK, IV.A 2. Ján 

GANDŽALA, IV.A 3. Róbert TLUČÁK,VI.A 4. Tomáš ANTOL, V.A 5. Adrián VEŠTÚR, 

V.A 6. Peter VOJTKO, VI.A 7. Vladimír GAVURA, VI.A 8. Jakub BÚTORA, VI.A 9. 

Milan KOVÁČ, VI.A 10. Miroslav DUDÁŠ, VI.A 

Dievčatá VII.-IX.ročník (dĺžka trate 2,6 km): 1. Kristína GANDŽALOVÁ, VII.A  

Chlapci VII.-IX.ročník (dĺžka trate 2,6 km): 1. Martin REFKA, VIII.A 2. Marek 

FIĽO, VII.A 3. Erik REFKA, VII.A 4. Adam KANOŠ, VII.A. 

     Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme! 

(Z. Puťošová, IX.A) 
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     Úspešná medzinárodná výtvarná súťaž „Szabóov grafický Lučenec“ tento rok niesla 

podtitul „Tanec“. Deti, ale aj dospelí, mali za úlohu niektorou formou grafiky zobraziť 

tanec vo všetkých jeho podobách. Tento rok vyhlásili už 19. ročník celoslovenskej a 12. 

ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže. Porota spolu vyberala z 293 prác zo 7. kategórií. 

Ako každý rok, aj tento pre všetkých zúčastnených pripravili zaujímavý program a veľa 

zaujímavých odmien. Keďže je to medzinárodná súťaž, boli tam aj deti zo Slovinska 

a Poľska.  

     Naša škola poslala mnoho pekných prác. Všetky práce boli naozaj zaujímavé, no vyhrať 

mohli iba tie najlepšie, a preto dňa 16. júna 2016 si v priestoroch Novohradského múzea 

a galérie v Lučenci prevzali ocenenia štyri naše žiačky:  

 na 2. mieste v 4. kategórií skončila Kristína Gandžalová zo 7.A s prácou „V 

rytme bubnov“ 

 na 1. mieste v 5. kategórii skončila Alžbeta Bialiková z 9.A  s prácou „Časy 

swingu“ 
 ocenenie dostali aj Silvia Ševcová zo 6.A s prácou „Flamenco“  

 a Barbora Kolláriková z 9.A s prácou „Brušný tanec“. 

     Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, ktorá žiačky na súťaž pripravovala. 

(B. Kolláriková, IX.A) 
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     V mesiaci júni prebehla na našej škole literárna súťaž O najlepšiu fantasy, sci-fi 

poviedku. Jej  cieľom bolo aktivizovať tvorivé literárne schopnosti a a rast našich žiakov 

vo 8. ročníku, dať im možnosť verejnej prezentácie a vzájomnej konfrontácie. 

V príbehoch plných napätia, fantázie, humoru i citu sa mohli žiaci realizovať a zároveň 

prehĺbiť svoj záujem o pôvodnú literárnu tvorbu.     

     Na 1. mieste sa umiestnila Vanesa Kulifajová s poviedkou Benjamínov úsmev,  

           2. miesto si vybojoval fantasy príbehom Mário Hlaváčik,  

           3. miesto získal so sci-fi poviekou Matej Bútora.  

     Víťazná poviedka bude našu školu reprezentovať v celoslovenskej súťaži „Mladá 

slovenská poviedka“. 

                                                                                                                  (Mgr. M. Skladaná) 

 

 

Bola tmavá, veterná, decembrová noc. Poletovali snehové vločky, ktoré odrážali svetlo hviezd. 

Mäkko svetielkovali, kým dopadli na zem. Keď ich svetlo zhaslo, všetko bolo chladné, temné, ba 

priam desivé, no v zimnej krajine to pôsobilo dokonalo. 

 Na krajinu sa spoza okna pozeral jedenásťročný Benjamín. Stál vzpriamený, ani sa len nepohol. 

Sledoval, ako vločka za vločkou klesajú k zemi. Padalo ich stále viac a viac. Nočná obloha sa 

strácala v bielych chuchvalčekoch. Benjamínovi po rukách naskákali zimomriavky. Zrazu pocítil 

neuveriteľnú slasť, akoby všetky svaly v jeho tele nachvíľu prestali pracovať. Vločky sa mu mihali 

pred očami a v okamihu videl len tmu.  Podlomili sa mu nohy a zosypal sa na zem. Rukami si 

obopol kolená a zavrel oči. Telom mu prechádzal chlad bolesti, ktorý sa v sekunde menil na 

horúčavu utrpenia. Po tele mu stekali kvapky potu. Po chvíli bolesť a  zdesenie ustúpili, utrpenie 

nahradila mierna úľava. Benjamín ešte chvíľu sedel v klbku na zemi a potom pomaly prišiel 

k posteli. Takmer nevládny na ňu klesol. 

„Včerajšok bol desivý. Nemyslíš, Hugo?“ Hugo sa pomrvil v perinách vedľa Benjamína, ktorý 

práve jedol raňajky. „To vskutku bol, už som sa bál, že to s nami dvoma nedopadne dobre.“ 

Benjamín trochu zmeravel. Nevedel, čo povedať. Oni sa z toho predsa dostanú. Sám Hugo ho 

neustále presviedčal, aby tomu veril.                                                                                                         

„Ocko povedal, že...“ Benjamín sa zhlboka nadýchol a spolu s lyžicou ovsenej kaše prehltol vzlyk. 

Potom s vlhkými očami pokračoval: „Povedal, že to dopadne dobre a že sa z leukémie dostanem.“ 

„Nie si v tom sám, Benjamín, sme v tom spolu. Čo si už nepamätáš, ako to celé začalo? Keď ti 

diagnostikovali akútnu leukémiu, bol si sám. Mal si len otca. Nemal si už mamu, priateľov ani 

nikoho, kto by ti veril. Veril, že to dokážeš. V ten večer si hrozne plakal a prial si si mať aspoň 

jedného, jediného priateľa. Prišiel som ja. Tvoj najlepší imaginárny priateľ. Prežili sme toho spolu 

veľa. Všetky tie vyšetrenia a ťažké chvíle, keď si vykašliaval  krv, vždy som tu bol. Teraz už ale 

obaja vieme, že sa tvoj stav zhoršuje. Benjamín, však to vieš?“                                                                                                                                                

„Keď si bol vždy pri mne, prečo teda nezostaneš teraz?“ spýtal sa Benjamín. Bol veľmi bledý, ešte 

bledší ako zvyčajne. Mal kruhy pod očami, ústa vyschnuté a ledva sa vládal usmiať.  Hugo sa 
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rozhodol. Veselo zavelil: „Tak teda dobre, Benjamín. Vydrž do večera. Vezmem ťa opäť do môjho 

sveta. Ale buď potom veľmi opatrný a pevne sa ma drž! Na cestovanie medzipriestorom si príliš 

slabý. Teraz hlavne dojedz tú kašu, aby si zosilnel!“  

Benjamín sa celý deň nemohol dočkať večera. Vedel, že cesta do Hugovho sveta ho veľmi oslabí, 

no napriek tomu to bol ochotný podstúpiť. Dnešok bol pre neho veľmi namáhavý. Cítil, že nemá 

silu ani na nadýchnutie, no napriek tomu otcovi presne sedemkrát daroval úsmev. Každý deň si do 

malého notesa zapisoval, koľkokrát sa usmial. Doktorka mu povedala, že úsmev je veľmi dôležitý, 

ak chce leukémiu poraziť. Benjamín bol odhodlaný prežiť svoj život naplno. Vrátiť sa do školy, 

nájsť si kamarátov, stať sa lekárom a liečiť ľudí. Mal ciele a veril, že to dobre dopadne. Otec mu 

bol oporou, mal iba jeho.  

Deň prešiel rýchlo a blížil sa večer. To znamenalo, že Benjamín a Hugo už čoskoro pocestujú spolu 

do sveta, kde nie sú infúzie, bolesti a ani beznádej. Do sveta imaginárnych priateľov. Benjamín 

prestupoval z nohy na nohu, nemohol sa dočkať. Keď prišiel Hugo, Benjamín sa naširoko usmial, 

rýchlo to chcel ísť zapísať do notesa, ale rozhodol sa, že tak urobí neskôr. Hugo ho pevne chytil za 

ruku a druhou rukou malým strieborným kľúčom nakreslil vo vzduchu akési obrazce. Vzduch 

okolo nich sa začal vlniť. Otvorila sa neveľká hmlová brána, do ktorej obaja skočili. Levitovali 

v prázdnom priestore. Chvíľu sa nedialo nič. Potom sa však okolo nich začal rýchlo preháňať 

vietor. Tak rýchlo, že sa sotva udržali v správnom smere.  

Blúdili pomedzi vzduchové víry a trhliny, ktoré viedli do rôznych kútov zeme, k iným 

imaginárnym kamarátom, ktorí sa starali o deti vo všetkých častiach sveta. Jedna trhlinka viedla do 

Afriky k dievčatku menom Latisha. Žila so svojou rodinou a príbuznými v Kibere – najväčšom 

slame v Afrike. Podmienky pre život sú tam naozaj zlé. Latisha a jej traja bratia takmer nemajú čo 

jesť, žijú v malých chatrčiach a ich veľké brušká rozhodne nie sú od prejedania sa. Patria medzi 

najchudobnejších obyvateľov Kiberi. Benjamín prichádzal na to, aké sú on a jeho problémy oproti 

tomuto svetu maličké.  V Kibere žijú aj deti, ktoré chodia do škôl a majú sen niečo dosiahnuť. 

Latisha však medzi ne nepatrí. Žije zo dňa na deň.   

„Hugo, prečo si ma zaviedol práve sem?“ opýtal sa Benjamín.                                                                          

„Vieš Benjamín, život niekedy nejde tak, ako by sme si to predstavovali. Potrebujem, aby si videl 

aj odvrátenú časť sveta. Minule sme navštívili New York a slávneho spisovateľa, ktorý sa svojho 

imaginárneho kamaráta nevzdal do svojich päťdesiatich piatich rokov. Čo ťa ten pán naučil?“  

Benjamín sa zamyslel. „Naučil ma, že sa nemám báť zostať dieťaťom naveky. Je krásne byť 

dieťaťom.“ 

Hugo podal Benjamínovi kľúč. Benjamín sa zmenil na jedenásťročného afrického chlapca s loptou 

v ruke. Stál uprostred ulice medzi malými domčekmi a  v rukách zvieral loptu. Nesmelo sa 

rozhliadal okolo. Pripadal si ako stratený. Vtom sa pri ňom zjavila skupinka detí. Mohli mať od 

osem do štrnásť rokov. Usmievali sa, ošívali, motali okolo neho, no nikto nepovedal ani slovo. Až 

napokon sa Benjamín odhodlal: „Nechcete si zahrať?“ Hodil loptu na zem a všetky pohľady sa 

stočili za ňou. Nikto sa ani len nepohol, len Benjamín sa odvážil kopnúť. Zachytilo ju malé 

dievčatko s kučeravými vlasmi. Bolo hádam najmladšie z celej skupinky detí. Milo sa na 

Benjamína usmialo a on jeho úsmev opätoval.  

V ten deň ešte úsmev daroval mnohým africkým deťom a medzi nimi bola aj Latisha. Spočiatku 

bola jediná, ktorá neodpovedala na úsmev úsmevom, no Benjamínova srdečnosť a milý pohľad ju 

napokon prinútil usmiať sa.  
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Futbal hrali celé hodiny. Za iným okolností by už Benjamín nevládal a ležal v klbku na zemi. Teraz 

ale nebol vo svojom tele. Jeho nové telo bolo zdravé a plné energie. Objavil pravdu o africkým 

deťoch. Hoci jedia naozaj minimálne, trpia rôznymi chorobami a mnohokrát zomierajú veľmi malé. 

Napriek tomu sú šťastné. Majú v sebe toľko radosti a lásky. Vedia sa tešiť z úplne obyčajných vecí, 

akým je napríklad drobný kamienok, ktorý sa na slnku leskne, jedlé semienko z kríka, či malá 

kaluž vody, z ktorej sa dá napiť. 

Benjamín si užíval smiech krásnej Latishi a hrial ho pocit, že to bol on, čo vyčaroval na jej perách 

úsmev. Jednu chvíľu im Latisha rozprávala príbehy o morských obludách, nekonečných púšťach, 

 svetoch s úrodnou pôdou, chutnou vodou a s ľuďmi so svetlou pleťou.  O chvíľku opäť hrali futbal 

a potom znovu počúvali Latishu. Takto to išlo celý deň, až to nakoniec Benjamínovi nedalo 

a spýtal sa jej, odkiaľ vie toľko o moriach, ľuďoch, či iných častiach sveta. „Vieš, sledujem 

a počúvam, ako sa ostatní učia v škole. Ja tam síce chodiť nemôžem, ale moji priatelia áno. Rada 

ich pozorujem a tým sa aj učím. Niekedy ma učiteľ zavolá dnu, no nestáva sa to veľmi často.“ 

Latisha  nezbedne žmurkla na Benjamína. Benjamín pochopil, že aj ona spoznáva iné svety so 

svojim imaginárnym kamarátom. Chcel jej ešte niečo povedať, no zrazu stratil silu a vôbec sa 

nevládal pohnúť. Posledný úsmev pre Letishu mu zamrzol na perách. To už ho Hugo držal za ruku 

a v okamihu sa s ním vrátil späť.  

Benjamín ležal na posteli bez jedinkého pohybu, keď ho otec prišiel skontrolovať. Lekár zdvihol 

unavený pohľad a s veľkým smútkom pokrútil hlavou. Benjamín bol celý horúci a zároveň ho 

triaslo. Potil sa. Už sa na nikoho, ani na doktora, ani na otca  neusmieval, ani neotvoril oči.                                                                                                                                       

Okolo piatej hodiny ráno sa nadýchol poslednýkrát. Lekár povedal, že už sa netrápil a vraj sa stále 

usmieval.  

Keď z izby odišli, pri Benjamínovej posteli sa objavil Hugo. Jemne zobral krehké chlapcove ruky 

do svojich dlaní. „Som pri tebe, priateľ môj.“ V tej chvíli začali z Benjamínovho posledného 

úsmevu stúpať nahor drobné hmlové obláčiky. Postupne prechádzali do jemných pastelových 

odtieňov a nadobúdali jasný tvar. Desiatky, stovky úsmevov Benjamína plávali vzduchom a úsmev 

po úsmeve mizli v otvorenom okne.                             (Vanesa Kulifajová, VIII.A, vlastná tvorba) 

 

     Dňa 15. júna 2016 sa uskutočnilo na našej škole v rámci „Pohybu ku zdraviu“ 

športové odpoludnie s názvom Bavíme sa športom a pohybom. Pripravili ho členovia 

PK- spoločenké vedy: Mgr. M. Kalmanová, Mgr. I. Datková, Mgr. S. Marko, Mgr. M. 

Skladaná a Mgr. M. Krupová. Ani nepriazeň počasia, ani dážď nezabránili žiakom 5.A, 

6.B, 7.A, 9.A triedy baviť sa pri netradičných športových aktivitách.                                                                                                                                                                                        

Vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť v pretláčaní rukou, koordináciu pohybov preukázali  

v skákaní vo vreci, odhad a presnú mušku si precvičili v hode loptičiek do úst šaša, 

futbaloví nadšenci prejavili svoje kvality v triafaní kinetickej fľaše zavesenej na futbalovej 

bránke. Žiaci využili na rôzne zábavné pohybové aktivity triedy, vestibuly  pavilónov 

i školský areál. Rýchlo pochopili, že šport nie je len odriekanie a drina, ale i zábava 

a smiech. Tešili sa z každej vydarenej aktivity, spájali sa triedne kolektívy rôzneho veku, 

utužovali priateľstvá a solidarita s menej úspešnými kamarátmi.                                      

     Hrejivé slnko v tento deň nehrialo na oblohe, ale v srdciach našich detí. 

                                                                                                            (Mgr. M. Skladaná) 
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     Dňa 29. mája 2016 sa v Heľpe uskutočnil detský folklórny festival, v ktorom 

vystúpili folklórne súbory z Horehronia a širokého okolia. Aj naši žiaci, ktorí navštevujú 

DFS Mladosť sa tohto festivalu zúčastnili. Do spevu a tanca im hrali Borsuckí Gadi. 

Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, ktorá s našimi súboristami nacvičila program 

a prezentovala sa s ním na tomto festivale. 

     Heľpa sa pre svoju krásu, originalitu krojov a zvykov stala klenotom slovenského 

národopisu a zdrojom inšpirácie pre slovenských aj zahraničných umelcov. Cieľom 

organizátorov detského folklórneho festivalu bolo zorganizovať podujatie, ktoré by 

obohacovalo miestnu kultúru, oživilo miestny život a sprítomnilo v ňom hodnoty miestnej, 

regionálnej ale aj európskej kultúry. V predchádzajúcich úspešných ročníkoch sa 

v prírodnom amfiteátri konal samotný festival, v ktorom účinkovalo takmer 3000 detských 

účinkujúcich a bol obohatený o množstvo sprievodných akcií, v ktorých sa podnecovala 

detská umelecká a ľudová tvorivá činnosť.  Tohto roku sa rozospievali a roztancovali 

detské folklórne súbory, speváci, tanečníci a hudobníci z celého Slovenska.  

(M. Chromčová, IX.A) 
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     Hronsecká lipová ratolesť má už svoju dlhoročnú tradíciu. Súťaž vznikla v roku 1977. 

V tomto roku sa uskutočnil jej XXVIII. ročník. Je to nadregionálna výberová súťažná 

prehliadka v speve ľudových piesní detí a mládeže. Jej cieľom je objavovanie detských 

speváckych talentov a umožnenie im spievať s vyspelou ľudovou hudbou. Táto akcia je 

taktiež zameraná na propagáciu ľudovej piesne a slovenského folklóru, na podporu 

a udržiavanie živej kultúry.  

     XXVIII. ročník Hronseckej lipovej ratolesti sa uskutočnil 28. mája 2016 

v kultúrnom dome v Hronseku, ktorú organizovali BBSK – Stredoslovenské osvetové 

stredisko B. Bystrica a obec Hronsek. Z našej školy postúpila do tejto súťaže Kristínka 

Gandžalová z VII.A, ktorá sa v II. kategórii žiakov od 11-15 rokov umiestnila na krásnom 

2. mieste. Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, ktorá žiačku na súťaž pripravovala 

a Kristínke prajeme veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach. 

(Mgr. M. Krupová) 
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    Dňa 16. júna 2016 sa na Telgárte uskutočnil futbalový turnaj „Nie rasizmu“. Na 

turnaj „Nie rasizmu“ nastúpilo päť družstiev zo školy v Polomke, Závadke nad Hronom, 

Beňuši, Pohorelej a Telgárte. Podujatie malo za úlohu prispieť k odstráneniu 

neznášanlivosti a predsudkov. Futbal ako najpopulárnejšia hra pomáha spojiť ľudí 

rozličných rás - spojiť ich v hre a odstrániť bariéry vytvorené intoleranciou a 

neznášanlivosťou. Športové stretnutie 

na úrovni školy poskytlo možnosť 

žiakom ukázať svoju spoločnú lásku k 

futbalu. Tento rok sa konal 2. ročník 

turnaja. 

V kategórii starších žiakov sa 

umiestnili: 

1. miesto Závadka nad Hronom 

2. miesto Pohorelá 

3. miesto Telgárt 

4. miesto Polomka 

V kategórii mladších žiakov : 

1. miesto Telgárt 1 

2. miesto Pohorelá 

3. miesto Beňuš 

4. miesto Telgárt 2 

     Sme potešení, že sa naše obidve družstvá 

umiestnili na, aj mladší, aj starší žiaci 

umiestnili na krásnom 2. mieste. Ďakujeme 

p. riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi, ktorý 

pripravoval žiakov na súťaž a žiakom 

ďakujeme za výborné umiestnenia. 

(Mgr. M. Krupová) 

 

 

„Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko“   

     V júni 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie 24. ročníka  súťaže „Prečo mám rád 

slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Hodnotilo sa 547 prác, z toho 138 prác zo 

zahraničia. V tejto súťaži ide o pestovanie vzťahu k materinskému jazyku a k vlasti, ktoré 

má opodstatnenie aj v 21. storočí. Z našej školy boli v januári zaslané dve literárne práce: 

Bianka Tlučáková z 3.A a Janka Kamzíková zo 6.A. Aj keď sme nezískali ocenenia, 

úryvok z básne Bianky Tlučákovej sa nachádza v zborníku ocenených prác. Ďakujeme p. 

uč. Mgr. Ľ. Vaculčiakovej a Mgr. M. Krupovej, ktoré žiačky na súťaž pripravovali 

a žiačkám prajeme veľa tvorivých síl v ďalších literárnych súťažiach.        

                                                                               (Mgr. M. Krupová) 
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     Dňa 23. júna 2016 sa žiaci 1. stupňa vybrali na školský výlet. Tentokrát cestovali 

trochu netradične – vlakom, no aby bola táto cesta pre nich zábavnejšia. Banská Bystrica 

ich privítala nádherným slnečným počasím. Navštívili bábkarský salón v Štátnej 

vedeckej knižnici, kde sa nachádza stála expozícia, ktorá mapuje bábkarské tradície na 

Slovensku, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, činnosť 

Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici a amatérskych a profesionálnych 

výrobcov bábok. Deti si mohli vyskúšať vodenie bábok, čo bolo pre ne obrovským 

zážitkom. Prezreli si aj expozíciu tradičných ľudových hudobných nástrojov a mohli si 

niektoré z nich aj vyskúšať. Výlet zavŕšili ochutnávkou zmrzliny. 

(Mgr. I. Zlúkyová) 
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     Dňa 30. júna 2016 opustili naše brány naši kamaráti. Deväť rokov navštevovali našu 

školu, v ktorej sa naučili veľa nových a užitočných vecí do života. Áno, reč je 

o deviatakoch, ktorím som bola triedna učiteľka od siedmeho ročníka a odvtedy títo žiaci 

neustále pracovali a rozvíjali si svoje zručnosti a schopnosti tvorivo písať v našom 

školáčiku. V prvom ročníku sa naučili čítať, písať a počítať, neskôr sa v každom jednom 

z nich vytvoril záujem, buď o cudzie jazyky alebo o dejepis, biológiu, geografiu, chémiu či 

fyziku. Ako čas plynul z malých vystrašených prvákov sa stali vyspelí deviataci. Po 

absolvovaní monitoru si museli dôkladne rozmyslieť, čo budú v živote robiť. Museli si 

vybrať strednú školu, čo bol veľmi dôležitý krok a s úspechom zvládnuť prijímacie skúšky.  

Keď sa im to všetko hravo podarilo, začala sa im nová kapitola života, ktorá im otvorila 

nové možnosti. Ukončenie základnej školy a prechod na strednú školu. Na tejto ceste im 

prajem veľa šťastia, zdravia a úspechov v ďalšom štúdiu a osobnom živote.    

(Fotto zľava: X. Hazáková, R. Grajciarová, A. Bialiková, V. Syčová, A. Lakanda, R. Pokošová, 

Mgr. M. Krupová, Z. Puťošová, B. Kolláriková, D. Pompura, M. Chromčová, P. Pilát, L. Šavolová, 

O. Martinec.)                                                                                                (Mgr. M. Krupová) 
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Vylúšti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pospájaj a vyfarbi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi správnu cestu! 
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Ako si  vyrobiť šarkana 

Cez prázdniny, keď sa budeš nudiť, vyrob si šarkana. Keď bude vonku fúkať vietor, budeš 

si ho púšťať. 

Čo na to potrebuješ: 

1 priesvitný a krepový papier, 

2 tenké drevené lišty 

      povraz na šarkana 

      hliníkový krúžok 

  

1. Lišty zviaž pomocou povrazu do kríža. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ak chceš, aby bol tvoj šarkan farebný, zlep dva pruhy priesvitného papiera rozdielnej 

farby. 

Pružnosť: Kostru šarkana silno oviazať, povraz natiahnuť cez drážku na okraji líšt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Šarkana musíš vystrihnúť asi s 2-3 cm okrajom, ten potom natri lepidlom 

a okraj aj spolu so šnúrou zahni a prilep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrarada.sk/ako-vyrobit-sarkana.html?idbigpicture=3285179
http://www.dobrarada.sk/ako-vyrobit-sarkana.html?idbigpicture=3285177
http://www.dobrarada.sk/ako-vyrobit-sarkana.html?idbigpicture=3285175
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4. Chvost vyrob z krepového papiera tak, že nastriháš kúsky krepového papiera, vytvaruješ 

ich do mašličiek a každý kúsok priviažeš minimálne o 3 m dlhý povraz. 

Chvost pripevni k hlave podľa obrázka cez prevŕtanú dierku. Hliníkový krúžok pripevni k 

vyvažovacej šnúre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Podľa obrázku pripevni vyvažovaciu šnúru do predvŕtaných dierok. Ak má vyvažovacia 

šnúra 90 cm musí mať dlhšia strana trojuholníka zo šnúr cca 60 cm a kratšia asi 30 cm. 

 

 

  

 

 

 

 6. Povraz prevleč cez vyvŕtané dierky na priečnej lište. Priečnu lištu potom napni ako luk 

a povraz zaviaž tak, aby zostala napnutá. 

  

  

  

 

 

 

 

 7. Povraz upevni pomocou hliníkového krúžku na naviják. 

  

Prajem Ti príjemné chvíle strávené pri zostrojení 

šarkana.  

(Mgr. M. Krupová) 

  

http://www.dobrarada.sk/ako-vyrobit-sarkana.html?idbigpicture=3285171
http://www.dobrarada.sk/ako-vyrobit-sarkana.html?idbigpicture=3285169
http://www.dobrarada.sk/ako-vyrobit-sarkana.html?idbigpicture=3285173
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Selena Gomez - rozhovor 
 

1) S kým by si si rada zaspievala? 
    Veľmi sa mi páči Jason Mraz, je to úžasný spevák. Určite by som si vybrala jeho. 

2) Ľutovala si niekedy niečo, čo si urobila? 
    Nie, aj napriek tomu, že som urobila v živote pár chýb. Poučila som sa a vďaka tomu 

som sa stala lepším človekom. 

3) Čo je najlepšie na sláve? 

    Dovoľuje mi robiť to, čo milujem. Okrem toho som dostala možnosť cestovať a vidieť 

svet a svojich fanúšikov. 

4) Je niečo medzi tebou a Justinom Bieberom? 
    Haha, naozaj nič. Nerandíme spolu! Teraz som single a nerandila by som so žiadnym 

chalanom, ktorého už poznám. Nechcem si pokaziť kamarátstva s chalanmi. Hľadám si 

niekoho úprimného, niekoho kto by mi vedel poskytnúť pocit bezpečnosti... Nie je to o 

vzhľade, na tom mi naozaj nezáleží. 

5) Máš rada Twilight? 
    Áno a neviem si vybrať, či som na strane Jacoba alebo Edwarda. Radšej by som bola 

však upírkou ako vlkolakom! 

6) Ak by si nebola herečkou a speváčkou, čo by si robila? 
    Asi by som chodila do kulinárskej školy a stala sa šéfkuchárkou. Variť ešte neviem, ale 

chcem sa to naučiť. Keď raz budem mať rodinu, chcem pre ňu variť. 

7) Máš skvelý štýl, odkiaľ ho berieš? 
    Milujem oblečenie, módu. Je to len o tom, čo sa mi páči a čo sa mi zdá pekné. Mám rada 

jednoduché kúsky a tie kombinujem s množstvom bižutérie, to potom dotvára výsledný 

efekt. 

8) Máš radšej spev alebo herectvo? 
    Ak by som si musela vybrať len jedno, bolo by to herectvo. 

9) Čo najtrápnejšie sa ti stalo? 
    Je toho veľa, haha! Občas zabúdam texty. Raz som zabudla text k Naturally a začala 

som sa nenormálne smiať. Potom sme song museli začať odznovu a ja som sa nevedela 

prestať smiať! Trapas! Okrem toho sa v jednom kuse podkýnam... 

                                                                                                                (L. Šavolová, IX.A) 
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