
Rozhovor s Vanesou Flimelovou 
 

autorkou  knihy  
   Buď tým, kým chceš byť 
 

 Ako dlho ste písali túto 
knihu?  

Rok a pol. 
 

 Publikujete aj v rôznych 
časopisoch a periodikách? 

Momentálne nie, ale časom hej. 
 

 Od koľkých rokov píšete? Bolo to odmala alebo len 
teraz krátko? 

Prišlo to tak časom. 
 

 Vy aj maľujete, mali ste aj nejaké výstavy v galériách? 
Zatiaľ nie, ale plánujeme na jar. 
 

 Poznáte sa aj s inými spisovateľmi, či už regionálnymi 
alebo aj so zahraničnými? 

Poznám sa s Michalom Drienikom. 
 

 Aký bol náklad vašej debutovej knihy?  
Zatiaľ 50 kusov a vyšlo to okolo 500 eur. 
 

 Plánujete vydať ešte nejakú knihu či zbierku? 
Určite áno, už som začala písať druhú. 
 

 V akej forme ste to písali? 
Najprv som ju písala do diára, ale keď som si kúpila 
notebook, tak som to začala prepisovať do počítačovej 
formy. 

             Za rozhovor poďakoval Ľudovít Horislav Kleskeň. 

                 Súkromná spojená škola Prievidza 
 

   E-školáčik 
 

Ҩ  správičky  Ҩ  príbehy  Ҩ  rozhovory Ҩ  
reportáže Ҩ pozvánky Ҩ tajničky Ҩ hudba 

Ҩ veľa iného a zaujímavého Ҩ 
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  Z truhlice tradícií 

 História medovníkov 

     História medovníkov je taká dlhá, ako 
poznal človek med, múku a oheň. Medové 
cesto bolo známe už v staroveku, v Ríme 
(med sa považoval za stravu bohov), kde sa 
toto pečivo tvarovalo rukami. Potom 
medovnikári vtláčali cesto do zdobených foriem. Toto cesto sa 
vyrábalo iba z  ražnej alebo pšeničnej múky, medu a vody 
a malo výborné vlastnosti, lebo nestrácalo časom ani na chuti, ani 
na kvalite. Konzervačnou látkou v ňom bol med, ktorý nepodlieha 
skaze. Z rozprávaní je  známe, že ak sa v medovnikárskej rodine 
narodilo dievča, zarobilo sa surové cesto do kamenných sudov. 
Keď sa potom dievča vydávalo, dostalo cesto ako veno, zrelo tak 
17- 20 rokov, a až potom sa pridali vajíčka a koreniny a upiekli sa 
na svadobný stôl. 

     Medovnikárstvo ako remeslo má korene v  Nemecku (mesto 
Norimberg). Medovníky sa piekli v kláštoroch, ale aj v rodinách 
a boli nezdobené. Na Slovensku začali vznikať cechy medov-
nikárov  najprv vo veľkých mestách, Bratislava, Trnava, Bardejov, 
Banská Bystrica, už  v 14. storočí, pretože tieto sladkosti si mohli 
dovoliť len bohatší. Chudobnejší sa zvykli obdarovať medovní-
kom len na Vianoce a po čase sa rozšírili aj na vidiek prostredníc-
tvom jarmokov. 

„Od 16. storočia medovnikári využívali drevené formy, ktoré 
rezbári bohato zdobili figurálnymi, zvieracími, rastlinnými aj 

ornamentálnymi motívmi. Hlinené  
a ploché drevené formy sa prestali 
používať. Po zavedení foriem 
s dekoratívnymi prvkami už 
hovoríme o perníkoch,“  priblí-
žila etnologička Katarína Nádaská. 
https://www.dnes24.sk/                ZK 

               Maľovanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   zdroj: internet 

https://www.dnes24.sk/


Čierny humor            
            

  Zuza sa pýta Fera: 
- Ferko, prečo si smutný? 
- Ale...dostal som pätorku...nevedel som   
  časovanie. 
- Ale...to je jednoduché. Dám ti príklad: ,,SOM MLADÁ A KRÁSNA".    
  No...Ferko...aký je to čas? 
- Minulý Zuza! 
 
Mirko donesie zo školy                
v zošite odkaz pre 
rodičov: 5 eur na Sýriu. 
Otec odpíše: Nikam 
nepôjde, neposlúcha a 
stratil mobil! 

  - Miško, týchto pánov geológov zavedieš na to miesto, kde si 
našiel tie krásne kamienky. 
- Ale dnes sa to nedá, pani učiteľka, v múzeu majú v pondelok 
zatvorené.    
                                                     
- Jožko, aké si mal vysvedčenie?  - O tri facky lepšie ako vlani.  
 

Príklad z učebnice matematiky pre 8. triedu pomocnej školy: 
Dežo, Lajoš a Laci si majú rozdeliť 200 eur. Koľko metrov 
koľajníc by chýbalo na železnici? 

Na hodine 
náboženstva sa farár 
pýta: „Ferko, čo získa 
človek pri 
birmovke?“ 
„Niekto sto eur, pán 
farár, niekto 
hodinky.“             

   (Dávid, Maxim, 6.A)   

      Správičky              

 

 

                   

                                        OKTÓBER 

2. 10. – pasovačka prvákov 

4. 10. – beseda so spisovateľom B. Jobusom   

 

7.  10. – Kto je 

ďalší?  Flim           

o kyberšikane a i. 

(7. – 9. roč.)    

 

15. 10. – rozprávanie starých rodičov (1. ročník) 

21. 10. – Deň jablka 

23. 10. – divadlo Sherlock Holmes (5. – 9.roč.)  

25. 10. – výstava v Trenčíne Hrdina remesla (8. a 9. roč.) 

28. 10. – Halloween v škole 

29. 10. – obdobie renesancie                    NOVEMBER 
 

 

 

 

 

7. 11. – balet v SND  (5. a 6. ročník)  

11. 11. – i-Bobor (súťaž) 

13. 11. – Deň otvorených dverí v MsÚ  

14. 11. – Komparo 8, 9 

20. 11. – opera v Banskej Bystrici (ZUŠ) 

                                         20.11. – Múzeum holokaustu v Seredi (8., 9. r.)     

DECEMBER       6. 12. – príchod Mikuláša 



  Vyspovedali sme... 
 

1. Aké je vaše obľúbené jedlo?   
 

Moje najobľúbenejšie jedlo je pečené kura s  ryžou a k tomu 

nejaký šalátik. Najhoršie je, že nemám nejaké jedlo, ktoré by som 

neľúbila... 
 

2. V ktorej krajine ste ešte neboli a chceli by ste ju 

navštíviť? 
 

Lákajú ma severské štáty Európy: Island, Nórsko, Švédsko 

s prekrásnou prírodou alebo také Bielorusko a hlavné mesto 

Minsk, jeho pamiatky,  ale aj slovanský vidiek s ich tradíciami.              

Aj Aljaška by bola na zamyslenie. 

 

 

 

 

 

 

    ... pani  (m)učiteľku  

                Zuzanu  Krajčovičovú! 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

3. Ktorú historickú osobnosť máte 

najradšej?  
 

Zo slovenských dejín Juraja Jánošíka  

a zo svetových asi cisára Napoleona. 
 

4. Koľko rokov učíte? 

Učím približne pätnásť rokov a šiesty rok 

v tejto škole. Zatiaľ ma táto práca baví 

a dokonca, v niektorých momentoch, robí 

šťastnou.   
 

5. Akí sú vaši piataci? 
 

Piataci sú celkovo zlatí,  ale na hodinách dosť „ukecaní“, urečnení, 

radi sa zabávajú, čo je na ich škodu. Tak dúfam, že sa zlepšia, že si 

na mňa zvyknú a všetko bude OK.                                    (Charlie, 8.A) 

                 Naše aktivity  

 

 

 

21. október - DEŇ JABLKA 

 

V našej 

škole sa 

táto super akcia konala po prvýkrát 

a zapojili sa do nej všetky triedy. 

 

 

Čo všetko sme robili? 

Rozprávali sme sa o jabĺčkach, ich 

vitamínoch, ako pôsobia na naše zdravie. 
 

 
Tvorili sme rôzne básničky 

a rozprávky s jabĺčkami.  

Opisovali sme apples aj                             

                                                                          v angličtine. 

Na matematike sme počítali a premeriavali. 

Nakoniec sme ochutnávali všelijaké dobroty z jabĺk: koláčiky, 

sušené jabĺčka, mušt...         ZK 
 

 

 



Vedeli ste že? 
Na svete žije plemeno bezsrstého psa  
Americký bezsrstý teriér je plemeno psa, ktorý nemá srsť. Na 

jeseň roku 1972 sa v Louisiane vo vrhu stredne veľkého                       

ratterriera  narodila bezsrstá fenka s hodvábnou ružovou kožou      

a čiernymi fľakmi. Keďže jej majitelia 

ani netušili, čo s takýmto zvláštnym 

šteňaťom robiť, darovali ho svojim 

známym Willie a Edwinovi Scottovým. 

Štena dostalo meno Josephine. Nie je 

vedecky vysvetliteľné, ako sa mohla 

ako jediná z vrhu narodiť holá. Pre 

niekoho sa môže zdať toto plemeno 

zvláštne a odpudivé, ale tieto psy majú 

milú a bezkonfliktnú povahu, sú energické, bystré a vhodné ako 

spoločenské psy nielen pre alergikov.                                       (Saška, 6.A) 
 

Na Antarktíde sa nachádza najväčšia púšť 

sveta  
Podnebie tohto kontinentu je 

veľmi suché ( v niektorých čas-

tiach nepršalo ani nesnežilo 

posledné 2 milióny rokov).  

Drvivú väčšinu územia tvorí 

polárna púšť. Bola tu nameraná 

najnižšia teplota na Zemi                      

– 89,2 °C. Piesok tam však nehľadajte, ide o ľadovcovú púšť. Púšť 

nie len o horúčave a piesku. V skutočnosti sa ako púšť definuje 

neúrodná oblasť, ktorá trpí nedostatkom vody a vegetácie. 

Okrem horúcich púští existujú aj tie polárne.                (Bianka, 6.A) 

Z našej tvorby  

Povesť o Bojnickom hrade 

Stalo sa to pred mnohými rokmi. 
Na hrade žila krásna princezná 
menom Gertrúda, dcéra hradného pána. Vedľa hradu mali 
jazierko. Všetci o ňom hovorili, kto sa z neho napije, tak bude 
prekliaty. Iba Gertrúda tomu neverila. Jedného dňa prišla 
k tomuto jazierku, napila sa z neho, a nič sa nestalo. Potom 
vošla do hradu, do svojej komnaty a stala sa čudná vec. Zrazu 
sa premenila na mačku. Zľakla sa a utiekla zo zámku do 
chatrče, ktorá bola pri jazierku. Objavila sa tam šialená striga 
a hovorí: „Musíš zostať tu a čakať, kým ťa nezachráni dajaký 
princ!“ Hradný pán ju všade hľadal, ale nenašiel. Prešli už 
štyri roky a okolo chatrče pri zámku prechádzal princ na koni. 
Mačka mu skočila do cesty, ale on ju neodohnal, pritúlil si ju 
k sebe a ona sa zmenila na princeznú. Vrátili sa späť do hradu 
a žili šťastne, kým nepomreli.                                            (Lea, 5.A) 

Rozprávka o dvoch jabĺčkach 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden strom a na tom strome rástli 
krásne jabĺčka. No jedného dňa prišli farmári a obrali ich. 
Jabĺčka si mysleli, že ich odvezú do jabĺčkového sveta. No dve 
múdre jabĺčka vedeli, že ich odvezú do továrne na džús. 
Zelené jabĺčko povedalo: „Aký máme plán?“ A červené mu 
hovorí:“ Keď budeme v debničke medzi ostatnými, môžeme 
vyskočiť.“ A to aj spravili. Potom sa vybrali do hruškovej 
dediny  za zelenou hruškou, sesternicou zeleného jablka, kde 
zostali bývať. Prešli mesiace a týždne a jabĺčka sa do seba 
zamilovali. Asi tak o rok sa zobrali a bola veľká hostina. Boli 
na nej tortičky, koláče, sušienky a sladkosti od výmyslu sveta. 
O šesť mesiacov už mali štyri jabličky a šesť jabĺčkov a žili si 
šťastne, až kým nezhnili.                                            (Susanne. 5.A)   



Chvíľka poézie 

Kozia báseň                    Koza 
Ja som koza rohatá,                       Bola jedna koza,  
bielu bradu mám.                           volala sa Róza. 
Ľúbim všetky zvieratá,                 Mala malé kozľatá,                   
najradšej však seba mám.           tie skákali do blata.   
                                                             Kozľatá boli špinavé, 
Ozdobou som nášho dvora,        mama ich však chcela mať voňavé.                  
panička je z toho chorá,               Boli pre ňu ako zo zlata,         
že rada sa predvádzam,               keď už neskákali do blata. 
pred zrkadlom vykrúcam.          Hrali sa len na trávičke 
           (Viki Truliková, 2.A)          kde boli čistučké.  (Viki Fulek. 2.A)              
                                                

Čas Vianoc a Adventu         

                 

Adventný čas je v nás, 
preto čakajme spolu na tuhý mráz, 
láska, srdečnosť, pokora a šťastie, 
to sú symboly Vianoc naše. 
 
Sviece horia na stole, 
Tichú noc už spievajú v kostole, 
vianočná výzdoba leskne sa krásne, 
sniežik biely padá jasne. 
 
Adventný čas je tu, 
pozrite sa, naše sny sú tu, 
práve tu a teraz v tejto chvíli            (Richard Miroslav Piterka, 9.A)   
v ( kúpeľnej kaviarničke ) 
láska horí pre  srdečných,  
a preto hovoríme si, že:  u                 Na jar tohto roku sa báseň U 
 
 
 

 

 

 

VIANOCE  A  ADVENT  -              umiestnila na 3. mieste v súťaži 
 

 
 

 

 

LÁSKAVOSŤ A ŠŤASTIE!              Literárna jar Ondreja Čiliaka. 

   Žiacka školská rada 
 

Naša ŽŠR funguje už tretí rok. Hoci jej členov 

je až 24 (želanie pani riaditeľky), 

z každej triedy 2 žiaci, jadro tvorí                   

9 žiakov II. stupňa. 

     Myslím si, že oproti minulému 

školskému roku sa zlepšujeme 

a výborne fungujeme.  

 

 

Pravidelne a každý mesiac sa stretávame, rozprávame sa a disku-

tujeme na rôzne témy. Pripravili sme 

pasovačku prvákov, separujeme 

a vynášame dobrovoľne odpad, 

vyzdobili sme vchod školy tekvič-

kami  na Halloween...  

Zúčastňujeme sa Fóra detí a mládeže 

v CVČ, stretnutí Rady mladých v MsÚ 

a 23. – 24.11. som sa zúčastnil vzdelávania 

mladých lídrov na Púšti. Mali sme cvičenia 

v skupinách a dalo mi to veľa do života. 

Mojou úlohou je zorganizovať akciu v našej 

škole, ktorej cieľom je odstrániť nejaký 

problém – zlepšenie spolupráce v tíme.   

Máme svoju vlastnú stránku na  messengeri, kde komunikujeme. 

V týchto dňoch sme v  spolupráci s pani 

učiteľkou výtvarnej výchovy Danielou 

Znamenákovou  urobili „STROM DOBRÝCH 

SKUTKOV“. V najbližšej dobe plánujeme 

pomôcť s prípravou Mikuláša, s výzdobou 

školy pred Vianocami, sledovať čistotu 

v triedach ...                                      (Matúš, 7.A) 



 Riškove stretnutia    
Dňa 28. júna 2019 nás na 

konci školského roka navštívili 

vzácni  hostia, Adela a Viktor 

Vinczeovci, ktorých som poz-

val, aby nám prišli odovzdať 

vysvedčenie.  Trošku sme si 

spolu aj „zamoderovali“. Žia-

kom sa stretnutie páčilo, 

a dokonca sa s našimi hosťami 

chceli aj fotiť a získať podpisy! Takto sme si  ,,celebritne“  

spríjemnili odovzdávanie aj knižných odmien (triednych a riadi-

teľských pochvál). Viktorovi a Adelke veľmi ďakujeme, že nás 

poctili svojou návštevou !                                  

Niečo o hosťoch (v skratke)   

Adela Vinczeová  
slovenská televízna moderátorka. 

dcéra politika Jozefa Banáša,  

širokú popularitu jej priniesli 

hudobno – zábavné programy.  

Viktor Vincze  
slovenský televízny moderátor, 

redaktor a novinár,  

je jednou z tvárí televízie Markíza,  

moderuje hlavnú spravodajskú 

reláciu Televízne noviny,  

známym sa stal aj vďaka účinkovaniu v šou Tvoja tvár znie 

povedome, 

v roku 2017 sa zosobášil s moderátorkou Adelou Vinczeovou.           

(Richard Miroslav Piterka 9.A )  

                    Mestá a mestečká 

Top 12 miest,                          

         ktoré chcem navštíviť   

 

 

(na pokračovanie od Ľudevíta) 
 

 
 
 

3. miesto:  Moskva - Rusko 
Myslím, že k  Moskve nie je čo 
dodať, z každého rožku - trošku. 

V Moskve je aj historická časť napr. 
kostol sv. Vasiľa Blaženého a zimný 
palác, ale  aj moderné mrakodrapy 
a obchody. 
 

2.  Tiraspol - neuznané Podnestersko 
V Kišineve nie je čo obdivovať, až na 

pouličné obchodíky, v  ktorých kúpiš všetko. Ale z Kišineva je to 
asi cca 2 hod. autobusom do hlavného mesta neuznanej 
Podnestersko-Moldavskej socialistickej republiky, do Tiraspolu.  
Tiraspol je doslova živé múzeum socializ-
mu so  sochou Lenina pred parlamentom, 
s  Leninovou a Stalinovou ulicou a prezi-
dentským palácom Dom sovietov. 
 

1. Nha Trang - Vietnam 
Nha trang je  jednotka, je tu teplo po celý 
rok, krásne more, nádhernú podmorský život a tropické pláže 
s málo ľuďmi. Na rozdiel od väčšiny vietnamských miest je Nha 

Trang veľmi moderné, ale aj 
tradičné mesto (400 000 ľudí). 
 



K 30. výročiu Nežnej revolúcie 

Nebol som tam, neprežil som 

to a veľa ľudí by povedalo: 

„Čo sa také malé decko stará 

a  píše o Nežnej revolúcii?“ 

No táto téma sa dotýka aj 

mňa a mladej generácie, ktorá to síce neprežila, ale mali by byť 

vzdelaní, aby sa nestalo, že keď vyrastú, budú žiť v komunistickej  

zemi.  

     Poďme si teda povedať pár slov o Nežnej revolúcii. V roku 

1989 to bolo už 40 rokov, čo na Slovensku a v iných európskych 

zemiach, vládol socializmus. Ľudia už nechceli počúvať, ako sa 

na západe žije zle a pozerať sa na predstavenia na slávu komunis-

tickej vlasti. Ľudia chceli byť voľní, chceli cestovať, písať si, čo 

chcú a mať slobodné voľby, čo bolo aj heslo revolúcie. Postupne 

začali padať komunistické režimy v okolitých krajinách Európy, 

napríklad vo východnom Nemecku (NDR), Rumunsku, Juhoslávii, 

Sovietskom zväze a aj v našom Československu. Nežná revolúcia 

sa u  nás začala pokojnou demonštráciou v  Bratislave                

17. novembra, a neobišla sa bez 

zásahov verejnej bezpečnosti, čo 

bola vtedajšia polícia. Postupne sa 

začala pridávať celá krajina, až 

protestovali celé masy. Komunisti zistili, že už strácajú moc 

a postupne ich režim padol a to nielen u nás, ale aj v celej Európe 

a Sovietskom zväze aj Ázii. A dnes, 3o rokov po revolúcii, môžeme 

voľne cestovať a  vyjadrovať svoj názor (viď    Ján  Kuciak), ale                    

niečo sa predsa len nezmenilo, vládu z väčšej miery ovládajú 

bývalí komunisti a bývalí „eštebáci“ a  komunistickí „papaláši“ si 

pokojne žijú v Bratislave.                                                     (Charlie, 8.A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo zistili deviataci? 

Príčina: nespokojnosť s  politicko-spoločenskou situáciou 

a s komunistickým režimom. 

Lídri: Václav Havel, V. Klaus, Ján Budaj, Milan Kňažko, Fedor Gál... 

Heslá: „Pravda víťazí!      Utvorte koridor!      Sľúbili sme si ...“ 

Výsledok: pád totalitného režimu, slobodné voľby 

a demokratizácia verejného života.                                 projekty  9.A 


