
 

 

 

 

 

 

Libuša Friedová 

Júnové vráta 

To sa mi vždy veľmi, veľmi ráta, 

Že jún na konci má vráta. 

Otváram ich – dziny, dziny –  

A vyletím na prázdniny.  
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Milé dievčatá a chlapci! 

24. apríla 2017 sme si pripomenuli 20. výročie udelenia 

čestného názvu Vašej škole - ZŠ Janka Kráľa. Čestný názov 

udelilo MŠ SR za dlhodobé vynikajúce výchovno-vyučovacie 

výsledky a výsledky vo vyhlasovaných súťažiach v rámci 

mesta, okresu, kraja či SR. Je to pocta všetkým Vám a 

pedagógom, spojená so 175. výročím narodenia štúrovského 

básnika, nášho rodáka Janka Kráľa.  

Bol to nezabudnuteľný deň v histórii školy. Zúčastnili sa ho 

zástupcovia MŠ SR pod vedením Dr. Ľubomíra Pajtinku, 

predstavitelia mesta, všetkých kultúrnych inštitúcií, DMS v 

Liptovskom Mikuláši, rodičia a verejnosť. Po odhalení 

pamätnej tabule, ktorú škole daroval DMS v zastúpení p. 

Ladislavom Paškom, Dr. Jánom Hlavienkom, p. Milanom 

Stromkom a p. Peterom Vrlíkom, pokračoval program pod 

názvom Talentárium, v ktorom vystupovalo 120 žiakov. 

Recitovali básne Janka Kráľa, predstavili jeho život a prínos 

pre slovenskú literatúru štúrovského obdobia.  

Ďakujem bývalému vedeniu školy, p. zástupcovi Mgr. 

Jaroslavovi Beňušovi, p. zástupkyni Mgr. Anne Turčanovej, p. 

zástupkyni Mgr. Darine Beťkovej, p. výchovnej poradkyni Mgr. 

Vlaste Lehotskej, p. administratívnej zamestnankyni Libuši 

Gajdošovej, p. školníkovi Júliusovi Perašínovi za podporu a 

prípravu oslavy. Verím, že všetci žiaci sú hrdí na čestný názov 

školy, ktorú navštevujú. Zároveň nech je to motivácia k 



dosahovaniu stále lepších výsledkov žiakov v školskej i 

mimoškolskej činnosti. Osobitne ďakujem súčasnému vedeniu 

školy a pedagógom, že nezabúdajú na udalosti spred 20-tich 

rokov a pripravili 12. apríla 2017 dôstojnú oslavu. 

Získanie čestného názvu školy je moje posolstvo budúcim 

generáciám. 

PaedDr. Anna Krevová 

RŠ v rokoch 1995-2006 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Tvorba žiakov 

ako dôkaz, že spisovatelia a básnici sú stále                  

v našom meste 

Pohroma 

P.Martinková, A.Krčmáreková 

Jedného dňa,  

keď slnko zapadlo o trochu nižšie ako inokedy, 

stala sa pohroma!!! 

 

Pohroma ako hrom, 

ani auta ani živej duše, 

všetko preč dokonca ani Ľudko – Mudko , 

ktorý býval vždycky von, 

ani on nebol. 

 

A prečo  milí ľudkovia? 

No predsa preto, 

lebo sa skončil školský rok. 

všetci na dovolenky poodlietali, 

a ostatní k babkám sa dokotúľali. 

 

To je nám ale vysvetlenie, 

hovorí pán Ján Kráľ – Čán 

vysvetlenie nad vysvetlenie, 

neverím a neverím,  

prečo by sa len k babke kotúľali? 

 



A prečo by len na dovolenky  leteli? 

veď naše deti majú školu radi. 

Nerozumiem tomu. 

No keď prešli dva mesiace,  

Tak si deti zo 4.A do lavíc posadali. 

No škoda, už boli piataci. 

 

 

 

Prázdniny 
 

Cez prázdniny máme veľa dobrodružstiev.  

Máme veľa nových kamarátov.  

Máme veľa mových dobrodružstiev.  

Cez prázdniny si viem vždycky oddýchnuť. 

 

Refrén 

Prázdniny ,prázdniny, prázdniny milujeme vás. (2 x) 

 

Cez prázdniny ku babke, chodím na buchtičky. 

Potom idem na lúku, pozbierať si kvietky. 

/: A tak je to ďalekóóóó :/ (3x) 

 

Refrén 

Prázdniny ,prázdniny, prázdniny milujeme vás. (2 x) 

 

Ťap, ťap, ťap. 

 

 

 

 



 

ANEKDOTY 
 

 

Otec sa pýta syna: 

- Čo ste robili dnes na vyučovaní? 

- Na hodine chémie sme sa zaoberali výbušnými látkami.  

- A čo máte na programe zajtra v škole?  

- V akej škole? 

 

Učiteľka napomína žiakov: 

- Prosím vás, a nehláste sa keď nič neviete. Nie sme predsa v 

parlamente. 

 

 

 

Na hodine náboženstva farár hovorí o poslednej večeri. Vtom 

zbadá, že Miško nedáva pozor, a preto sa ho opýta, čo povedal 

Pán Ježiš. Miško odpovedá: 

- Jedzte a pite, ja to všetko zaplatím! 

 

 

Príde chlapec domov a podáva otcovi vysvedčenie. 

"No tak toto by teda chcelo poriadny výprask," rozčúlene zakričí otec. 

"Len pokoj," utešuje ho chlapec, "viem kde učiteľka býva." 

 

 

- Kto začal tú bitku? - pýta sa učiteľka Jana. 

- Ja nie, to on! - kričí Jano. 

- A ako? 

- Začal sa brániť. 



 

Strašidelný dom 
 Vo vedľajšej ulici, sa nachádza istý dom, ktorý je opustený vyše 

osemdesiat rokov. Ľudia z nášho mesta sa tam boja ísť, ale mňa to 

miesto od začiatku niečím fascinovalo.  

  

  Jedného dňa som sa s kamarátkou Luciou vybrala ako každý 

deň do školy. Je len dva bloky od strašidelného domu. Podľa legendy 

tam býval barón Von Bont, ktorý zomrel, keď jeho dom podpálili 

obyvatelia z vedľajšieho mesta. Vraj tam mal nejakých nepriateľov. 

Kto vie? Okolo domu každý deň chodíme. Lucia je strašný strachopud. 

Vždy ju musím utešovať a vysvetľovať jej, že sa nemá čoho báť. 

V škole sme mali strašne perno. Dnes sme mali šesť hodín. Ale zrazu 

prišla do triedy učiteľka.  

 -Žiaci, napíšte si do žiackej knižky, že budete mať dnes aj 

tiednickú.- povedala.  

Ja a Lucia sme len prevracali očami a hundrali. Po siedmej hodine 

naše trápenie skončilo a pobrali sme sa domov. 

  Išli sme po chodníku popri strašidelnom dome. „Buch!“ zrazu 

sme začuli strašne hlasné buchnutie. Pomyslela som si ako tam môže 

niečo buchnúť, keď tam nikto nebýva a nikto tam nie je? Strašne ma 

to zaujímalo, ale Lucii už škrípali zuby od strachu. Skrývala sa za mňa, 

akoby videla ducha. Ja som ale nemohla odolať. 

 -Idem sa tam pozrieť! - vykríkla som. 

 - Čo ti šibe!? 

 - Nie, myslím to smrteľne vážne. Ak nechceš ísť, počkaj ma tu.  

 -Počkaj!- kričala na mňa Lucia z polky cesty.  

Nakoniec so mnou išla. Pri dome bolo napísané: Zákaz vstupu! 

Prekročili sme pásku a prišli ku dverám. Dvere sa samé otvorili. 

V dome bola pleseň a po podlahe behali malé myši.  Na stenách viseli 



obrazy barónových príbuzných. Rovno boli schody, na ktorých sa už 

lámalo drevo. 

 -Nechoďme tam. – zo strachu povedala Lucia. 

 - Ale prestaň, nie je to zasa až také zlé. 

 Lucia sa blížila so strachom, že na ňu niečo vyskočí. Vyšli sme po 

schodoch na poschodie. „Ffff.“ zrazu Lucia započula podivný zvuk.  

 -Čo to bolo!? - bojí sa . 

 -Asi len vŕzganie okenice, v starých domoch to tak býva. - 

povedala som  jej. 

 Trochu sa ukľudnila, ale na dlho jej to nevydržalo. „Ffff.“ Započuli 

sme ten istý zvuk druhý krát. 

 -Toto už nie je sranda. - jachtala Lucia. 

 Obidve sme sa pozerali okolo seba. Prestali sme vnímať ten zvuk. Asi 

to fakt bolo len vŕzganie okenice. Vošli sme do pravých dverí, ktoré 

boli len na špárku pootvorené. Kuchyňa, je len zaprášená a posiata 

pavučinami.  

 -Fuj!  Áááá! - kričala Lucia, ktorá sa hrozitánsky bojí pavúkov. 

 

 - Ukľudni sa! - neovládala som sa.  

Nakoniec konečne prestala hysterčiť. V kuchyni bolo zrkadlo. Lucia sa 

do neho pozrela.   -Preboha, pomóc! - začala vrieskať. Pozri sa za 

seba! Rýchlo! Duch! 

Toto bolo aj na mňa veľa. Ozlomkrky sme utekali preč. „Hú!“ vydával 

duch zvuky. Otvorili sme dvere a bežali so strachom domov. Teraz už 

chápeme, prečo tam nikto nechodí. Je tam duch. 

                                                                                                    E. Berníková, 

7.B 
 

          

 

 



 

Poznáš, kto je na fotke? 
Pokračujeme  v poznávaní našich učiteľov. Ak uhádneš, príď si 

po odmenu ako prvý k pani riaditeľke. 

 

 
 

Tvorcovia časopisu Vám prajú 

pekné prázdniny plné veselých 

zážitkov, slnečných dní a oddychu. 

            HURÁ PRÁZDNINY 
Redakčná rada 


