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Opäť v škole

Škola sa nám 
začala,
dva mesiace nás 
čakala. 
Krásnu triedu 
máme
a ešte krajšiu ju 
urobíme. 

Poslúchať a učiť 
sa 
a s príkladmi 
trápiť sa.
Novú učku máme 
a všetci ju 
poslúchame. 

Samé učenie, 
to je trápenie. 
Dobrý kolektív 
sme tu my
aj Maťo je tu s 
nami.

Násobilku 
sypeme,
všetci radi 
rátame.
Tvoríme 
básničky,
potešíme nimi 
mamičky. 

Telesná nás 
veľmi baví,
učenia nás zbaví.
Na výtvarnej 
kreslíme
od maliarov sa 
učíme.

Po anglicky one, 
two, three,
po slovensky raz, 
dva, tri.

Do you speak 
english? 
Po anglicky 
vravíš? 

Biológia je veda 
úžasná, 
príroda je 
prekrásna.
Všetci ju 
zvládame
a jednotky 
dostávame.

Školský rok 
dobre prežiť 
chceme,
o dobré známky 
sa posnažím. 
Kamaráti 
budeme, 
všetko spolu 
zvládneme. 

žiaci 6. triedy



Radoslav Heriban 

Tak krásny čas 

Šuchot suchého lístia jesene, 

šepot tvojich krásnych slov,  

tvoj pohľad 

hľadiaci tak 

zasnene, 

vyhlásila si na moje srdce lov. 

Koľko dní už ubehlo?  

S tebou spomalí sa čas.  

Chvíle s tebou chcem prežiť 

znova, 

chvíle plné toľkých krás. 

 

Tereza Blahovská 

Život mení okolnosť 

Sme každý iný, no aj tak 

 si spolu rozumieme, 

Snažíme sa konať 

správne, 

aj keď občas rozum 

drieme. 

Všetky činy majú dôvod, 

ale to už vieme, 

bojíme sa pravej tváre, 

preto stále pózujeme 

 

Robíme, čo cítime teraz, 

na zajtra nečakáme, 

túžime primoc, pritom 

všetko príde nečakane. 

No nič nie je zlé, 

aj keď z času na čas hlas 

duše v tom tichu nevyznie. 

 

Môžeš to skúsiť, no šťastie 

nenájdeš na nete, 

cítiš sa neomylne, 

ale koľkokrát si naletel.  

Máme veľké sny, no 

 zaoberáme sa hlúposťami. 
 

Mária Fričová 

Oheň a ľad 

Tvoje oči sú môj 

sen,  

Tvoje srdce vlastniť chcem.  

Chcem ho celé len pre seba 

Dotknime sa spolu neba.  

 

Milujem ťa, hádam vieš, 

Len ty moje srdce 

vlastniť smieš. 

Každú chvíľu bez teba, 

Som ako anjel bez neba. 

 

Oheň a ľad, 

Let a pád 

To všetko opisuje nás, 

Toto všetko spravil čas. 

 

Protiklady sa priťahujú, 

Láska vrie v nás, vypusťme ju. 

Veď každý tvor má ženu vie, 

že láska je to najkrajšie čo na 

svete je. 

 

Tereza Stavělová 

Láska na lyžiach 

Stretla som ho na horách, na 

svahu. 

Sneh bol všade. Zrazu padám, 

Pri tom páde hlava sa mi zatočí... 

Mám dnes smolu? 

A či šťastie? 

Hľadám rýchlo 

odpoveď! 

Veď ma zhodil, 

vrazil do mňa,  

Ale ospravedlnil sa 

hneď... 

Ja však bolesť necítim,  

iba čudný pocit vo mne! 

Keď sa na mňa pozerá,  

Povie „prepáč“ a ja viem, 

 že ho asi ľúbiť chcem. 

Páčil sa mi, škoda len, 

že už ho viac neuvidím.  
 



Vianočné zvyky

Už čoskoro tu budú najkrajšie sviatky v roku. Oslavujem ich všetci, možno s drobnými odlišnosťami. Každá
krajina má svoje osobité vianočné zvyky a práve tie nám časopis Školák trošku priblíži. Niektoré krajiny
oslavujú Vianoce podobne ako my iné úplne odlišne. To ktoré tradície sa vám zdajú najkrajšie už necháme
na vás. 

Bulharsko
V Bulharku oslavujú vianočné sviatky až do Troch kráľov a darčeky u nich nosí Dedo
Koleda.  Štedrovečerná  večera  sa  skladá  z piatich  až  siedmich  bezmäsitých  jedál,
ktorých základ tvorí kapusta, fazuľa, šošovica a ryža. Tradičné koláče s názvom banica
sú podobné našim štrúdľam. 

Fínsko
To,  čo  nám prinesie  Ježiško,  fínskym  deťom  nosí  Ukko.
Pochádza  z Laponska,  kde  žije  na  hore  Korvatunturi  so  svojou

manželkou a množstvom škriatkov.  Má dlhé biele fúzy, ktoré mu siahajú až po pás. Na hlave
polmetrovú červenú čiapku so zvončekom. Nosí červený kabátik. A veselí piadimužíci, ktorí
ho  sprevádzajú  chodia  v  pláštenkách  lemovaných  bielou  kožušinou.  Deti,  ktoré  sú  zlé,
odnášajú piadimužíci do ľadového kráľovstva. Stromčeky zvyčajne siahajú až po strop. Okolo
nich sa sústreďuje celé vianočné dianie. Je celý biely, aby čo najviac pripomínal skutočné
stromčeky vo fínskej prírode. Ich vianočnému stolu dominujú pečené husi a moriaky.  

Francúzsko

Francúzskym ekvivalentom nášho Ježiška aj Mikuláša dohromady je Pére Noel (Otec Vianoc). Chodí vždy v
bielom,  darčeky  dáva  deťom  do  topánok  a  čižiem,  alebo  ich  necháva  za  kachľami  či  pri  kozube.  V
niektorých oblastiach darčeky priväzuje k stromčekom dlhými papierovými stuhami a deti veria, že im ich
daroval dobrý stromček. Náprotivkom Péra Noela je Pére Fouettard.Ten rozdeľuje deťom buď darčeky, ak
boli dobré po celý rok, alebo im trstenicou uštedrí pár milosrdných úderov na zadok, ak boli neposlušné.
Vianočná večera má 12 chodov. Večera v tento deň je výnimočne slávnostná a gurmánska.. Predjedlami sú
ustrice a biele klobásy, v mestách slimáky a rybia polievka. Na štedrovečernom stole sa tradične objavuje
pečený moriak s gaštanovou plnkou a lanýžovou pastou a kurčatá so zeleninovým šalátom, paradajkami a
olivami, ale tiež pečená hus na divoko. Francúzi milujú škeble upravené na rôzny spôsob, kaviár,  údený
losos,  obaľované žabie  stehienka.  Nesmie  chýbať ani  niekoľko druhov syrov. Zo sladkých dezertov  sa
servíruje trufle z  čokolády a datlí, koláč so smotanou,  čokoládové salámy a roláda v podobe vianočného
polena ozdobená zelenými lístkami a červenými plodmi cezmíny. 

Dominika Noskovičová

Zdroj: http://www.umele-stromy.sk/vianocne-tradicie-a-zvyky-v-inych-krajinach,223.html
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Vianočné trhy a tvorivé dielne

Do Vianoc už zostáva iba niekoľko
dní,   tak  sme  sa  v škole  rozhodli
navodiť vianočnú  atmosféru.  Tento
rok  sme  netradične  usporiadali
vianočné  trhy  spolu  s tvorivými
dielničkami. Konali sa v sobotu 6.12.
-  pomocnú ruku  sme podali  aj  my,
žiaci. Všetci návštevníci sa mohli za
zvuku  vianočných  kolied  občerstviť
v bufete,  navštíviť trhy  a podporiť

školu  alebo  si  niečo zhotoviť v dielničkách.  Mohli  sme si  kúpiť alebo
vyrobiť naozaj  čokoľvek,  od  koláčikov
a medovníčkov, až po bytové doplnky. Bola to
veľmi  pekná  akcia  plná  vianočnej  nálady
a určite  by  sa  z tohto  nového  nápadu  mohla
stať každoročná tradícia.  

Dominika Noskovičová



Rozhovor s Nikol Trnavskou – majsterkou Slovenska v lukostreľbe

Určite každý vie, že deti z našej školy sú šikovné a talentované
a  veľa  z  nich  aktívne  športuje.  Každý  takého  niekoho
poznáme.  Väčšina  chlapcov  hrá  futbal.  Napríklad  Samuel
Noskovič z ôsmeho ročníka hrá za AŠK Inter Bratislava. Ale
samozrejme futbal nie je šport iba pre chlapcov. Hrať ho môžu
aj  dievčatá,  napríklad  Dominika  Gašparovičová  hrá  za
dievčatá  vo Svätom Jure.  No a talent  na našej  škole  nie  je
obmedzený  iba  na  futbal.  Deviatak  Sebastián  Jajcay  je
výborný v plávaní a na Majstrovstvách Európy vo Francúzsku

vyhral  striebornú medailu.  Alexandra  Filcová  robí  krasokorčuľovanie  v krasokorčuliarskom klube  KŠK
Slovan Bratislava. A v neposlednom rade majsterka Slovenska v lukostreľbe Nikol Trnavská. A práve s ňou
vám náš Školák prináša rozhovor.

Ako dlho sa už venuješ lukostreľbe? 
- Od 4. triedy, teda 4 roky.

Kedy si dosiahla prvý úspech v lukostreľbe? 
- Predtým som veľa úspechov nemala, toto bol

prvý väčší. 
Čo ťa k tomuto športu priviedlo?

- Nevenovala som sa žiadnemu inému športu a 
tento robili kamarátky z Viničného, tak som sa
rozhodla, že to tiež skúsim. 

Kde sa odohrávali Majstrovstvá Slovenska?
- Vo Veľkom Záluží.

Bola tam veľká konkurencia?
- V mojej kategórii bolo 14 súťažiacich, takže môžem povedať, že áno. 

Čo ťa na tom najviac baví?
- Je to určite lepšie, ako len sedieť doma a pozerať do počítača a taktiež je 

to vo Viničnom, takže nemusím nikam dochádzať. 
Máš v lukostreľbe nejaký vzor?

- Vyslovene vzor nemám, ale páči sa mi Alex Longová. 
Aký je tvoj názor na slovenskú lukostreleckú reprezentáciu? 

- Myslím si, že sú tam mladí ľudia, ktorí rozvíjajú svoj talent a určite 
v tom vidím perspektívu aj do budúcnosti. 

Ako často trénuješ? 
- Tréning mávame štyrikrát do týždňa. Snažím sa tam chodiť čo najviac, 

ale nie vždy sa mi to podarí.
Kto ťa v lukostreľbe najviac podporuje?

- Podporujú ma rodičia. Vravia, že ak v tom budem dobrá, môžem chodiť 
na súťaže aj do zahraničia. 

Venuješ sa aj iným športom? 
- Tak profesionálnejšie nie. 

Máš v pláne venovať sa lukostreľbe aj naďalej? 

- Áno, chcela by som. V budúcnosti aj profesionálne. 

Dominika Noskovičová, 
Radoslav Heriban
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Potulky svetom 
Púšť Carcross 

 

Keď niekto povie Kanada, tak všetkým zíde na um 

zima a hokej. No komu by asi napadla púšť? 

Možno to je prekvapivé, ale práve v Kanade sa nachádza najmenšia púšť na celom svete a to 

konkrétne v provincii Yukon. Púšť sa rozprestiera na 2,6 km2. 

Vďaka jej veľkosti je považovaná za najmenšiu púšť na svete, 

ale technicky je príliš vlhká na to, aby bola oficiálne braná 

ako púšť. V skutočnosti je to len niekoľko pieskových dún. 

Púšť vznikla z niekoľkých veľkých ľadových jazier, ktoré 

postupne vysychali. Keď sa jazerá vyparili, piesok zostal na 

dne. Dnes piesok prichádza najmä z blízkeho jazera Bennet, odkiaľ piesok nesie vietor. Púšť 

nie je výnimočná len svojou veľkosťou, ale aj svojou faunou. 

Na púšti rastú vzácne druhy rastlín ako napríklad Bajkalská 

ostrica, Yukonská lupina a iné. Hory okolo púšte zachytávajú 

všetku vlhkosť, a preto v tejto oblasti padá oveľa menej 

zrážok a zem okolo je suchšia. Možno by ste si mysleli, že také unikátne miesto, ako je táto 

púšť, bude chránené vládou, ale je to celkom inak. Hoci sa vláda 

pokúsila malú púšť vyhlásiť za chránenú oblasť už v roku 1992, 

návrh nebol schválený. Púšť mala totiž ideálne podmienky na 

takzvaný „sandboarding“ a priaznivci tohto športu nesúhlasili so 

schválením púšte ako chránenú oblasť.  

Radoslav Heriban 



 

NÁVRAT  

VEĽKÝCH  ORLOV 

 

Diel prvý 

Dvanásť liet starý chlapec Hvezdoň sedel na kameni a sledoval  neobyčajne veľkú 

orlicu. Hvezdoň nikoho nezaujímal, a tak si vystačil sám. Vždy po škole chodieval 

ku skalnej stene, kde hniezdila orlica. Nechcem ju vyplašiť, ale rád by som sa 

chcel pozrieť, koľko je tam vajíčok. Pomyslel si a začal sa driapať po skale. 

Najprv to išlo ľahko, ale pri vrchole musel opatrne nahmatávať skalné výčnelky.  

1. Nakoniec sa vytiahol na skalnú plošinu. Uprostred bolo 

obrovské hniezdo a v ňom dve stredne veľké biele 

vajíčka. Hoci bol doškriabaný od skalnej steny, radoval 

sa, že bol úspešný. Vtom začul zdola krik. ,,Hvezdoň, 

strýko ťa volá! Musíš okamžite ísť dole. Lebo ak príde, 

máš to spočítané. A ja tiež!“ kričal naňho chlapec. 

,,Počkaj, Slavomír!“ zvolal naňho Hvezdoň. ,,No ale ak sa 

ti niečo stane, nezaťahuj ma do tvojich pojašených 

nápadov, ako že tu žije gigantický orol...,“ povedal 

s obavami Slavomír. Slavomír bol nižší a veľmi opatrný 

chlapec, pravý opak Hvezdoňa. ,,Ale je to pravda!  Naozaj tam  žije obrovský 

orol!“ presviedčal Hvezdoň Slavomíra. ,,Asi nežijú veď, vymreli asi pred 20 000 

rokmi! Je nelogické, aby ešte teraz žili vo výkvete spoločnosti! Tie beštie! Len 

našli ich hniezdisko a už sa obávali, čo za obrovskú 

príšeru to môže byť. Teraz je civilizácia taká vyvinutá 

ako nikdy. Nedovolila by, aby ju niečo také gigantické 

ohrozovalo,“ vysvetľoval Slavomír. ,,Ale nič nevie 

o tajomstvách, ktoré sú jej ukryté. Nikdy nezistia, že 

orol žije, ale najskôr v nejakej Amerike,“ odvetil 

Hvezdoň a zliezal zo skaly. Slavomír pozeral, ako sa 

Hvezdoň obratne spúšťa po skalnej stene. Vtom začul 

cingot zvončekov. ,,Hvezdoň, máš problém,“ povedal Slavomír. Hvezdoň skočil 

posledný meter a trielil do húštiny. ,,Slávo! Kde máš Hvezdoňa?“ začul Hvezdoň 

hrubý hlas svojho strýka. Slavo len pozeral do zeme a čosi si mrmlal. ,,On- on išiel 

tam.“ Mávol rukou smerom ku kríkom, kde sa ukrýval Hvezdoň. ,,Tak ten dostane!“ 

zavrčal strýko. Hvezdoň sa schúlil do klbka, lebo vedel, čo dostane.  Strýko si  
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odpásal remeň. Hvezdoň nečakal, kým ho strýko 

zdrapne a vybije. Vyštartoval z kríkov a utekal do 

kaňonu, čo mal po ceste.  Vliezol do skalnej štrbiny 

a tam čakal... V noci, keď sa strieborný mesiac ihral 

na nebi, sa prikradol ku strýkovmu domu a šľohol 

deky a zásoby. Potom utekal ku skale, kde hniezdila 

orlica. Prehodil si deku na chrbát a pustil sa liezť 

po skalnej stene. Keď sa dostal  na kamennú plošinu, 

bola takmer polnoc. Videl, že veľká orlica spí vo 

svojom hniezde. Ale keď položil nohu smerom 

k hniezdu, obrovský vták sa zdvihol zo zeme 

a rozprestrel krídla v očakávaní útoku. Hvezdoň si 

sadol na studenú, mesačným svitom zaliatu kamennú 

plošinu. Zrazu orlica vyštartovala z hniezda ako šíp 

rovno do nočnej oblohy. Vtom sa strmhlav spustila 

dole a vydala zo seba varovný vresk. Hvezdoň sa 

schúlil do guličky a majestátna orlica sa utíšila. 

Ladne zakrúžila nad skalou a vrátila sa ku hniezdu. Pristála na skalnej plošine. 

A preto, že bola aj trochu zvedavá, schmatla Hvezdoňa do pazúrov a začala sa 

s ním pohrávať. Potom ho pustila zo svojho zovretia. Hvezdoň sa potešil, že orlica 

ho pozitívne prijala.  

Natiahol ruku, odvrátil hlavu a pocítil v prstoch velikánsky zobák. Orlica sa 

odtiahla. Hvezdoň sa na ňu pozrel a zrazu sa pozeral do inteligentných orlích očí. 

Samička orla ho štuchla a otočila sa, že pôjde do hniezda. Vtom Hvezdoň pocítil, 

že obrovský dravec sa k nemu prihovára. ,,Hvezdoň, poď pod moje krídlo. Si na 

ceste stať sa jazdcom. Orlím jazdcom. Ja som Lada, čo v tvojom jazyku znamená 

Ladná. Neboj sa, vezmem ťa pod svoje ochranné krídla. Pre náš druh máš 

obrovskú cenu. Si 

predurčený, aby si sa 

stal jazdcom. A jedno 

z mojich detí sa stane 

tvojím orlom.“  Hvezdoň 

sa nemohol vynadívať. 

Ale rozvážne kráčal za 

orlicou do hniezda. 

Vtáčia matka zabrala 

väčšinu hniezda. 

Hvezdoň sa schúlil pod 

jej veľké krídlo a tvrdo 

zaspal.  

Jasna Péterová 
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Tipy na čítanie 
 

Knihy. Pre niektorých zbytočnosť, pre niektorých skrátenie dlhej chvíle. Ale sú aj ľudia, ktorí bez knihy v rukách 

neprežijú jediný deň. Tí, pre ktorých je kniha únikom zo svojho skutočného života. Miestom, kde môžu byť 

čímkoľvek alebo kýmkoľvek chcú. Táto časť nášho časopisu je vhodná pre všetkých, ktorí knihy nepovažujú za 

ničenie stromov alebo iba ako niečo, čím sa dá prikúriť v krbe. Tí, ktorí radi čítate, alebo by ste chceli, len 

neviete čo, táto rubrika je určená vám! Prinesie vám recenzie a zaujímavé knižné tipy. Pôjde vždy o dve knihy. 

Jedna pre chlapcov, druhá pre dievčatá. Budeme radi, keď si práve na základe nášho odporúčania knižku 

prečítate.  

 

Ako knižný tip pre dievčatá sme vybrali knihu Most kolibríkov od slovenskej spisovateľky Enji Rúčkovej.  

 

Anotácia (krátka charakteristika knihy): „Volám sa 

Katka. Keby ste sa opýtali mojich rodičov na to, 

aká som, bez dychu by z nich vypadlo: zvedavá a 

zasnívaná. Áno, mám problém sa sprítomniť. 

Svedčí o tom jazva na mojej hornej pere ako 

viditeľná pamiatka na to, že mám hlavu ustavične v 

oblakoch. Lenže jemu sa tá jazva páči. Nevadí mu 

moja všetečnosť, záľuba v tmavých lakoch na 

nechty, či nenávisť k programovaniu. Berie ma 

takú, aká som, čo sa mojim rodičom nedarí, odkedy 

som sa narodila. Nie nadarmo nosí indiánske meno 

Ten, ktorý vie. Zliezol z peruánskych Ánd, prerušil 

styk so svojou rodinou a splynul s neznámym 

európskym davom. On tvrdí, že to urobil iba preto, 

že je samotár. V skutočnosti ma prišiel pred niečím 

varovať. A moja zvedavosť sa nezaprela. Vďaka 

nej som sa vybrala po krehkom moste, ktorý 

prepojil môj racionálny svet s jeho iracionálnym, s 

jediným cieľom: nájsť pravdu.“  

 

Rúčková je moja najobľúbenejšia slovenská autorka. Predtým, než som si túto knihu kúpila, 

čítala som, že je to najhoršia autorkina kniha. Aj mne keď niekto povie “fantasy od 

slovenského spisovateľa” predstavím si niečo, čo nie je veľmi dobré. Práve preto som od 

tejto knihy veľa nečakala. No hneď, ako som ju otvorila a začala čítať prvé stránky, som 

sa do nej zamilovala. Obľúbila som si všetky postavy a aj celý dej. Nie je to také typické 

americké fantasy, teda žiadni upíri ani vlkodlaci. Je to skôr kniha o tom, akí ludia sme a ako žijeme. A 

celé je to zasadené do veľmi pekného dievčenského románu. Táto kniha vo mne zanechala 

veľmi silné emócie. Niekoľko dní po jej prečítaní som na ňu nemohla prestať myslieť. A po 

jej prečítaní som si uvedomila, že to síce nie je moja úplne najobľúbenjšia kniha od tejto 

autorky, ale je to určite kniha, nad ktorou som sa najviac zamýšľala. A práve preto určite 

stojí za prečítanie.  

Dominika Noskovičová 

 



 

Percy Jackson 

Knižný typ pre chlapcov. Ak máte radi humor, fantasy a chcete sa z knihy 

dozvedieť aj niečo užitočné, práve séria kníh Percy Jackson je tu pre vás. Celá séria je 

o chlapcovi polobohovi, ktorý sa (veľmi nečakane) volá Percy Jackson. Séria sa týka starogréckej mytológie a bohov 

z nej v dnešnej dobe. 

 

O čom to je? Percy je 12 ročný chlapec, ktorému bola 

diagnostikovaná dyslexia, hyperaktivita a aby to 

nestačilo, tak aj porucha pozornosti. Práve z týchto 

dôvodov musel Percy navštevovať špeciálne školy, 

na ktorých nikdy dlho nevydržal. Celé sa to začne 

keď  sa Percyho učiteľka matematiky zmení na 

krvilačnú príšeru z legiend starogréckej mytológie. Percy 

postupne zisťuje, že všetko je inak, ako si myslel. 

O svojom hendikepovanom kamarátovi zistí, že je to 

v skutočnosti satyr a vôbec, celý jeho život sa zmení. Na 

každom kroku číhajú na Percyho príšery, a tak musí 

Percy odísť do tábora Polokrvných - tábora pre 

bohov.  V tábore sa Percy dozvie, že jeho otcom je 

grécky boh mora Poseidón. Poseidónov brat, najvyšší boh 

Zeus obvinil Percyho z krádeže jeho najsilnejšej 

zbrane – blesku. 

 

Percy Jackson je vtipná fantasy séria určená pre vekovú kategóriu približne okolo 12 rokov. Táto séria je jedna 

z mojich obľúbených práve preto, lebo sa pri každom jej diely kvalitne zasmejem a taktiež je veľmi pútavá, možno aj 

preto som Vojnu bohov prečítal za jeden deň. Knihy z tejto série taktiež nie sú nikdy nudné – vždy majú zaujímavý 

a napínavý dej a keď sa už raz do knihy začítate, tak je veľmi ťažké sa od nej odtrhnúť. A aby som nezabudol, táto 

séria vám bude užitočná aj na dejepis, vďaka 

nej poznám väčšinu gréckych bohov. 
 

 

Radoslav Heriban 



Ben Cristovao 

Narodil sa 8. júla 1987 v Plzni. Jeho celé 

meno je Ben Cristóvão da Silva. Je 

česko-angolského pôvodu. Mama je z 

Angoly a otec  z Česka. Je sólový 

spevák, raper, tanečník, herec, 

moderátor, skladateľ a textár. V minulosti  

súťažil v snowboardingu. Preslávil sa 

účasťou v súťaži Česko - Slovenská 

SuperStar. Umiestnil sa na 7. mieste. 

Naspieval veľa známych piesni a vydal   

niekoľko albumov. Prvý album vydal 1. 7. 

2010. V roku 2013 bol jeho videoklip 

Bomby nominovaný v kategórii videoklip 

roka v ankete Český  slávik.  

Nina Návratková   

Rytmus 

Jeho pravé meno je Patrik Vrbovský. Narodil sa 3. 

januára 1977. Je slovenský reper, ktorý pôsobí na scéne 

už od roku 1992. V mladom veku začal tancovať 

breakdance. Rytmus najprv rapoval po anglicky, neskôr 

po slovensky. V roku 1994 vyhral 

freestylovú súťaž Bitka slov. V 

roku 2001 stretol rapera Ega a DJ 

Aneša. Spolu vytvorili úspešné 

hip-hopové trio Kontrafakt. 

Skupina sa  najskôr volala Déjavu. 

30. novembra 2009 vyšiel jeho už 

tretí album s názvom Král, na 

ktorom  spolupracuje aj s DJ 

Premierom. K albumu natočil klip 

ku skladbe Verejný nepriateľ. Klip 

bol dokončený a zverejnení začiatkom roka 2010. Taktiež 

nahral spolu so speváčkou Tinou rádiový hit 

Príbeh. Vyšiel  na  jeseň roku 2009 a stojí za ním 

producent Tomi Popovič. Rytmus hral jednu z 

hlavných úloh v prvom slovenskom horore 

Fabrika smrti: Mladá krv. Vo filme stvárnil postavu 

policajta.  

Veronika Ristová
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Kristína Svarinská 

Kristína Svarinská sa narodila 

14.5.1989. Vyštudovala jazykové 

gymnázium v Bratislave. Kristínina 

obľúbená farba je modrá a žltá. Rada 

pláva, tancuje, zaujímajú ju dievčenské 

romány a komédie. Svoj voľný čas 

najradšej trávi s kamarátkami a kamarátmi. S 

hereckou kariérou začala ako jedenásťročná vo filme 

Dážď padá na naše duše. Svoj talent ukázala tiež v 

českom filme Neverné hry. Hrala aj v niekoľkých 

seriáloch, napríklad v seriáli Obchod so šťastím, tu 

stvárnila rebelku Simonu. V Keby bolo keby si zahrala 

dcéru Diany Mórovej a Romana Luknára. Taktiež 

dostala rolu v Paneláku, hrala tam hyperaktívnu Niku. 

V roku 2013 dostala ponuku do ďalšieho televízneho 

seriálu Klan - V dobrom aj zlom. Tento seriál jej 

priniesol veľkú popularitu, vďaka hlavnej postave 

Inéz. Kristína sa venuje aj divadlu a dabingu.  

Katarína Minarovičová 

 

Demi Lovato 

Jej pôvodne meno je Demetria 

Devonne. Narodila sa 20. 

augusta 1992. Je americká 

skladateľka, speváčka a herečka. 

Začínala v šou Barney a jeho 

priatelia. Stala sa známou  

vďaka filmom Camp Rock v roli 

Mitchie Torres a Sonny vo 

veľkom svete, kde stvárnila 

Sonny Munroe. Demi sa veľmi rada zapája do rôznych 

kampaní na pomoc ľuďom. Najviac sa zapája do kampane Love 

is Louder than the Pressure to be perfect. V roku 2008 vydala 

debutový album Don´t Forget, dostal sa až na druhé miesto v 

hitparáde  Billboard 200. Jej druhý album Here We Go Again 

bol na prvom mieste v hitparáde Billboard 200 a 

tretí album vydala 20. 9. 2011. Na konci roka 

2013 vydala Demi knihu Staying Strong 365 

days a year. 10. marca 2013 vydala  album s 

názvom Demi.  

Viktória Kovaľová 
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Top 10 najlepších vianočných rozprávok 

 
Tento rok sme pre vás pripravili top 10 najlepších vianočných rozprávok. 

Vyberali sme rozprávky, ktoré určite každý z vás pozná. Dúfame, že sa vám 

budú páčiť. 

 
 

Perinbaba 

Tri oriešky pre Popolušku 

Mrázik 

Pyšná princezná 

Princezná so zlatou hviezdou 

Soľ nad zlato 

S čerty nejsou žerty 

Sám doma 

Vianočné oblátky 

S tebou ma baví svet 
 

 

Veronika Ristová, 

Katarína Minarovičová, 

NinaNávratková 
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