
 

                              

                          ... pokračovanie rozprávky z  5. strany ... 

 
                           Vošli dovnútra.  Červený  koberec sa za nimi strácal  

a keď prišli na jeho koniec,  zbadali  veľký dlhý stôl,  za ktorým sedel 

Gargamel. Bol  to  šarmantný pánko s fajkou značky Morlboro. Po-

oje si odfukoval a pozeral na tri krásne dámy. Zrazu spustil hrubým 

hlasom: ,, Hm, hm.  Dobrý deň. Vítam vás v hoteli Transelvánia. 

Poďte, ukážem vám vaše izby. Máme tu exkluzívny výber. Ráčte za 

mnou. A inak, ja som Gargamel.“ Gargamel sa zdvihol zo stoličky, 

zrazu za ním pribehlii dvanásti Mesiačikovia a zasunuli za ním 

stoličku. Gargamel sa ešte raz pozdravil dámam, luskol prstom 

a koberec sa zasa rozostrel. Prešli po ňom. Nasledovali zlaté schody,  

ktorých bolo presne sto a nakoniec XXL chodba s päťsto  izbami. 

Prvá izba patrila babke Marfuške, druhá dedkovi Večerníčkovi 

a posledná sestričke a bračekovi Marienke a Janíčkovi. V piatej izbe 

spala Miley, v trinástej Sandra a v dvadsiatej Laura.  Boli ohúrené 

z prekrás-nych izieb. Hneď sa hodili  do postelí. Ráno, keď vstali, 

zazvonil zvonček a  Gargamel vyhlásil raňajky. Zišli dole, vychválili 

izby a dvanásti Mesiačikovia im doniesli jedlo. Vyzeralo krásne. Ale 

nie, nebolo neotrávené. Dali do nich iba tajnú prísadu, čo dávajú 

vždy, keď ich niekto navštívi a majú spolu prvé raňajky. Laura 

povedala: ,,Mne je nejako divne!“  Dámy s ňou opäť súhlasili. 

      Keďže to bol  hotel Transelvánia, muselo sa tam predsa stať niečo 

zlé. A aj sa stalo. Z krásnych dievčat sa stali z ničoho nič duchovia, 

také rozprávkové postavičky. Sandra bola čiernovláska a zmenila sa 

na ducha Snehulienky. Miley bola dlhovlasá blondína,  tak sa z nej 

stala Rapunzel. A Laura mala hnedé vlasy po lakte, preto bola 

pretvorená  na  Červenú  Čiapočku. Vôbec  

nechápali, prečo si už nemôžu užívať krás- 

ny milionársky život a budú musieť strašiť 

im podobné, náročné,rozmaznané a lenivé 

dámy. A čo sa s nimi dialo potom?  

      Doteraz to nik netuší.                  

    (Karolína Ficelová, 5. ročník)                     
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            Leto 
        

               Konečne prišli letné prázdniny. Ako každý rok, aj tieto 

som strávila pár dní u babky v Prievidzi. Veľmi sa potešila, pretože je 

už sama. Boli sme na kúpalisku v Bojniciach, v lesoparku na hubách 

a ako správne „baby“ sme chodili do veľkých nákupných centier. 

Doma som jej pomáhala s varením a upratovaním.  

     Cez leto som chodievala aj ku maminej sesternici, ktorá býva 

hneď vedľa babky. Občas som sa jej starala aj o deti, Paulínku 

a Paľka. Babkina sestra, teta Milka, má zasa malú záhradku 

v Sebedraží, na ktorú radi chodíme grilovať či variť guláš. 

     Okrem toho som bola aj na kúpalisku v Štúrove, kde bolo veľa 

ľudí, hlboké bazény a dobré tobogany. Podvečer sme opálení zo 

Štúrova odišli a pešo sme prešli cez most ponad Dunaj na maďarskú 

stranu do Ostrihomu.  Fotili sme sa pri známej maďarskej pamiatke, 

Ostrihomskej bazilike. Aj to bol super výlet! 

     Koncom augusta sa vybrala celá naša rodina na spoločný rodinný 

výlet. Výstupom na pohorie Kľak sa skončili moje letné prázdniny, 

na ktoré budem ešte dlho spomínať. Ale už sa  aj teším do školy na 

moje kamarátky. S nimi si vyrozprávam svoje krásne prázdninové 

zážitky.                                     (Martina Kotúčeková, 7. ročník) 

Adresa: ZŠ s MŠ Ráztočno 

              Komenského č. 428/43            

              972  31  Ráztočno 
               

Tel. č. :   046/54 70 120 

E-mail:   zsraztocno@gmail.com  

Web.:      www.obecraztocno.sk  

             Škôlkarom         
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    Pre bystré hlavičky 
 

             Freedom  is a good and healthy life 
 

   1.         

   2.         

3.            

4.            

   5.         

   6.         

  7.          

  8.          

 9.           

  10.          

 
1.    Je to maľba na stene.                                

2.    Veľký po anglicky...   

3.    Číslo sedem...                                    

4.    Rozsiahla kniha je...       

5.    Sedávaš na tom.                            

6.    Mám dlhé vlasy. 

7.    Lopta po anglicky... 

8.    Chlapci majú krátke vlasy. 

9.    Bývaš v ňom. 

10.  Keď vyrastú, sú z nich ženy. 

   Zo života školy   

                                         

SEPTEMBER 

02. 09. – slávnostné otvorenie šk. roka 2013/14 

10. 09. – dopravné ihrisko 

13. 09. – vývoj zbraní v stredoveku 

20. 09. – prezentácia SŠ na námestí v Prievidzi  

 

 

 

 

 

 

 
 

OKTÓBER  

04. 10. – beseda s J. Banášom, M. Mittašom a R. Piškom 

07. 10. – rekonštrukcia školy 

08. 10 . – účelové cvičenie v prírode 

11. 10. – mikroregionálny turnaj vo futbale  

 

                                                               

 

 
                                         



   Na slovíčko so...  
 

spisovateľom 

      a publicistom 

        Jozefom  Banášom 

Narodil sa  27. 9. 1948 v Bratislave, kde dodnes žije a tvorí.   

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval ako topmanažér,  

tlačový atašé, vyslanec a poslanec. Profesionálne sa písaniu venuje od roku 

2006. Je autorom televíznych a filmových scenárov, kníh a napísal viac ako 

dvesto komentárov v domácej a zahraničnej tlači k politickým a spoločenským 

témam. Jozef Banáš je členom Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského 

centra PEN. 

 Na čo slúži Slovenské centrum PEN? 

Hoci táto spoločnosť vznikla v Bratislave ešte v roku 1932, počas       

2. svetovej vojny však nepracovala, potom zas bola jej činnosť 

politicky obmedzovaná, no v roku 1989 sa opäť obnovila. 

Je to vlastne asociácia združujúca slovenských spisovateľov, ktorí 

vydávaú vlastné Penoviny, zapájajú sa do projektov a upozorňujú na 

svoju činnosť i právo slobody slova. 

 Ktoré predmety vás v škole najviac bavili? 

Mojími najobľúbenejšími predmetmi na základnej škole bol hlavne 

slovenský jazyk a literatúra, zemepis a dejepis. 

 Koľko vám trvá napísať knihu? 

To je individuálne, ale takú tristostranovú knihu píšem približne 

jeden rok, teda jednu stranu za deň, keď sa mi darí. Ale viac času ako 

samé písanie vyžaduje štúdium potrebných materiálov.                  ZK 

                          Receptárik  

Halloweenský  

            tekvicový koláč 
 

      Potrebujeme: 

 tekvica bez jadierok pokrájaná na kocky 

 125 g cukru 

 3 vajcia 

 1 lyžička mletého muškátového orieška 

 polovica lyžičky zázvoru 

 3 lyžičky mletej škorice 

 5 lyžíc mlieka 

 275 g hladkej múky 

 65 g tvrdého margarínu 

 3 - 4 lyžice vody 

      Ako na to? 

Tekvicu položíme do sitka a naparujeme nad vriacou vodou              

20 min., kým nezmäkne na kašu. Masu schladíme. Do misy 

preosejeme múku, pridáme 2 lyžičky škorice, primiešame tuk 

a vypracujeme, kým sa zmes nedrobí. Následne zmiešame s vodou       

a vytvoríme cesto. Vaľkáme ho na rozmery 26 x 19 cm, prebytočné 

cesto si odložíme. Vyvaľkané cesto popicháme vidličkou vo forme,  

prikryjeme ho papierom na pečenie a zaťažíme. Pečieme 15 minút pri 

teplote 190 °C, potom papier odložíme a dopečieme ešte 5 minút. 

Vymiešame vajcia s  cukrom, muškátovým orieškom, zázvorom        

a lyžičkou škorice. Vmiešame do tekvicovej kaše so 4 lyžicami 

mlieka. Položíme do formy. Zvyšné cesto pokrájame na pásiky,                 

z pásikov vytvoríme mriežku a potrieme vodou, rovnako ako okraje 

koláča. Pečieme 40 minút pri 190 °C. Podávame teplý alebo studený 

so šľahačkou.                           (zdroj: http://www.hladatrecepty.sk) 

http://receptar.zena.atlas.sk/halloweensky-tekvicovy-kolac/pizza-a-slane-kolace/1251.html
http://www.hladatrecepty.sk/


        Z našej tvorby 
                      

Ideálna rodina        
 

     Každý si pod slovom ideálne predstavuje niečo iné. Pre niekoho 

je ideálna dovolenka v lese, na chate, ďaleko od ľudí, pre iného 

v rušnom veľkom meste, pre ďalšieho na slnečnej pláži. Niekto vidí 

svoje ideálne bývanie vo veľkom rodinnom dome a niekto je 

spokojný v malom byte. Aj ideálne rodina je asi pre každého iná. 

     Naša rodina je veľká. Mama, oco, moje dve sestry, starký a babka, 

my všetci bývame v jednom dome. Spolu pracujeme v záhrade 

a spolu chodíme aj na výlety. Keď je niekto chorý, tak sme všetci 

smutní a keď donesieme domov dobré známky, alebo sa nám niečo 

podarí, tešia sa všetci. 

     Rodina by sa mala podporovať, pomáhať si a zaujímať sa jeden 

o druhého. Nemal by sedieť každý sám vo svojej izbe, ale mali by 

sme sa všetci spolu čo najviac rozprávať. Spolu so sestrou tancujeme 

v tanečnej skupine Volcano. Naši rodičia chodievajú s nami na 

všetky súťaže a mávajú asi väčšiu trému ako my. A keď máme 

úspech, tešia sa z neho aj celý týždeň. Pomáhajú nám chystať 

pomôcky do školy a mama sa nás stále pýta, či máme všetko, čo 

potrebujeme. Keď si aj niečo zabudneme kúpiť, zatelefonujeme jej 

a ona nám to hneď prinesie. 

     Aká by mala byť ideálna rodina? Taká, kde sú všetci šťastní.        

                                                   (Alžbeta Kráľová, 7. ročník) 

     Tri kamarátky          

 

     Kde  bolo,  tam bolo,  za hotelmi a nákupnými  

centrami, žili  raz  tri kamarátky. A aby ste vedeli 

aké kamarátky, tak vám ich predstavím. Prvá sa volala Sandra, druhá 

Miley a tretia Laura bola hlúpučká, ale veľmi pekná. Rady chodili na 

nákupy a striedali hotel za hotelom. Viete prečo? Boli milionárky. 

Preto sa dohodli, že vycestujú do hotela Transelvánia.  

     Jedného pekného dňa pred hotelom zaparkoval Range Rover, 

BMW a Porsche. Všetci vykukli z okien.  Kamarátky vystúpili z áut 

a zborovo zahundrali: ,,Takýto hotel sme v živote nezažili! Stál nás 

skoro 2 000,- EUR na noc a my sa do neho bojíme vstúpiť.“ ,,Ale 

dievčatá, vstúpme, aby o nás zase bulvár nepísal“, povedala Sandra. 

Nakoniec teda vošli. Nič iné im ani nezostávalo. Zaplatili si ho na 

jeden rok a ohrdnúť to len tak... Kráčali krok za krokom po starom 

chodníku zo sklenených kameňov. Zaklopali na železné dvere 

dreveným klopadlom. Čakali tam dve, tri, štyri minúty, keď tu zrazu 

štrnk, štrnk, brnk, brnk a dvere sa otvorili, no boli prázdne. Nikto im 

neotvoril, a ani v nich nikto nestál. Videli iba krásne zlaté schody, 

prestretý červený koberec a mnoho krásnych vecí. Možno sa všetci 

čudujete, prečo som to na začiatku začala opisovať hrôzostrašne, 

a nakoniec tam bolo krásne. No predsa preto, aby to bolo zaujímavé. 

Mali z toho divný pocit, ale Laura povedala: ,,Asi majú len automa-

tickú prevodovku ako ja v Porsche.“       

                                              ... pokračovanie na poslednej strane ...                                            



                                            Povery a tradície     

                Halloweenu 
 

Halloween sa oslavuje 31. októbra predovšetkým v anglicky 

hovoriacich krajinách, no pomaly si získal priaznivcov aj u nás. 

Patria k nemu vydlabané tekvice osvietené sviečkou, pavúky, 

čierne mačky, čarodejnice, duchovia, či sladkosti. Pozrite sa na 

tradície a povery, ktoré k tomuto sviatku patria. 
 

 

Čierna mačka 

Počas sviatku Halloween sa často používa ako symbol smoly. Zlá 

povesť čiernej mačky siaha až do temného stredoveku, kedy boli 

hony na čarodejnice samozrejmosťou. Najmä staršie osamelé ženy, 

ktoré mali čierne mačky, boli často obviňované z čarodejníctva. Ďalší 

stredoveký mýtus hovorí, že Satan sa obrátil na mačku, keď sa stýkal 

s čarodejnicami.  

Netopiere 

Ak niekto videl na Halloweena netopiera, bolo to považované za 

veľmi zlé znamenie. Jeden mýtus hovorí, že keď bol videný netopier, 

ako lieta okolo jedného domu trikrát, že čoskoro v tom dome niekto 

zomrie. Ďalším mýtom bolo, že ak vletel netopier na Halloween do 

domu, bolo to znamenie, že dom bol prenasledovaný, pretože 

duchovia nechali netopiera vo vnútri.   

Vriaci kotol 

Pohanskí Kelti verili, že po smrti pôjdu všetky duše do kotla 

čarodejnice. Tam mala nastať reinkarnácia, kedy sa mali staré duše 

znovuzrodiť. 

Pavúky 

Pavúky tiež patrili v stredoveku k zlým spoločníkom čarodejníc. 

Jedna povera hovorí, že v prípade, ak pavúk spadne do lampy so 

sviečkou a plameň ho spáli, v blízkosti sa nachádzajú čarodejnice. 

Ďalšia povera hovorí, že ak sa zhliadne na Halloweena pavúk, duch 

blízkej osoby na danú osobu dohliada.   

                              

 

Čarodejnice 

Predstavy o vychudnutej čarodejnici so špicatým čiernym klobúkom 

a bradavicou na nose, ako mieša magický elixír vo svojom kotly, 

pochádzajú z pohanskej bohyne. Starena mala tiež symbolizovať 

múdrosť a mala dokázať meniť ročné obdobia. Vševediaca stará 

čarodejnica sa dnes premenila na hrozivú čarodejnicu. 

Deti v kostýmoch 

Za starých časov verili, že stena medzi naším svetom a svetom 

duchov je veľmi tenká, a že duchovia zomrelých sa mohli dostať 

medzi živých. Existovala povera, že sa duchovia mohli prezliecť do 

ľudskej podoby, napríklad ako žobrák a zaklopať na dvere a pýtať si 

peniaze alebo jedlo. Ak sa mu domáci obrátili chrbtom a on odišiel       

s prázdnymi rukami, riskoval domáci hnev ducha a prekliatie. V USA  

chodia deti po domoch v kostýmoch aj po celý deň. 

Cukríkové jablká 

Takéto jablká sú na Halloween veľmi populárne darčeky a začali sa 

robiť v Severnej Amerike. Dnes sú obľúbené cukríkové jablká                     

v karameli alebo čokoláde s orieškami, či omáčané v červenom 

sirupe. (zdroj: http://www.aktuality.sk/clanok/196364/top13- 

povery-a-tradicie-halloweenu)           

http://www.aktuality.sk/clanok/196364/top13-%20povery-a-tradicie-halloweenu/
http://www.aktuality.sk/clanok/196364/top13-%20povery-a-tradicie-halloweenu/

