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V tomto čísle: 

 

 

 

 

 



 

 
Každoročne v júni sa deviataci lúčia so školou. Nie je tomu inak ani tento 
rok. Prinášame vám posledný rozhovor s najstaršími žiakmi našej školy.  
 
 
Junior: Za tie roky, ktoré ste spolu prežili v triede a v škole sa medzi 

vami určite vyvinuli priateľstvá. Koho opúšťate len neradi? 
Mirka  
Drgoňová: 

Všetkých. Sme tu veľmi dobrý kolektív a výborne si 
rozumieme.  

Kaja 
Petrášová: 

Najmä Mirku, Maju, Lenku a Macu. A ešte Veroniku. S tou 
som zažila naozaj veľmi veľa.  

Júlia 
Michaličková: 

Celú triedu. Ale najviac mi bude chýbať moja úžasná 
inteligentná spolusediaca a ešte moje „naj“ kamošky. 

Junior: Ktorý predmet ste mali najradšej a ktorý naopak patril 
k strašiakom? 

Kaja 
Petrášová: 

Mala som rada výtvarnú a nemala som rada chémiu 
a matematiku.  

Junior: A čo obľúbený učiteľ. Bol taký? 
Ondrejko 
„Maco“ 
Macko  

 
Obľúbený? Hm... Pani učiteľka Koláriková! 

Kaja 
Petrášová: 

Keď sa jedná o zábavu, tak pani učiteľka Šipkovská, ale čo sa 
týka učenia, tak pani učiteľka Koláriková! 

Júlia 
Michaličková: 

Nebol. 
 

Lucka 
Harmanová: 

Pani učiteľka Šipkovská, pán učiteľ Slovák.  

Junior: Aké spomienky na základnú školu si odnášate so sebou? Keby 
ste mohli vrátiť čas, čo by ste chceli prežiť ešte raz? 

Marcel 
Nemček: 

Chcel by som ešte raz prežiť 9. ročník, pretože to rýchlo 
skončilo. A monitor, ktorého sme sa všetci báli, no nebol až 
taký ťažký. 

Junior: Čo odkážete vašim nasledovníkom, terajším ôsmakom? 
Ondrejko 
„Maco“ 
Macko: 

Učte sa! Vždy treba štyri pravé uhly! Cha, cha, cha, chi, chi, chi 
a potom, že máš štvorky z matematiky! 
 

Veronika 
Bebjaková 

Aby ste nestresovali na monitor, je to zbytočné. Držím Vám 
palce do deviny, aby ste sa dostali na tie školy, kam chcete. 



Junior: V septembri zasadnete do stredoškolských lavíc. Splnili ste si 
svoj sen o štúdiu a dostali ste sa na školu, ktorú ste si vybrali? 

Mirka 
Drgoňová: 

Áno, dostala som sa na školu, na ktorú som chcela a som veľmi 
rada, že sa mi podarilo urobiť prijímacie skúšky. Veľmi s teším, 
ale zároveň som smutná, že odtiaľto musím odísť. 

Junior: Čo očakávate od nového školského roka? Aké sú vaše pocity 
pred začiatkom štúdia na strednej škole? Na čo sa tešíte? 
Z čoho máte obavy? 

Veronika 
„Wewa“ 
Bebjaková 

Teším sa, ale bude mi chýbať naša trieda. A bojím sa, že 
nebudem zvládať tú anglinu  ... 

Lenka 
„Malovecka“ 
Malovcová: 

 
Na strednej nadobudnem veľa nových vedomostí a skúseností. 

Darinka 
Zigová (new): 

Bojím sa, že to bude ťažšie, ale konečne vypadnem zo 
základnej. 

Junior: Máte povolanie snov? 
Mirka 
Drgoňová: 

Áno, chcela by som byť podnikateľkou a dúfam, že sa mi to 
podarí. 

Junior: Myslíte si, že bol deviaty ročník ťažký? 
Lenka 
„Malovecka“ 
Malovcová: 

 
V pohode. Druhý polrok som mala na háku. 

Lucka 
Harmanová: 

 
Áno, myslím, že bol.  

Junior: Čo vám bude najviac chýbať? 
Marcel 
Nemček: 

Všetko a všetci mi budú chýbať. A najviac mi budú chýbať 
časy, keď sme ešte boli deťmi. 

Lenka 
„Malovecka“ 
Malovcová: 

 
Naša psychiatria. 

 
 

Milí deviataci! 
 

Len veľmi neradi sa s vami lúčime. Bolo nám 
s vami fajn. Zažili sme kopu zábavy. Naša 
redakcia vám všetkým želá šťastný krok do 
nového života. 
Dúfame, že sa splnia všetky vaše očakávania. 
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 Tatiana MatkovčíkováTatiana MatkovčíkováTatiana MatkovčíkováTatiana Matkovčíková    
Prezývka: Upka ☺-Tania 
Poznávacie znamenie: úsmev na 
tváričke a svetlé farby ☺ 
Súrodenci: Sonka Matkovčíková 
Obľúbené jedlo: Kung Pao, Špagety 
Obľúbené zviera: tučniak, delfín, 
Obľúbený predmet: prestávka, 
Hudobná 
Záľuby: spev, gitara, rodinka, 
kamaráti, šport  

Sima TarabováSima TarabováSima TarabováSima Tarabová    

Prezývka: Upka ☺-Sima 
Poznávacie znamenie: krivé malíčky 
Súrodenci: stačia mi bratranci a ujo ☺ 
Obľúbené jedlo: pizza hawai 
Obľúbené zviera: Žabka 
Obľúbený predmet: Hudobná 
Záľuby: šport, tanec, kamaráti, rodina, 
pes 
Životné motto: Užívaj si svoj život 
ako môžeš, ale s mierou... 
 

Martina TomašovičováMartina TomašovičováMartina TomašovičováMartina Tomašovičová    

Prezývka:   Upka ☺-Maca 
Súrodenci:  Peťa Tomašovičová 
Obľúbené jedlo: skoro všetko 
Obľúbené zviera:  skoro všetky 
Obľúbený predmet: matika, 
hudobná, prestávka  
Záľuby: kreslenie, kamaráti, šport, 
smiech,.... 
Životné motto: Život nie je zlý, keď 
hráme podľa jeho pravidiel. 
 

Tatiana CubinkováTatiana CubinkováTatiana CubinkováTatiana Cubinková    

Prezývka:Upka ☺-Táňa 
Poznávacie znamenie: smiech 
Súrodenci: Martin Cubinek 
Obľúbené jedlo:pizza,hranolky so 
syrom 
Obľúbené zviera: pes 
Obľúbený predmet: hudobná 
Záľuby: šport, kamaráti ,smiech,  
Životné motto: Prišiel som, videl 
som, nechápem, odchádzam! :) 



 
 
Dňa 7.4. sme sa opäť zúčastnili nahrávania  projektu MINI TALENT 
SHOW. Tentoraz boli v porote speváčka Mária Čírová, herec a 
moderátor Ľudovít Jakubove alias Mravec a jeho manželka, herečka 
a moderátorka  Petra Bernasovská.  Tak ako vždy, porota bola ku 
všetkým účinkujúcim veľmi milá. Svoj talent predviedli mladšie 
i staršie deti. V ten deň sa nakrúcali až dve časti. Škoda, že sme 
nestihli aj našu spolužiačku Táňu Matkovčíkovú, ktorá svoj talent 
predviedla práve počas druhého natáčania.  O svoj zážitok sa s nami 
podelila v nasledujúcom interview.  
 
Junior: Kto ťa prihlásil do tejto súťaže? 
Táňa: To ani neviem. Všetci v rodine sme sa na tom zhodli, že to 

teda idem vyskúšať. Chcela som nové skúsenosti 
a spoznala som mnoho nových nadaných ľudí.  

Junior: Kde sa konal konkurz? 
Táňa: V Bratislave vo výškovej budove STV. 
Junior: Ako prebiehal konkurz a kto bol v komisii? 
Táňa: Na konkurze bolo asi 20 ľudí. My sme si mysleli,  že tam 

bude 
strašný nával. Keď som prišla do miestnosti, kde sa konkurz 

konal,  
svietili na stoličku dve strašne veľké svetlá, kvôli ktorým 

som nič 
nevidela. V komisii bola medzi inými aj  Miška Marienková 
(moderovala súťaž KAKAO SLÁVICI na TV MARKÍZA – 

poznámka 
redakcie). 

Junior: Ako komisia zhodnotila tvoj spev? 
Táňa: Miška mi povedala, že väčšinou počúva speváčky asi iba do 

polovice pesničky, ale mňa si musela vypočuť celú. Veľmi 
ma potešilo, keď povedala, že to bolo bravúrne. 

Junior: Aké pesničky si predviedla na konkurze? 



Táňa: Moju starú známu „Hallelujah“ ☺ a od Zuzky Smatanovej 
„Nech s 

deje čo sa má“ a to som hrala na gitare.  
Junior: Aký dojem si mala z moderátorov Petra Marcina a Mariána 

Čekovského? Mala si možnosť sa s nimi rozprávať?  
Táňa: Aj áno. Ale nechovali sa tak, ako je to vidieť v telke. 
Junior: Ako Tvoje vystúpenie zhodnotila porota? Ozaj, kto bol 

v porote? 
Táňa: V porote boli Miška Marienková, Martin Nikodým, Kvetka 

Horváthová a ten posledný si nepamätám ako sa volal ☺. 
Boli milí, ale pochvaly tie ktoré som dostala, neberiem tak, 
ako by mi to mal povedať nejaký odborník. 

Junior: A prejdeme k Tebe. Odkedy spievaš? 
Táňa: Od malička. Mám doma veľa nahrávok. Snažím  sa 

vymýšľať vlastné 
pesničky.  

Junior: A tvoja prvá výhra v súťaži bola kedy?  
Táňa: V prvom ročníku som získala 2. miesto v súťaži 

„Tvrdošínska  
Studnička“, keďže pochádzam z Oravy.  

Junior: Kto ťa priviedol k spevu?  
Táňa: Ani neviem. Vlastne v rodine spievajú skoro všetci. 
Junior: Ktorá skladba sa Ti spieva najľahšie a ktorá najťažšie? 
Táňa: Najťažšie od Yolandy Adams – I believe a najľahšie sa ani 

nedá povedať, nemám nejakú pesničku ktorá je najľahšia. 
Nejako to nerozdelujem. 

Junior: Byť dobrým spevákom vyžaduje určite aj „tréning“. Ako 
často cvičíš? Pracuješ alebo pracovala si niekedy s hlasovým 
pedagógom?  

Táňa: Chodila som dva roky na spev, momentálne sa učím sama 
a pomáha mi mamina. Ale začnem znovu chodiť na spev. 
Cvičím každý deň, podľa toho či mám nejaké vystúpenie, 
jednu až tri hodiny. 

Junior: Mávaš pred vystúpením trému? Sťahuje Ti niekedy hrdlo, keď 
máš spievať?  

Táňa: Nie, väčšinou sa na to teším, ale menšia tréma je zdravá.  
Junior: Máš najobľúbenejšiu pesničku? 
Táňa: Dosť často sa to mení, ale nie sú to pesničky, ktoré sú 



populárne pre mladých ľudí, takých ako som ja. 
Junior: A čo obľúbený spevák, speváčka či skupina? 
Táňa: Páčia sa mi speváci, ktorý majú kvalitný hlas, ako napríklad: 

Leona Lewis, Alicia Keys, Celine Dyon ale obdivujem 
černošské hlasy, gospel. 

Junior: Chcela by si sa venovať spevu i profesionálne alebo túžiš po 
inom povolaní? 

Táňa: To je ťažké, pretože na jednej strane by som chcela spievať, 
ale zase chcem mať aj veľkú rodinu a nechcem byť moc 
slávna ☺. Ale hudbu ako koníček budem mať stále.  

 
 
VIZITKA:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meno: Tatiana Matkovčíková 
Dátum a miesto narodenia: 17.2. 
1996 v Tvrdošíne 
Súrodenci: Soňa, 11 rokov 
Domáci miláčikovia: havo Lucky, 
opička sestrička ☺☺☺☺ 
Obľúbené jedlo: čína a špagety 
s morcadellou 
Obľúbený nápoj: naša vodička 
a Rajec  
Obľúbená farba: Všetky veselé, ale 
také naj sú ružová, fialová a sivá. 
Motto: Človek musí bežať čo 
vládze, aby ostal na mieste a ešte 
rýchlejšie, aby sa niekam dostal.  

 



 
 
Novinky zo školy a SCV Č 
 
Na našej škole máme veľa speváckych 
talentov. Dňa 5.5. 2010 sa naše speváčky 
spolu s našou pani učiteľkou Jankou  

Šipkovskou zúčastnili na okresnom kole súťaže Slávik 
Slovenska. Táňa Matkovčíková (8. A) spolu s Denisou 
Ballekovou (6.A) obe obsadili úžasné 1. miesto. Anetka 
Bučková z druhej triedy skončila na krásnom 3. mieste. Táňa 
s Denisou postúpili do krajského kola súťaže. V krajskom kole 
Táňa postúpila do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme. 
 
Triedy 5.A, 6.A, 7.B a 8.A navštívili SND a pozreli si muzikál 
Neberte nám princeznú. 9.A a 9.B navštívili scénu Trnavského 
divadla a pozreli si predstavenie  West Side Story.  
 

S U P E R   D E Ň 

V nede ľu 6. júna OBECNÝ ÚRAD V TRAKOVICIACH, 
DIVADLO NA TRAKOCH a SCV Č, TRAKOVICE 10 
zorganizovali pre všetky deti úžasný de ň plný sú ťaží, hier, 
zábavy a smiechu. Pozrite si fotky a pre čítajte si viac 
o tomto skvelom dni na www.cvctrakovice.sk  alebo 
www.divadlonatrakoch.wbl.sk  

 

 
 

 

Tak čo Marek a Ferko? Chutí 
jabĺčko, chuti? 

V skákacom hrade sa dalo super 
vyjašiť! Sárka Janíková si však 
musela dopriať malý oddych! 



ŠKOLSKÉ VTIPY NA PRÁZDNINY ! 
 
 

Sedia malí prváci a jeden hovorí druhému: „Už len 54 rokov a ideme 
do dôchodku.“ 
 
Pani učiteľka sa pýta žiaka:  „Ide auto z dediny A do dediny B 
rýchlosťou 180km/h. Druhé ide z dediny B do dediny A rýchlosťou 
140km/h. Kde sa stretnú?“  
Žiak odpovedá: „Na dopravnom inšpektoráte.“ 
 
 
 
Učiteľ napíše na tabuľu príklad 2:2. Pýta sa:  „No aká je odpoveď?“  
Trieda mlčí. Nakoniec sa prihlási Janko. „No predsa remíza, pán 
učiteľ!“ 
 
Pani učiteľka sa pýta Janíčka na výtvarnej výchove: „Janko, prečo si 
nakreslil ockovi modré vlasy?“ „Pretože nemám plešatú pastelku!“ 
 
Na hodine fyziky hovorí učiteľka: „Telesá sa teplom rozťahujú a 
zimou sťahujú.  
Vedel by niekto uviesť príklad?“ 
Janko sa hlási:  „Prázdniny sú v lete dlhšie a v zime kratšie.“ 
 
Ako sa volá western spoza školských lavíc?  
Sedem nedostatočných! 
 
Na hodine telocviku hovorí učiteľ:  „Teraz si všetci ľahnite na chrbát a 
pohybujte nohami, ako keby ste krútili pedálmi na bicykli.  
Tak, tak rýchlejšie, ešte rýchlejšie. Čo je, Ferko, prečo nekrútiš 
nohami?“ Ferko odpovedá. „Prosím ja práve idem dolu z kopca“ 
 
 
Príde Móricko do školy, a učiteľka sa ho pýta:  „Vieš Móricko,  
ako sa hovorí vtáčikom ktoré odlietajú do teplých krajín?“ 
„Dovidenia vtáčiky!“ 
 



Jožko dostane úlohu aby stokrát napísal „Nebudem tykať pani 
učiteľke.“ 
Na druhý deň prišiel do školy a pani učiteľka sa ho pýta: „Jožko, 
prečo si to napísal dvestokrát a nie stokrát?“  „Aby som ti urobil 
radosť.“ hovorí Jožko. 
 

 

 
 

Palindrómy  sú slová alebo vety, ktoré môžeme čítať v 
ľubovoľnom smere (sprava doľava alebo zľava doprava) a vždy 
majú rovnaký význam. 
Príklady: 

� Jeleňovi pivo nelej!  
� Kobyla má malý bok. 
� Táram ako kamarát. 
� kajak 
� radar 
� krk 
� Anna 

Akrostich  alebo akrostichon  je báseň,  v ktorej je väčšinou v 
začiatočných písmenách, slabikách alebo slovách jednotlivých 
veršov ukryté nejaké slovo alebo celá veta. V milostných 
básniach to zvykne byť meno milovanej osoby. Kedysi mali 
akrostichy pravdepodobne magický význam. 

 
Len chvíľočku malú 
Ešte počkať -   
Tie úžasné a dokonalé 
Okamihy leta. 
 
 
 
 
 



 
LETNÉ ZÁBAVNÉ STRANY 
Bludiská, maľovanie podľa čísel 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 



 

Prázdninové plány 
 
JUNIOR si odbehol k tretiakom  aby zistil, čo by chceli alebo čo 
budú robiť cez prázdniny.  
 
Lucka Kinčiová: „Ja by som si veľmi želala ísť cez prázdniny na 
chatu. Ale to nie je všetko! Pôjdem do dvoch letných táborov. 
Do obidvoch s Erikou Hrúzovou“.  
 
Riško Patrikár: „Cez prázdniny budem chodiť na ryby,  
budem polievať a pracovať.“ 
 
Mirko Polakovič: „Cez prázdniny pôjdeme  
na kúpalisko, na zmrzlinu a na kofolu.“  
 
Ferko Lackovič: „Cez prázdniny pôjdem  
do VINCOVHO LESA, k moru, na kofolu a zmrzlinu.“ 
 

Elenka Reháková: „S maminkou pôjdeme 
na výlet. A na jazero do Leopoldova. Cez 
leto si kúpime bazén. Ešte sa idem kúpať 
k ocinovi do veľkého bazéna.“ 

 
 
 
Martin Ščasnovič: „Cez prázdniny pôjdem do Českej republiky.“ 
 
Erika Hrúzová: „Pôjdem so svojou 
 najlepšou kamarátkou Luckou Kinčiovou 
 do letného tábora. V jednom budeme  
spať a ten druhý je denný.“  
 
  
 
Nuž, milí prázdninári. Želáme vám najmä pekné počasie bez 
dažďa a prehánok. Dávajte na seba pozor a užite si krásne leto. 



  
Vonku v prírode a na slniečku rýchlo vysmädneme. Uhaste 
smäd s našimi osviežujúcim, chutnými a zdravými nápojmi. 

 
Bodkovaný kokteil 
 
Potrebujeme:  
125 g zmrazených alebo čerstvých malín 
2 pomaranče 
75 ml bieleho jogurtu  
Postup:  
Odšťavte pomaranče a maliny (niekoľko malín si odložte 
bokom) a nalejte ich do mixéra. Pridajte jogurt a rozmixujte 
dohladka. Nalejte do pohára, podľa potreby zrieďte s vodou a 
ozdobte niekoľkými celými malinami. 

 

Čokoládový napoj s jogurtom 

Potrebujeme:   
1/4 l mlieka 
40 g postrúhanej čokolády 
40 g práškového cukru 
2 čisté jogurty 

Postup: Schladené mlieko s čokoládou a cukrom premiešame 
a dáme do mixéra. Potom pridáme jogurty a všetko spolu 
mixujeme asi 1 minútu. Rozdelíme do pohárov a ihneď 
podávame.  

 

Pošlite nám váš ob ľúbený recept na e-mailovú adresu: 
cvc@cvctrakovice.sk  

Najzaujímavejšie recepty odmeníme a samozrejme 
vyskúšame v Klube Vareška. 

Pripravila: Táňa Cubinková 



MISS a MISTER 
 
 

Pred niekoľkými týždňami sme si prostredníctvom hlasovania  zvolili 
MISS a MISTRa  školy. Určite ste už o tom počuli ! Naše redaktorky 
rozdávali hlasovacie lístky, zbierali ich a v jedno aprílové popoludnie 
poctivo sčítali a vyhodnotili ☺. Tu sú výsledky: 
 
Kategória  MISTR – chlapci 5. až 9. ročníka: 
1. miesto: MATEJ SČASNOVIČ – 32 hlasov 
2. miesto: JÁN ŠKVARKA – 23 hlasov 
3. miesto: MILOŠ SILNÝ – 18 hlasov 
 
 
 

Kategória MISS – dievčatá 5.až 9. ročníka:  
1. miesto: LENKA MALOVCOVÁ – 28 hlasov 
2. miesto: DOMINIKA PETRÁŠOVÁ – 25 hlasov 
3. miesto: VERONIKA DRGOŇOVÁ – 17 hlasov 

     LILIANA HAJKOVÁ – 17 hlasov 
            

 
Riaditeľ SCVČ a časopis JUNIOR vyhlasujú súťaž o najlepšiu fotku 
a najlepší príbeh z prázdnin. Najoriginálnejšia fotka a najkrajší 
príbeh, ktoré vyberie odborná komisia,  budú odmenené cenami a 
uverejnené v jesennom čísle časopisu JUNIOR a na internetovej 
stránke SCVČ. 
Podeľte sa s nami o vaše super zážitky! 
Svoje príbehy a fotky posielajte na mailovú adresu: 
cvc@cvctrakovice.sk  
Uzávierka súťaže je 10. septembra 2010.  
SLEDUJ WEB, FOTOGRAFUJ, PÍŠ, MAILUJ A VYHRAJ! 



Hry na prázdniny 
 
Mnohí z vás strávia prázdniny v tábore alebo vo väčšom  
kolektíve. Tu je zopár tipov, ako si spolu zašantiť a dobre 
sa zabaviť.  
 
Balónová hra 
Vytvorte tím z dvoch hráčov. Medzi čelá im vložte nafúkaný balón. 
Na zem v miestnosti poukladajte zemiaky, kamene, kocky alebo niečo 
iné, prípadne vytvorte hraciu prekážkovú dráhu. Poukladané predmety 
musia dvojice čo najrýchlejšie pozbierať a to tak, aby im pri tom 
nespadol balón. 

 
Vešanie bielizne 
Medzi dve stoličky, vzdialené aspoň na tri metre operadlami od seba, 
natiahnite dve šnúry. Na zem poukladajte novinové papiere a štipce. 
Súťažiace deti  majú za úlohu rukami z papiera “vytrhať” zadané kusy 
oblečenia (môžete ich predkresliť, aby boli veľkosťou približne 
rovnaké) a následne ich povešať na svoje šnúry. 

 
 
 

Kŕmenie naslepo 
Jednému hráčovi zaviažte oči a postavte pred neho stoličku. Na ňu 
posaďte druhého hráča (najlepšie, ak ho oblečiete do maliarského 
plášťa a pod neho podložíte fóliu). Dieťa so zaviazanými očami musí 
kŕmiť dieťa sediace na stoličke, napr. ovocným šalátom, pudingom 
alebo jogurtom. Zaručene dobrá zábava pre publikum. 

 

 Hra so štipcami  
Vytvorili sme dvojice hračov. Do určitej vzdialenosti od nich sme 
postavili veľkú misu so štipcami na vešanie bielizne. Na povel sa 
jeden z dvojice rozbehol k miske, vzal jeden štipec, s ním bežal ku 
spoluhračovi a pripevnil ho na jeho oblečenie. Bežalo sa dovtedy, kym 
sa štipce neminuli. A deťom to robilo veľkú radosť. Na konci vyhrala 
dvojica s najväčším počtom štipcov. 



Lízanka na špagáte  
Na špagát priviažte lízatko či inú sladkosť. Na povel si deti 
vložia do úst prázdny koniec špagátu a snažia sa žuvaním 
dopracovať ku sladkosti. 

Slamky 
Najprv si na kúsky natrhajte novinový papier a tieto vložte do väčšej 
misky. Deťom rozdajte slamky. Na povel musia pomocou slamky v 
ústach premiestňovať papieriky do svojich misiek (tj papieriky prisať 
na slamku, ako ked pijú malinovku). 

 

 

Maľovanie naslepo  
Deťom zaviažte oči a nechajte ich maľovať na papier jednoduchšie 
objekty (dom, kvetinu) alebo pripravte dopredu obrázok napr. mačky 
a deti musia dokresliť oči, uši, fúzy, chvost. Papier môžete počas 
kreslenia nebadane posunúť či pretočiť. 

 

 

 

Preteky v jedení 
Na stoličky sme poukladali taniere s koláčom. Deti si kľakli na 
kolená, ruky založili za chrbát a pretekali, kto prvý zje svoju porciu 
bez pomoci rúk. 

       

Spracovala: Simonka Tarabová 
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V marci SCVČ zriadilo SCVČ Klub 
VAREŠKA pre všetky deti, ktoré si chcú 
vyskúšať niečo dobré upiecť. Nálada bola 
vždy výborná. Skúšali sme miesiť cesto 
mixérom i rukami, ochutnávali med a sladké  

oriešky, vážili sme múku, cukor, vykrajovali rôzne veselé tvary 
a samozrejme maškrtili! Dokonca sme sa stihli aj odfotiť 
v smiešnej kuchárskej čiapke – narodeninovej torte s jahodami 
a sviečkami! Škoda, že ku koniec školského roka sa pokazilo 
počasie a museli sme preložiť plánovanú opekačku. Ale to 
nevadí, pretože VAREŠKA bude pokračovať i cez prázdniny, 
takže si to určite vynahradíme!  Všetky recepty, fotky 
a informácie o Klube Vareška nájdete na internetove j 
stránke SCV Č. Prihlásiť sa na pečenie sa môžete tiež priamo 
na internetovej stránke vyplnením jednoduchej prihlášky. Stačí 
napísať vaše meno.  

 
 
Foto: 
Šikovné kuchárky Natálka, Lucka 
a Paťka pripravujú voňavé medové 
čajové koláčiky! 
 

 
Pečenie si samozrejme 
vyskúšali i zručné 
redaktorky časopisu 
JUNIOR Simonka, Táňa a 
Macka. Podarili sa im 
krásne vitrážky! 
 

Pripravila: S. Murínová 

 

 



NECH ŽIJE FUTBAL! 
 
Žongléri s loptou   
 
Švéd Lars Michael Palmqvist v roku  
1979 si vyhodil loptu nad hlavu a postupne si ju začal 
prehadzovať z nohy na hlavu a späť. Len 88 pokusov chýbalo 
do čísla 60 000.  
Palmqvistov rekord nemal dlhé trvanie. Zakrátko ho prekonal 
jeho krajan Lindström, ktorý si loptu nadhodil 103 000 krát bez 
toho, aby spadla na zem. 
 
V roku 1982 však padol aj Lindströmov rekord. Prekonal ho 
Švajčiar Rothenfluh, ktorý sa zabával s loptou šesť hodín a 
štyridsať minút. Za tento čas mu rozhodcovia narátali 105400 
dotykov.  
 
Josef Lochman z východočeských Vyprachtíc dlhé roky 
obdivoval techniku brazílskych futbalistov, až sa napokon 
rozhodol, že ich napodobní. Pravda, v trochu inej podobe, lebo 
svoje žonglérske kúsky robí zásadne iba s malými loptičkami. 
So stolnotenisovou loptičkou dokázal žonglovať okolo desať 
minút. Roku 1984 ju dokázal vykopnúť a zachytiť 524 ráz za 
sebou. S plastickou loptičkou s priemerom jeden centimeter 
urobil 208 dotykov. 
 
Divácke rekordy 
Negatívne rekordy:  
 
Absolútny negatívny rekord v návštevnosti  
stretnutia zaznamenali v roku 1981 v malom  
švajčiarskom mestečku neďaleko Luzernu.  
Majstrovský zápas oblastnej súťaže sledoval jeden jediný divák. 
Ani ten však nepochodil dobre, lebo päť minút pred koncom 
stretnutia ho rozhodca za nemiestne pokrikovanie vykázal z 
hľadiska. 
 
 



Rekord v návštevnosti žiackeho stretnutia sa zrodil v Anglicku. 
Zápas najmladších nádejí Anglicka a NSR (2:1) videlo 55000 
ľudí.  
Najvyššia návšteva na ligovom stretnutí v Južnej Amerike sa 
spája s Maracanou. 4. apríla 1976 tam prišlo na stretnutie 
medzi Flamengom a Vasco de Gama 174 770 divákov. 
 
 
 
Kuriózne góly   
V roku 1966 v Juhoslávii brankár Dinama  
Zahreb Mutak zneškodnil súperovu strelu, no pri zákroku mu 
spadla čiapka a odletela za bránkovou čiaru. Mutak si išiel po 
ňu lenže s loptou pod pazuchou a tak rozhodca odpískal 
kuriózny gól. 
 
Strelcom ďalšieho kuriózneho gólu je vietor. V roku 1980 v 
stretnutí Švajčiarskej juniorskej ligy Dotringen – Boringen 
brankár domácich Kurt Haas vyhodil loptu spoluhráčom 
stojacim blízko šestnástky, prudký vietor ju však vrátil späť do 
pokutového územia, tam sa odrazila od zem a s novým 
náporom vetra preskočila brankára a skončila v sieti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip pre najmenších: 
Vyfarbi si túto veselú  
futbalovú mandalu. 
 
 
                                              

Pripravila: Macka Tomašovičová 



 
11. – 17. 7. 2010 LETNÝ POBYTOVÝ TÁBOR  NA 
DUCHONKE 
Poď s nami zaži ť kopec zábavy, hier, sú ťaží a výletov 
v krásnom prostredí. Leto volá do prírody!   
 
26. – 30. 7. 2010 DENNÝ TÁBOR V TRAKOVICIACH 
Spoznaj s nami Čachtický hrad. Vyblázni sa na  
kúpalisku v Hlohovci, po ď si s nami opeka ť a  
vyšanti ť sa v trakovickej prírode! Tešíme sa na Teba! 
 
Navštív KLUB VAREŠKA ! Sleduj internetovú stránku SCV Č 
a dozvieš sa bližší termín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEDNODŇOVÉ VÝLETY: termín na webe pod ľa počasia 
a záujmu. Po ď s nami navštívi ť hrady, zámky a ďalšie 
zaujímavosti v blízkom okolí! Po ď si opeka ť, bicyklova ť sa! 
Neseď doma, nenu ď sa! Hurá za slnkom!!! 
 
 
   

VIAC INFORMÁCIÍ NA 
www.cvctrakovice.sk 



 
 


