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"INÉ" FILMY                                (mb)  
 

,,Neboj sa byť iným!“ 

 

1. Škaredé káčatko - Klasika, ktorú pozná 

každý, o jednom káčatku, ktoré nakoniec 

káčatkom ani nebolo...   

 

2. Na vine sú hviezdy - Film podľa knižnej predlohy Johna Greena sa 

točí okolo príbehu šesťnástročnej Hazel Grace Lancaster, ktorej 

pred tromi rokmi diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy. Hazel sa na 

stretnutí podpornej skupiny zoznámi s Augustom Watersom, 

vyliečeným pacientom leukémie, ktorý tam chodí ako podpora svojho 

kamaráta. Keď sa ich vzťah začne prehlbovať z obyčajného 

priateľstva, Hazel sa snaží 

zachovať si odstup, pretože sa 

bojí, že zomrie a Gusa to 

poznamená. Ale Gus sa jej snaží 

splniť jej najväčší sen - letieť do 

Amsterdamu a stretnúť sa s jej 

obľúbeným spisovateľom Petrom 

van Houtom.  

 

3. Na pár krokov - Stella Grantová trpí cystickou fibrózou a polovicu 

života prežila v nemocnici. Zákerná choroba jej odmalička diktuje 

každý krok. Ak nechce ohroziť šancu na transplantáciu pľúc, musí sa 

strániť každého kontaktu s možným nositeľom 

infekcie. Stella si potrpí na disciplínu a dodržiava 

pravidlo: Dva metre od seba. Will Newman, 

naopak, na liečbu kašle.  Lenže čím viac sa 

zbližujú, tým je pre nich dvojmetrový odstup 

väčším trestom. Pľúca si chránia, no srdce trpí. 

Čo keby si ukradli aspoň kúsok slobody, o ktorú 

ich choroba pripravila, a skrátili bezpečnú 

vzdialenosť o jediný krok?   
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4. Karate Kid - Je americký dramatický film o 

bojových umeniach z roku 1984 . Je to prvý diel 

franšízy Karate Kid a účinkujú v ňom Ralph 

Macchio , Pat Morita , Elisabeth Shue a William 

Zabka.   

 

5. Anna zo zeleného domu - Na prelome storočia sa rozhodnú vziať 

do svojho domu sirotu. Matthew a jeho 

sestra Marilla sú však tak trocha 

zmätení z toho, keď im namiesto 

chlapca pošlú dievčatko. Jej meno je 

Anne Shirley a hneď v prvých minútach 

je celkom zreteľne vidieť, že je to 

dievča s mimoriadnou fantáziou a 

netradičným pohľadom na svet.  

 

6. (Ne)obyčajný chlapec - 10-ročný 

August "Auggie" Pullman je 

inteligentný chlapec, ktorý má rád 

Star Wars a vyznačuje sa talentom 

pre vedu. Narodil sa však s 

genetickým poškodením tváre a kvôli 

tomu ho mama vzdeláva doma...  

 

7. Na vlásku - Flynn Rider, najkrajší aj 

najhľadanejší lupič celého kráľovstva, a vo veži 

uväznená princezná Locika s dvadsať metrov 

dlhými kúzelnými blonďavými vlasmi spolu zažijú 

kúzelné dobrodružstvá.  

 

8. Baby šéf - Mimi šéf je v skutočnosti veľký 

boss. Navonok síce pôsobí ako roztomilé batoľa, 

ale vnútri je to vlastne ostrieľaný biznismen, 

ktorý je posadnutý obchodnými úspechmi...          
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SEDEM DIVOV SLOVENSKA                      (vo) 
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PEČIEME: BEZLEPKOVO                  (vo) 
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ČO NÁS ČAKÁ                                             

 
 1. júl - 1. september sú Letné prázdniny 

 

ODHALENÉ TAJOMSTVO PRÚTIKA          (mš)  
 

Harry Potter - Bazový prútik: Je to najsilnejší 

prútik sveta. Bol vytvorený Smrťou pre prvého 

brata. Avšak ešte v tú noc ho zabili a tak si smrť 

zobrala prvého brata. V boji proti Voldemortovi ho 

používa riaditeľ Hogwartu (Rokfortu) Albus 

Precival Wilfric Brian Dumbledor (ktorý je v 

Merlinovom ráde prvého stupňa, doktor 

čarodejníckych vied, zaslúžilý čarodej a najvyšší 

šéf Medzinárodnej čarodejníckej konfederácie). 

Tento prútik Dumbledore stratí v šiestom diele a následne aj zomrie 

na odzbrojenie Draca Malfoya a potom ako asi všetci vieme, tak ho 

zabije profesor Severus Snape na príkaz Dumbledora. 

V poslednom diele tento prútik má Voldemort a však nevie, že mu 

nepatrí. Harry odzbrojil Draca  a tomu patril prútik. Takže pánom 

tohto prútiku bol Harry Potter. 

Albus Dumbledore odzbrojil v slávnej kúzelníckej vojne Gellerta 

Grindewalda, a tam získal tento najmocnejší prútik. A tak na chybu, 

že prútik Voldemortovi nepatrí nato vyhráva Harry Potter (a 

pravdaže ešte na zničenie všetkých Horcruxov). A nakoniec si Harry 

svoj prútik opraví (to je podľa knihy). Vo filme však tento prútik 

hneď rozlomí a odhodí.(film)          
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   SME ZVEDAVÍ                                                        (mb, nh)       

 

psychologička DOMINIKA HASTÍKOVÁ 

 
Prečo ste sa rozhodli študovať 

psychológiu? 

Moji rodičia pracovali v oblasti 

duševného zdravia. Takže, keď 

som sa na strednej škole 

rozhodovala, čo chcem študovať, 

psychológia bola pre mňa 

prirodzenou voľbou a neľutujem 

to. 

 

Ako dlho sa venujete svojmu povolaniu? 

Ako psychologička pracujem takmer 8 rokov. 

 

Baví Vás Vaša práca? 

Práca, ktorej sa venujem, ma baví a napĺňa. V inom prípade by 

som si hľadala inú prácu. 

 

Ste rada, že pracujete s deťmi? 

Áno, som rada. Deti sú hravé a spontánne, a to sa mi na práci s 

nimi páči. 

 

Ako trávite svoj voľný čas? 

Veľmi rôznorodo, pokiaľ nepočítam posledný rok. Vo 

všeobecnosti trávim svoj voľný čas s mojimi blízkymi a priateľmi, 

čítam, pozerám filmy a seriály, venujem sa tvorivej činnosti, 

hrám rôzne hry, chodím do prírody, navštevujem kultúrne 

podujatia, cestujem... 

 

Čím ste chceli byť keď ste boli malá? 

Krotiteľkou delfínov a kosatiek :) 



 13 

Máte nejaký splnený/nesplnený sen? 

Jedným z mojich splnených/nesplnených snov je jazda na 

jednorožcovi. 

 

Aké je Vaše obľúbené jedlo? 

Neviem sa rozhodnúť, tak spomeniem tri: tatársky biftek 

(pripravený mojím otcom), kurací perkelt a restovaná pečienka s 

ryžou. Ale, našlo by sa toho ešte viac. 

 

Čo Vám napadne pri slovíčku: inakosť? 

Rôznorodosť, pestrosť. 

 

Keby nie ste psychologička, aké povolanie by ste boli? 

Keby bolo keby, a vybrala by som si namiesto psychológie odlišný 

študijný odbor, možno by som mala nejaké iné humanitne 

zamerané povolanie, alebo povolanie zo zdravotníckej, 

pedagogickej či umeleckej oblasti. No, kto vie, čo by bolo, keby 

nebolo to, čo je. 

 

Veľmi pekne ďakujeme za príjemný rozhovor! 
 

NAŠA TVORBA        (ks)                                                                   
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AJ VODNÍK MÁ ŠŤASTIE          (im, nc)                                                                   
 

Medzi tohtoročnými súťažiacimi v literárnej súťaži Medziriadky mala 

dvojnásobné zastúpenie aj "Šestka". A sme nesmierne hrdí a šťastní, 

že našej šéfredaktorke Ninke Cigánikovej zo 6. B sa na súťaži 

podarilo vyhrať s jej poviedkou "Aj vodník má šťastie"!  

 

 
 

Jej víťaznou prácou sa môžete inšpirovať aj vy a, ktovie, možno 

takto o rok bude mať "Šestka" svoje zastúpenie aj v ďalších 

kategóriách: 

 

 Bolo krásne slnečné ráno, vtáčiky spievali, motýle poletovali, víly 

prebúdzali ospalé kvietky, potôčik žblnkal. Všade vládla príjemná 

atmosféra, len na kraji zázračného lesa to neplatilo, v malom 

jazierku, kde býval mrzutý vodník. Mal dlhé zelené zapletané vrkoče, 

tyrkysovo zelený kabát s veľkými gombíkmi. Nenosil topánky, lebo 

jeho číslo nevyrábali. Nemal  rád bytosti z čarovného lesa. Rád sa 

rozprával so svojimi dušičkami, ktoré chytal, vyrábal im malé 

pomaľované džbániky.  

 Z vody vychádzal v súrnych prípadoch, napríklad keď potreboval 

háčiky na chytanie zablúdených dušičiek alebo kúpiť si nové farby. 

Občas musel ísť na čerstvý vzduch, lebo nemohol počúvať jeden 

spievajúci džbán. Ako dnes. Džbán si musel za žáner vybrať akurát 

operu! Nevedel spievať. Škoda, že v ich svete neexistovala lepiaca 

páska. Do modrého ruksaku si zbalil potrebné veci a vyšiel z jazierka 

von. Tam ho čakali malé ružové žaby, ktoré si skackali po veľkých 
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lopúchoch. Vyšiel a vybral sa k vysokým stromom. Z ich korún bolo 

vidieť veľkého tučného, vysmiateho obra. Veľmi rád sa rozprával s 

vodníkom. Vodný mužíček sa vždy, keď vyšiel z jazera, snažil obísť 

ho,  ale nie vždy sa mu to podarilo. Zrýchlil krok a snažil sa ísť veľmi 

potichu, lebo obri mali veľmi dobrý sluch. Pomaly odbočoval a vtom sa 

velikán ozval: „Ahoj, vodník, už dlho som ťa nevidel,“ povedal so 

štrbavým úsmevom. Chýbalo mu zopár zubov.  

 „Ahoj, áno, vyšiel som narýchlo, tak ja idem...“ vodník sa ani 

nepozrel na obra, ani nespomalil.  

 „Niekedy môžeš prísť na návštevu,“ nedal sa odbiť velikán.  

 „Tak ja pôjdem, maj sa,“ pridal ešte viac vodný mužíček do 

kroku.  

 Počul, ako sa obor obracia k lesu a odišiel. Pokračoval s rukami 

za chrbtom a prišiel k lesnej škôlke. Začul jemný plač, obzrel sa. 

Zvuk vychádzal od malého napájadla, z akých pili biele jednorožce. 

Rozhodol sa vzlyky ignorovať, ale plač zosilnel. Pokračoval v ceste a 

nariekanie sa zmenilo na kvílenie. Vodník to už nevydržal, tak sa 

otočil. Kľačiac na kolenách uvidel ryšavú, s ružovými líčkami, malú, 

nízku postavu. Bola to lesná víla. Šaty mala posiate poľnými  kvetmi, 

belasé baleríny jej svietili na cestičke. Vodník ju nikdy predtým 

nevidel. Boli veľmi plaché, len zopár čarovných bytostí malo možnosť 

ich zočiť. Pomaly sa približoval pomedzi malé stromy k lesnej 

cestičke. Víla sa strhla.  

 Vravelo sa, že tieto lesné žienky nerozprávajú, napriek tomu k 

nemu prehovorila: „Mohli by ste mi pomôcť?“ povedala jemným 

hláskom.  

 Vodník zmeravel. Nemohol uveriť, čo práve počul.  

 „Em, a-a čo pot-trebu-jete-te?“ povedal a popri tom sa mu 

triasli kolená.  

 „No, stratila som sa a neviem, kde je východný les,“ odvetila so 

slzami na tvári.  „Pomôžeš mi, prosím?“ dívala sa na vodníka modrými 

sýtymi očkami.  

 Východný les nie je veru blízko. Ako sa sem dostala? Vodník 

zaváhal, nevedel, čo má robiť. Vravel si v hlave: Oplatí sa mi to? 

Dumal a ani sa na vílu nepozrel. Rozhodol sa.  
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 „Tak dobre, ale na ceste nepovieš ani slovo, nerád sa 

rozprávam,“ upozornil vílu, ktorá už stála na nohách a utierala si slzy. 

Šaty mala zafúľané, vo vzduchu mávala nežne rukou a miesto fľakov 

sa postupne objavili fialové kvety. Vodníkovi padla sánka, ale hneď si 

ju nasadil, keď si všimol, že sa naňho víla díva.  

 Napravil si ruksak a ukázal na takmer neviditeľnú cestu k 

jazierku na konci škôlky: „Tadiaľto.“  

 Vodník vykročil svižným krokom a víla pokračovala za ním.  

 Po dlhom tichu predsa len lesná žienka porušila sľub a 

prehovorila: „Som hladná, nemáš niečo?“ pozrela sa naňho.  

 Vodník pokrútil hlavou. Nerátal, že bude sprevádzať vílu, ktorá 

bude ešte prosiť o jedlo. Zas bolo ticho. Víla si založila ruky okolo 

pása. Zrazu sa rozbehla k neďalekému kru, ktorý bol posiaty 

tmavomodrými čučoriedkami. Tu si čupla, mávla rukou nad zemou a na 

tráve pri kríku sa objavil košík. Trhala čučoriedky do košíka, vodník 

zatiaľ opretý o strom si vybral z ruksaku krížovku s perom a 

polmesiačikové okuliare. Keď vzala všetky zrelé, postavila sa, s 

úsmevom podišla k vodníkovi a nastrčila mu košík.  

 Vodný mužíček sa na ňu pozrel nezaujatým výrazom cez 

okuliare: „Ja to nebudem nosiť,“ a vrátil zrak k krížovke.  

 „Ja nechcem, aby si to nosil, ale aby si sa ponúkol,“ navrhla.  

 „Jaj, prepáč, dám si.“ Zobral si plnú hrsť čučoriedok a zas sa 

vrátil ku krížovke.  „Ideme?“ povedala a stále sa pozerala na 

vodníka. Ten ukázal smerom  na malé, v kopcoch vykopané domčeky. 

Vykročil, ale víla nie.  

 „Tam bývajú trollovia, TROLLOVIA!“  kričala.  

 „A čo?“ nechápavo sa spýtal vodník, stále kráčajúc vpred s 

krížovkou v rukách.  

 „Ja ich trochu poznám. Občas tam chodím kupovať farby na 

džbány,“ stále sa na vílu nepozrel.  

 „Džbány?“ spýtala sa nechápavo.  

 Vodník sa otočil, zložil si okuliare a uprene hľadel na vílu: „Ty 

nevieš, čo robí vodník?“ povedal s vypučenými očami.  

 Víla pokrútila hlavou.  
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 „Vodníci chytajú duše, ktorým vyrábajú džbány a maľujú ich... 

Už si zasvätená, tak môžeme ísť,“ vysvetľoval  jej.  

 Víla neochotne vykročila.  

 „Dám ti radu, k trollom sa musíš správať tak, ako sa oni správajú 

k tebe,“ zhrnul vodník a zas sa pozeral do krížovky.  

 Víla nervózne kráčala popri kopčekoch a postupne ubúdalo z 

čučoriedok. Zrazu zaznel veľký tresk. Víle košík vyletel z ruky a 

čučoriedky sa rozleteli po tráve. Otvorili sa dvere. Z jedného 

domčeka vyšiel malý bucľatý troll.  

 „Čo tu robíte?“ zahrmel troll hrubým hlasom.  

 „Len prechádzame,“ povedal pokojne vodník.  

 „Ale toto ja naše územie, vy tu nemáte čo robiť!“ troll sa pomaly 

približoval. 

 Víla sa potkla o koreň stromu, keď cúvala. Troll vyzeral tak, že 

chce zaútočiť.  

 „Len prejdeme!“ vodník už do tváre dostával červenú farbu.  

 Lesná žienka sa rýchlo zdvihla a zakročila. V rukách sa jej 

objavila hnedastá sieť, ktorú hodila na trolla. Žiaľ, dopadla vedľa a 

troll vyzeral byť ešte viac nahnevaný a útočný.  

 „Bež!“ povedal vodník náhle a rozbehli sa smerom von z lesa.  

 Z domov začali na zvuk kriku vybiehať ďalší a ďalší trollovia. 

Bežali za vílou a vodníkom. Našťastie neboli veľmi rýchli, ich krátke 

nožičky nestíhali.  

 „Nie si moc šikovná, už viem, prečo si sa stratila,“ zadychčane 

kričal vodník.  

 „Ja viem,“ so smutným úsmevom povedala víla.  

 Vybehli z lesa, trollov už v pätách nemali. Ušli im. Avšak 

vyskytol sa ďalší nečakaný problém - stáli pred širokou divokou 

riekou. Neviedol cez ňu žiadny most, lebo nikto sa ho neodvážil 

postaviť.   

 „Ako prejdeme na druhú stanu?“ spýtala sa smutne víla.  

 „Nemám šajnu,“ zamyslel sa vodník a utieral si čelo vreckovkou.  

 „Tak ako si si chodieval kupovať farby a džbániky?“ opýtala sa 

zmätene.  

 „Chodieval som inou cestou, dlhšou,“ povedal vodník.  
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 „Tak si postavíme most,“ odvetila po chvíľke premýšľania víla 

rozhodne a mávla rukou.  

 Pomaly vedľa nej začal rásť ker posiaty ružami. Kvety rástli a 

pokračovali na druhý breh rieky. Vodník len stál a pozorne sledoval, 

ako ruže rastú a menia sa na most.  

 „Hotovo,“ povedala spokojne víla a pozrela sa vodníka.  

 Opatrne a ladne stúpala po moste, no nevšimla si, že na jednom 

kúsku sú ruže zrastené veľmi riedko.  

 TRESK!  

 Víla sa v strede mosta prepadla. Držala sa jednou rukou o malý 

konárik ruže.  

 „Drž sa!“ zakričal vodník, zhodil si ruksak z chrbta.  

 Víline baleríny sa dotýkali ľadovej vody. Vodník pomaly a jemne 

došľapoval na most a snažil sa k víle bezpečne dostať. Chcel ju chytiť 

za ruku, ale nedočiahol. Druhýkrát sa to už podarilo. Schmatol vílu za 

pás a rýchlo bežali na druhý breh rieky.  

 Ležali na mäkkej tráve pri západe slnka.  

 „Ďakujem,“ povedala víla, pozerala vodníkovi do očí a on jej.  

 Nakoniec ju podľa sľubu bezpečne doviedol domov.  Z 

náhodného stretnutia sa stalo veľmi blízke priateľstvo. 

 

TAJNIČKY                       (mš, eš)                                                                   
 

Skráťte si prázdninové chvíle a vylúštite tajničky!    ddoo  22..  99..  22002211 
ZZaa  sspprráávvnnuu  ooddppoovveeďď  kkuu  kkaažžddeejj  ttaajjnniiččkkee,,  kkttoorrúú  zzaaššlleettee  pp..  uučč..  MMiiččuucchhoovveejj  nnaa  

EEdduuppaaggee,,  bbuuddeettee  zzaarraaddeenníí  ddoo  žžrreebboovvaanniiaa  oo  nneesskkúúššaannkkyy  ččii  vveeccnnéé  cceennyy!!    

 

TAJNIČKA ZELENÁ 

1 - meniny má 25. 4. 

2 - telefón inak 

3 - malý počítač (prenosný) 

4 - väčšia opica 

5 - keď má niekto akože štyri oči, 

tak má... 

6 - je to sladké a líže sa to 

7 - šije sa s tým a je to tenké 

8 - signál, znamenie, môže byť aj štýl 

v plávaní 

9 - kus kovu, ktorý je okrúhly; inak aj 

platidlo 

10 - každý príbeh má: ... jadro, záver 

(slovo napíš bez dĺžňa/mäkčeňa) 

11 - Simona, domovsky nazývaná 

* dvojhlásky píš oddelene  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAJNIČKA ŽLTÁ 

1 - jesenné ovocie 

2 - červený bodkovaný hmyz 

3 - kvet s pichliačmi 

4 - nádrž na chov rýb 

5 - denný, nočný, hydratačný... pre ženy 

6 - loď na parný pohon 

7 - lietací ústroj vtákov 

8 - odborník vo varení 

9 - dospelý ich má 32 

10 - rozprávková bytosť 

žijúca vo vode 

11 - kovové špicaté 

predmety na pribíjanie 

12 - nástroj na šitie 

13 - má meniny 26.7. 

14 - mýtický obor s 

jedným okom 
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  Časopis Šestkoviny  

 Šestkový občasník žiakov a učiteľov 

 ZŠ, SNP 1484, Považská Bystrica 
 

 
Za vydanie zodpovedá: Mgr. Ivana Mičuchová (im)  

  

ŠŠééffrreeddaakkttoorr::  NNiinnaa  CCiiggáánniikkoovváá  ((nncc))  

  

  

  

  

IIlluussttrráácciiee::  NNiinnaa  CCiiggáánniikkoovváá

 

Redaktori: 

MMiicchhaaeellaa  BBiieelliikkoovváá  ((mmbb))  

NNeellaa  SSáárraa  GGoonnoossoovváá  ((nngg))  

NNaattáálliiaa  HHaaššššoovváá  ((nnhh))  

MMáárriiaa  CChhoovvaannccoovváá  ((mmcchh))  

FFiilliipp  CChhoovvaanneecc  ((ffcchh))     

MMáárriiaa  JJuurrííččkkoovváá  ((mmjj))  

JJaakkuubb  KKaarrddoošš  ((jjkk))  

VVaanneessaa  OOppoollddííkkoovváá  ((vvoo))  

MMaarrkkoo  PPrroossnnaann  ((mmpp))  

EEmmaa  ŠŠppoonniiaarroovváá  ((eešš)) 

MMaarreekk  ŠŠtteeffáánniikk  ((mmšš))   

 

 

Prispievatelia:  

p. psychologička Dominika Hastíková 

deviatačka Alexandra Pauerová (ap) 

tretiačka Katarína Slováková (ks) 


