
 

HRDINSKÝ 
ZÁPISNÍK 

 

 

 

 

 

Virtuálny čitatelský denník 

Žiakov  4. Ročníka 

                                     



 

 

Napísala: 

KLÁRA  
JARUNKOVÁ 
 

 

 

 

Nakreslil: 

MIROSLAV  

CIPÁR 

 

 



fujavica 

     Konečne napadol sneh. Cestou do školy sme s Mišom merali 

záveje. Skúšali sme to pomocou tretiaka, len bagandže mu trčali       

zo snehu. Keď šiel okolo učiteľ, začali sme ho oprašovať, aby nereval. 

     Po vyučovaní sa strhla vojna so snehovými guľami. Mišo hádzal 

sneh pomocou lopaty. Nasypal aj na poštára, ktorému odletela čiapka. 

Vyhrali sme. Zaniesol som lopatu školníkovi, ktorý si ma zapamätal. 

     Na druhý deň oznámili v školskom rozhlase, že guľovať sa je 

zakázané. Ja som navrhol, aby sme sa šli lyžovať alebo sánkovať, ale 

Mišo nechcel. To robia len baby. Tak sme sedeli doma. 

     Keď bolo rodičovské združenie, otec sa o našej guľovačke 

dozvedel a ja teraz nemôžem sedieť. Ani Mišo. Ak si budeme môcť 

sadnúť, pôjdeme sa lyžovať. 

 

 

 

 

 

 

  



vysvedčenie 

     Veľmi sa tešíme, aj keď sme dostali vysvedčenie, že sú polročné 

prázdniny. Kto mal samé jednotky, domov sa ponáhľal. My sme šli 

domov pomaličky. Kantoris povedal, aby sme neboli smutní, vraj sa 

budú predávať umelé hlavy, čo vedia rozmýšľať. Dovtedy vydržíme. 

     Kantoris počítal, koľko dostane za vysvedčenie peňazí. Zdalo sa 

mu to málo, pretože si šetrí na ozajstnú vzduchovku, tak si niektoré 

známky vyzmizíkoval a prepísal na dvojky. Urobil to zbytočne. Po 

prázdninách to aj tak rachne. Špalovi sme dali do teplákov hrubú 

knihu, lebo za päťku z matiky určite dostane bitku. Dohovorili sme sa, 

že ho budeme matiku doučovať. 

     Kantorisovi je dobre, keď mu kúpia tú umelú hlavu. Aj ja začnem na 

ňu šetriť. Lenže Mišo mi povedal, že umelá hlava nevymyslí nijaký 

vynález. Keďže ja nie som až taký sprostý, začnem radšej šetriť        

na bicykel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



olympionik 

     To je Mišo Juran, lebo on to vymyslel. Ja, Miroslav Fazuľka, som 

len majster športu. Mišo bude na olympiáde súťažiť v plávaní. 

     Celý deň sme na kúpalisku. Mišo vraví, aby som trénoval aj ja, že 

možno nás zoberú obidvoch. Mišo pláva tak, že špliecha, vraj je to 

olympijský štýl. 

     Potom sme šli po schodoch na vežu. Ja som povedal Mišovi, aby 

neskákal, že je to vysoko. Mišo sa nebál a povedal, aby som ho strčil. 

Tak som to urobil. Keď som zišiel dolu, bol tam veľký krik. Mišo 

nedýchal. Jeden ujo ho vytiahol z vody. Vyliali z neho asi sud vody. 

Potom začal dýchať. 

     Keď sme šli domov, Mišo sa hneval, že mu pokazili rekord, lebo on 

schválne sedel na dne, aby vedel, koľko pod vodou vydrží. Je to 

ozajstný olympionik. Takého kamaráta nemá nikto na svete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bacilonosiči 

     To sú chlapci, ktorí roznášajú bacily. Keď v našej škole vypukol 

záškrt, prišiel do našej triedy pán riaditeľ s doktorkou a sestričkami. Po 

jednom sme pristupovali k tabuli, otvárali ústa a potom nám do hrdla 

strčili papečok s vatou.  

     O dva dni oznámili, že tri dievčence z našej triedy sú bacilonosiči 

a musia sedieť doma. To je nespravodlivé! Bacilonosiči sú zdraví, ale 

pretože roznášajú bacily, musia sedieť doma. 

     Kantoris si zavolal domov jedného bacilonosiča z piatej triedy. 

Musel naňho dýchať a dal mu dve koruny. Piatak si takto zarobil          

5 korún. Kantoris aj tak nebol bacilonosičom.  

     Raz celkom očervenel a pán učiteľ ho poslal domov. Večer ho vzali 

do nemocnice. Mal záškrt, skoro zomrel a ešte ho to stálo 5 korún. 
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