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Príhovor šéfredaktorky 

Ahojte!  

Tento školský rok som šéfredaktorkou ja – Janka Kotková zo 7.A. Spolu s mojimi kamarátkami sme si pripravili 

tieto články, ktoré, ako dúfame, vás budú baviť. Príprava tohto čísla bola dosť náročná, nie sme profesionálky, ba 

možno povedať, že sa všetko len učíme a bojujeme aj s nedostatkom času. Ale veríme, že nám malé chybičky 

odpustíte a časopis sa vám bude páčiť.  

Ani sme sa nenazdali a po horúcom lete a akčnej jeseni je tu čas Adventu a blížiacich sa Vianoc. Mal by byť plný 

pokoja a radosti. Mnohí – najmä tí starší, hodnotia uplynulý rok. Stál za to? Vidno za nami niečo, na čo môžeme 

byť hrdí? A čo naše vzťahy, naše kamarátstva? Stáli sme vždy pri tých, ktorí nás potrebovali, alebo sme mysleli len 

na svoje pohodlie? Riadili sme sa tým pekným heslom – Rob tak, ako chceš, aby iní robili tebe? Naša škola je malá 

a všetci sa tu navzájom poznáme. A hoci to niekedy medzi nami zaškrípe, nerobíme rozdiely medzi malými 

a veľkými, vieme sa porozprávať, zasmiať a spojiť sa pre dobrú vec. Veď sme jeden tím. Tak nech nám to aj ostane. 

Nech si aj naďalej pomáhame, chápeme sa a povzbudzujeme.  

Janka 

Na sklonku roku 2018 vám chceme spoločne popriať pokojné a požehnané vianočné sviatky. Nech 

zdravie, radosť a láska sú vašimi spoločníkmi nielen pri štedrovečernom stole, ale aj v novom roku 

2019. Nech máte vždy dosť času a sily na krásne veci a okolo seba nech vždy máte vnímavých 

a milujúcich ľudí. 

  Krásne Vianoce! 

redakčná rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak to sme my – hore zľava – Meggy, Deniska, Tánička, Janka, dole zľava – Terezka, Nikolka 
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... NOVÁ ZÁHADA NA ÚVOD  

TAJOMNÁ PANI SA OBJAVILA 

NA NAŠEJ ŠKOLE 

 

... náš tím detektívov opäť zisťoval nové skutočnosti o tomto 

paranormálnom jave...  

 

Už tradične Vám ako prví na svete prinášame rozhovor s bytosťou, ktorá 

sa od septembra pohybuje predovšetkým medzi druháčikmi. Odhalili 

sme jej identitu: jej meno je PaedDr. Danka Zajacová a je to ich nová 

triedna pani učiteľka. A veru si nemyslite, že pred problémami utečie ako 

zajac – TO VERU NIE. Pani učiteľka je odvážna a nebojí sa ničoho – ani 

práce s našimi druháčikmi .  

Páči sa Vám na našej škole?  

Áno páči. 

V ktorej triede sa najviac zasmejete? 

V každej triede. 

Čo robíte vo voľnom čase? 

Čítam  knihy. 

Kde ste pracovali pred tým, než ste prišli na našu školu? 

Ako učiteľka na Rakovej. 

V ktorej triede najviac kričíte? 

Na chodbe. 

Ďakujeme za rozhovor!  

Vypracovala: Terezka a Nikolka 
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Jesenné aktivity  

S príchodom septembra nám po dvoch slnečných mesiacoch pribudli aj povinnosti – sme o rok starší a škola nám 

pripravila nielen dávku nových vedomostí, ale aj činností a aktivít, ktoré nám majú rozšíriť obzor, ale aj vyplniť 

náš voľný čas. Tu vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sme spoločne zažili túto jeseň. 

SEPTEMBER  

Na slávnostnom otvorení školského roka sme privítali šesť nových prváčikov, ktorých sa s veľkou láskou ujala pani učiteľka 

Ditta Vancelová. Hneď 10.09. sme si pozreli výchovný koncert o ľudovej piesni. V ľudovom tóne sa niesla aj naša návšteva 

skanzenu vo Vychylovke. Tam mali pre nás pripravený remeselnícky deň, kde sme si pozreli spracovanie ľanu, ovčej vlny 

a syra. Keďže pokračujeme v „jazykovej“ tradícii spolupráce s Kericom, na konci septembra sme privítali aj novú lektorku 

Anu Ruiz zo Španielska. 

 

OKTÓBER  

Október bol na aktivity ešte bohatší. Celý mesiac sme pripravovali záložky pre našu partnerskú školu v českom Moste 

v rámci projektu Záložky do knihy spájajú školy. V týždni zameranom na zdravú výživu sme si pripravili mnoho pochúťok, 

ktoré pohladili nielen brušká, ale aj naše oči, pretože sme svoje diela vystavili na hlavnej chodbe na inšpiráciu. Počas týždňa 

čistých rúk sme viac dbali aj na hygienu a učili sa, ako si správne umývať ruky. V rámci exkurzií sme si zašli do Trnavy, 

Košíc aj Brezovej pod Bradlom. Deviataci spolu s pracovníčkami ÚPSVaR zisťovali svoje schopnosti pre ich budúce 

povolanie počas dňa voľby povolania. Samozrejme sme sa rozvíjali aj umelecky – do školy zavítal pán Gernát so svojou 

mamičkou a ukázali nám krásu ľudových nástrojov a piesní. Tiež sme si pozreli prvé online vysielanie koncertu Symfonického 

orchestra Slovenského rozhlasu v spolupráci s Bratislavským chlapčenským zborom o vývoji hudby od praveku po súčasnosť. 

Divadelné predstavenie o Danke a Janke a stratených hodinkových ručičkách nás všetkých dosýta pobavilo. Niektorí z nás 

vystúpili aj v programe organizovanom Obcou Olešná pri príležitosti dňa dôchodcov v KD Olešná. Deti v školskom klube 

strávili popoludnie v spoločnosti bývalej pani učiteľky – dnes už dôchodkyne – pani Mgr. Anny Šamajovej, ktorá si 

zaspomínala na svoje pôsobenie v našej škole a na zážitky z mladších liet. Tesne pred jesennými prázdninami sme vyrazili do 

Tatier, kde sme v rámci trojdňového tábora zažili prvé snehové vločky v tomto roku, jazdu zubačkou, prešli sme okolo 

Štrbského plesa a navštívili Sliezsky dom. 
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NOVEMBER  

Na začiatku mesiaca sme sa zahrali na zberačov papiera a naše domácnosti sme spoločne odľahčili o 870 kg. Najlepšími 

zberačmi boli Rastik Kubiš a Karolínka a Lucka Badžgoňové. November však neotestoval iba naše svaly pri nosení balíkov 

papiera, ale aj naše hlavy. Čakalo na nás totiž Testovanie 5 a Komparo pre ôsmakov a deviatakov, ale aj vedomostná súťaž 

iBobor. Silu pozdravu a milého úsmevu sme si vyskúšali počas tematického Týždňa pozdravov, kedy sme sa v rámci jedného 

dňa pozdravili 3129 krát. Srdečne sme zdravili a vítali na škole aj vzácnych hostí z Vietnamu, Kambodže, Hondurasu 

a Španielska počas Euroweeku. Práve z týchto krajín k nám zavítali lektori z Kericu, aby sa s nami zahrali a porozprávali 

niečo zaujímavé o svojej domovine. Najstarší z nás sa v novembri vybrali na Okresný súd v Čadci, kde našťastie neriešili ich 

prehrešky, ale reálne zažili súdne pojednávanie. Decká z prírodovedného krúžku zase vyrobili krásne jesenné aranžmány 

a pripravili kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré rozvešali v okolí školy. Umelecky sme podrástli aj po návšteve Kysuckej galérie 

a múzea v Čadci, kde sme si pozreli diela neprofesionálnych umelcov na Kysuciach, výstavu betlehemov a dobových 

pohľadníc. 

               

 

DECEMBER 

Aj posledný mesiac mal pre nás svoj program. Hneď na začiatku sme odoslali ľuďom v Domovoch dôchodcov nami vyrobené 

anjeliky pre radosť. Namaľovali sme perníčky a tie najkrajšie putovali na vianočnú výstavu organizovanú Obcou Olešná 

v KD Olešná. Nikolka Grečmalová získala 3.miesto v okresnom kole výtvarnej súťaže Ochranárik tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany organizovaného Okresným úradom v Čadci. Posledné predvianočné dni sa niesli v znamení príprav na 

vianočnú burzu a vianočnú besiedku.  
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Projekt Zelená škola        

 

Možno sa vám už donieslo do uší, že sme sa tento rok zapojili do projektu pod názvom Zelená škola. Už z  názvu 

je snáď všetkým jasné, že jeho podstatou sú environmentálne aktivity. Cieľom programu je podpora škôl, kde 

priamo žiaci v spolupráci s učiteľmi a rodičmi riešia reálne „zelené potreby“ školy a jej okolia. Tento projekt 

odborne zastrešuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica vo Zvolene, ktoré poskytuje zapojeným 

školám odbornú pomoc a poradenstvo.  

V rámci tohto projektu majú školy na výber 7 tém. My sme si vybrali Zeleň a ochranu prírody. Prostredníctvom 

tohto projektu by sme spoločne chceli skrášliť a zazelenať okolie našej školy, vytvoriť bylinkovú záhradku, vysadiť 

ovocné stromy, zriadiť kompostovisko, postaviť altánok , vpustiť do tried a spoločných školských priestorov viac 

zelených rastlín....Máme na to dva roky a potom nás čaká hodnotenie, na základe ktorého môžeme získať ocenenie 

Zelená škola.  

 

 

 

Na to, aby sme mohli koordinovať všetky práce na projekte bolo potrebné zriadiť kolégium – skupinu ľudí, ktorá 

bude všetky myšlienky a nápady sumarizovať, schvaľovať a plánovať. Úlohou členov kolégia je spájať tvorivých 

jednotlivcov, vyhľadávať spôsoby realizácie, ale hlavne byť hnacím motorom celého projektu. Kolégium netvoria 

len žiaci, ale aj dospelí – zástupcovia učiteľov, rodičov... 

Touto cestou chceme osloviť žiakov, ktorí majú v hlavách nápady, ako zazelenať školu, aby ich posunuli členom 

kolégia (ich zoznam je uverejnený na web sídle školy pod lištou projektu Zelená škola, alebo na nástenke hlavnej 

chodby). Zároveň chceme poprosiť aj ochotných rodičov a priateľov školy, ktorí by nám mohli akýmkoľvek 

spôsobom pomôcť – či už materiálne, alebo pracovne, nech kontaktujú p.uč. Ing. Miroslavu Halásovú, alebo Ing. 

Nikol Michalatovú, ktoré sú koordinátorkami tohto projektu na našej škole. 

Hoci je tento projekt odborne zastrešovaný Živicou, finančne, materiálovo a realizačne je všetko na našich 

pleciach a preto je vítaná každá pomoc zo strany rodičov a širokej verejnosti, ktorej záleží na tom, ako vyzerá 

a žije naša škola. Budeme preto vďační za každý kúsok dreva, každú sadeničku, hodinu práce, ale aj odbornú 

radu, či čokoľvek, čím nám pomôžete oživiť školu. 

 

Za prejavenú ochotu vám už teraz ďakujeme a veríme,  

že aj s vašou pomocou sa nám dielo podarí. 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8-dO3iqXfAhWR_qQKHVhHB0wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.advaita.sk/etikoterapia/teoria/zdravie-podporujuce-myslienky-emocie/104-zoznam-vlastnosti/184-vdacnost&psig=AOvVaw2DQxTnY219xweQexlrohUU&ust=1545074797188344
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Európsky deň jazykov   

O tejto aktivite sme vás informovali pri výpočte našich jesenných aktivít, ale nedá nám nevenovať jej ešte pár 

riadkov, pretože súčasťou tohto dňa bola veľmi milá a tvorivá činnosť. Naši žiaci sa zahrali na básnikov a ich 

úlohou bolo v priebehu niekoľkých minút vytvoriť básničku v rôznych jazykoch na tému Zdravá strava. Tak si 

prečítajte, čo sa im podarilo: 

 

Ja mám rád food, ty máš rád grape  

on má rád apple, toto je veľký battle. 

(S.Kozák, L.Badžgoňová, M.Kramarčík, R.Čišecký, L.Králiková – 5.A) 

 

Fruit to mám rád, je to náš zdravý kamarát, 

nezdravé jedlo, je pre nás peklo. 

(R.Kubiš, J.Jozek, D.Streďanský – 7.A) 

 

Boli sme my angry, lebo sme aj hungry. 

Jeme iba zdravé food, máme radi dobré fruit.  

Cítime sa very good. 

(T.Fojtíková, V.Dedičová, A.Jozeková – 4.A) 

 

Já jsem dobrý pupil, apple som si kúpil.  

Jmenuji se Peter a mám long sveter. 

My name is Tatiana, I don´t like banana. 

Videl jsem opicu, mala v ruke tekvicu. 

(T.Mazurová, D.Gajdičiarová, P.Fuček, M.Kobolková – 7.A) 

 

I love pomaranč, it is planted on ranč. 

I rád tomato, I mix it with potato. 

I drink džús and with uhorky kus.  

I can eat water melon, when leto is on. 

I like rice and džús with ice. 

(Š.Blažek, S.Gavlasová, V.Chabroňová, D.Perďoch, M.Kramarčík – 9.A) 
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Z našej tvorby 

Tu vám prinášame zaujímavý príbeh, ktorého autorkou je Simonka Gavlasová, žiačka 9.A. Vymyslela ho na 
Výchovu umením, kde ich úlohou bolo vytvoriť životný príbeh osoby na portréte. 

Narodila som sa uprostred krutej zimy na juhu Francúzska. Rodičia ma odvrhli a preto som sa 

dostala do rúk Mamy Róse. Mama Róse “svoje” deti učila poslušnosti, oddanosti a fyzickej 

zdatnosti. Tri dni v týždni sme študovali sociálne vedy, francúzštinu, históriu a zvyšné dva dni 

trénovala naše zmysly. Bolo nás šesť. Každý v inom veku. U Mamy Róse som bola od svojich 

troch mesiacov. V tomto veku si ma zobrala z detského domova. Všetky deti sme jej boli 

hlboko zaviazané. Po niekoľkých rokoch pod jej vedením som bola najstaršie dieťa. Nikdy sa 

nerozprávalo o deťoch ktoré odišli. Nikto z nás nevedel čo sa stane, keď sa na druhý deň 

neukážu v študovni alebo v telocvični. Začala som sa obávať, kedy nastane aj môj čas. Myslela 

som, že mi to Mama Róse nejako naznačí, no  nič sa nedialo. Jednej noci mi Mama zaklopala na 

dvere a bez pozvania vstúpila. Mala batoh plný veci. Budila ma, aby som si zobrala najteplejšie 

oblečenie a aby som sa veľmi rýchlo zbalila. V ruke sa jej zablesla dýka, s ktorou som 

trénovala v jej telocvični. Odviedla ma do maštale a podala mi uzdu, na ktorej bola moja 

kobyla, o ktorú som sa starala od malého žriebätka. Povedala len, aby som odišla do Paríža a 

vyhľadala Sira Bena. Vraj ma zamestná do jeho cechu. Uprostred noci som vyrazila na mojej 

Lorde do zamrznutého Paríža... 

Na druhý deň napoludnie som dorazila do Paríža, kde som za nedlho našla Sira Bena. Bol to 

veľmi milý, nízky muž vo veku Mami Róse. Oslovoval ma “lady Anne”, čo som nikdy od nikoho 

nepočula. Povedal mi ako to v jeho cechu funguje. Vraj preňho pracujú len tí najlepší a plnia 

jeho rozkazy. Sústredene som počúvala. Ukázal mi neveľkú izbu s kuchyňou na hornom 

poschodí jeho budovy. Povedal, že sa tam môžem zložiť. Na druhý deň ma zavolal do svojej 

kancelárie a povedal, že sa musím vkradnúť na cisársky ples a odviesť pozornosť mladého 

cisára, ktorého ohrozoval jeho prastrýko. Neskôr som mala prastrýka zabiť. Keď som sa 

vrátila do izby čakali ma tam prekrásne šaty. Také nosila Mama Róse a aj napriek tomu aké 

nepohodlné boli, vedela sa v nich úžasne obracať. Obliekla som si ich. Zapriahla som Lordu a 

vyrazila na cisársky ples. Pri vstupe som sa preukázala a odkráčala som na tanečný parket. V 

duchu som ďakovala Mame Róse za hodiny tanca, ktoré som tak nenávidela. Uzrela som 

mladého cisára a zamierila som rovno k nemu. Ako ma uvidel, vyzval ma do tanca. Tancovala 

som s ním po celej sále a všimla som si, že jeden starý muž sa neustále pohyboval v našej 

blízkosti. Cisár mi dookola rozprával lichôtky rôzneho druhu. Dohrala pieseň a ja som zamierila 

k stolu s občerstvením. Cisár bol v mojom tesnom závese. Zobrala som dva poháre vína a do 

jedného som nasypala prášok na spanie. S úsmevom som mu podala pohár a on ho do dna vypil. 

Ponúkol mi obhliadku paláca. Prijala som a s neskrývanou neskromnosťou som sa opýtala na 

jeho apartmán. Odviedol ma do jeho izby a po chvíli veľmi rýchlo zaspal. Vo dverách som sa 

zrazila s jeho prastrýkom Eugenom. Skríkol na mňa a chcel sa pretlačiť do cisárovej izby. 

Jedným pohybom som ho zrazila na kolená. Vzala som dýku a vrazila som mu ju do srdca. Na 

moje nešťastie ma zbadal strážnik. Ani neviem ako, ocitla som sa vo väzení pod hradom, v 

ktorom si budem musieť odpykať môj trest. 
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Zimná móda 

 

V roku 2018 sú trendy predlžené bundy s kožušinkou a vysoké čižmy. 

Najčastejšie farby búnd sú telová, hnedá, ale aj červená ... a modrá a iné farby. 

 

 

 

  

 

 

 

Vypracovala: Denuša 
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Vianočný recept 

 

Máme zase čas predvianočného zhonu a pečenia. Ani vy nestíhate napiecť? Máme tu pre vás jeden super 

jednoduchý a rýchly receptík na sladkosť, po ktorej sa budú všetci oblizovať. 

 

 Superrýchle Rafaelo 

 

 

 

Čo naň potrebujeme? 

200 gramov kokosu 

1salko  

1 balíček mandlí 

 

 

 

A ako na to? 

Zmiešame kokos so Salkom a urobíme guľôčky. Do stredu vložíme mandľu, obalíme v kokose 

a máme hotovo... Tí, ktorí sú esteticky vnímavejší, môžu svoju prácu okrášliť tým, že Rafaelo 

vložia do ozdobného papierového košíčka. 

 

Prajem dobrú chuť! 

 

 

Vypracovala:Denuša 
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Troška poézie do uška 

 

...a po pečení je čas na relax pri troške umenia. Ponúkame vám básničku od Nikolky Halásovej. 

A o čom je? 

Predsa o vianočnom stromčeku. 

 

 

Vianočný stromček 

 

Kde sa vzal, tu sa vzal,                                                                                     

uprostred izby zrazu stál, 

stromček krásny, zelený, 

dobrôtkami zdobený.  

                                                                                                  

Medovníčky, salónky a jablká, 

celý sa tu v izbe ligotá. 

Sviečky žiaria niekde do diaľky, 

čítame si pri ňom rozprávky. 

 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD8Pf0rqXfAhUC3aQKHTXtABkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vianocne-pozdravy-novorocenky.sk/?fkw%5B0%5D=bord%C3%BAra&psig=AOvVaw2-dAMGPlMp7LOsA3H2cxCj&ust=1545084605661908


13 
 

 

 Vianočné vtipy                 

„Mamiiiiii, ja by som chcela na Vianoce psa.......“  

„Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!!!!“   

 

Dva  kapre  plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: 

„Ešte stále si myslíš, že nás chcú iba okúpať?“ 

                                             

 Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý sneh!!!                    

 

„Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?“ pýta sa v práci pán Novák.  

„Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním.“             

„Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!“ rezolútne to 

odmietne pán riaditeľ. 

„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec. 

 „Vedel som, že je na vás spoľahnutie.“                                           

 

„Sranda musí byť.“ Povedal Santa Claus a nerozdal darčeky.  

 

 

Dve blondínky sa túlajú po lese vyše 4 hodiny, zrazu jedna 

povie: „ Ja už som unavená, kašlime na to, zoberme 

neozdobený.....“ 

         Vypracovala: Nikolka Halásová 
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Vianočné hádanky 

 

Vyrieš hádanky a spoj ich so správnym obrázkom. 

V kúte izby žiari bliká, 

poháňa ho elektrika.  

Tíško čaká na darčeky, 

Nech poteší dobré deti. 

Čo je to?  ..................... 

 

Zo strechy sa na nás smeje, 

a keď slnko zasvieti už ho nie je. 

Veľmi má rád mráz, 

hádaj iba raz. 

Čo je to ?  ....................... 

 

Padajú potíšku,  

Spadnú aj na líšku.  

Už je z nich biely kraj,  

premýšľaj. 

Čo je to?   ....................... 

 

Lesklý obal sladkosť zdobí, 

Na stromčeku šuchot robí,  

Z boka na bok tam sa kýva, 

Plné bruško po nej býva. 

Čo je to?  .........................     

         Vypracovala: Nikolka Halásová 



15 
 

 

 

Hlavolámač 

 

Vyrieš tajničku a potom vyber a vyfarbi správnu odpoveď: 

 

 

1. 4+4 

2. Zelený porast 

3. Vráta, vstup do dvora 

4. Nábytok na spanie 

5. Opak svetla 

6. Zrak 

7. Opak málo 

8. Väčšia trávnatá plocha 
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3. 
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