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       Strážny anjel                                     
          
       Vinie sa lesom cestička, 
    cestička ako na mojej dlani. 
   Dlaň pod snehom ukrytá sťa malá jedlička, 
      jedlička to nie je, to je najmilšia ručička, 
    ručička, čo stráži naše kroky, 
           kroky, čo nám vyberajú naše mamy. 
           Mamy obdarené nezvyčajným čarom, 
   čarom, malého plamienka, čo nevidíme sami. 
              Sami sa bojíme a my to vieme, 
    vieme, že raz sa rozísť musíme. 
           Musíme a to veľmi bolí, tak ich ľúbme, 
              ľúbme naše mamy! 
               Mamy máme iba raz a nikdy viac, 
                viac už neprídu, nepomôžu nám. 
          Nám ostane smútok a na srdci už iba mráz, 
          mráz nám vadí, je to tak. 
            Tak sa zmeňme a ostaňme navždy tak, 
            tak ako nám srdce káže, spravme radosť našej mame. 
        Mame radosť spraviť chceme, veď ju nadovšetko milujeme! 

 
 
         /Dominika Kubalová, 8.A/ 
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Rodená Piecková, občianskym menom Masaryková. Vyrastala blízko starej mamy, 
ktorá mala porozumenie pre potreby detskej duše, bola dobrá rozprávačka starých 
príbehov a nepriamo ju priviedla k záujmu o ľudovú slovesnosť. Po skončení 
učiteľského ústavu v Lučenci (1934 – 1938) pôsobila Ďuríčková ako učiteľka 
v Humennom, Hornom Tisovníku, Žitnej, na Šajbe (Strelníky), v Omastinej 
a v Bratislave. Pracovala v detských časopisoch Družba, Zornička. 
 
 „Reč, jazyk, to je moje vzácne dedičstvo z domova, z rodného kraja. Nástroj 
po otcoch, dedoch, pradedoch. Vždy ma podivne dojímala táto zázračná kontinuita. 
Hovoriť peknou, čistou rečou je pre mňa ako vzdávať úctu tým, po ktorých som ju 
zdedila...“ 

TVORBA:  

Poézia pre deti: Rozprávka o dedovi Mrázovi (1954), Zajko a líška (1957), Čarovná 
píšťalka (1958) 

Próza pre deti: Zajtra bude pekne (1959), My z ôsmej A (1960), Danka a Janka (1961), 
O Guľkovi Bombuľkovi (1962), Jasietka (1963), Útek z gramatiky (1965), Majka 
Tárajka (1965), Papierová rozprávka (1968), Danka a Janka v rozprávke (1970), 
Janček Palček (1970), O Katarínke a Túlavom vrchu (1970), Jožko Mrkvička Spáč 
(1972), Biela kňažná (1973), Nie je škola ako škola (1974), Dunajská kráľovná (1976), 
Prešporský zvon (1978), Domček, domček, kto v tebe býva? (1983), Čo si hračky 
rozprávali (1986), Zemský kľúč (1986)... 

 

Mária Ďuríčková 
 
* 29.09. 1919  Veľká Slatina 
 15.03. 2004  Bratislava 
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Najkrajší deň zamilovaných sa uskutočnil dňa 13.2.2009 aj u nás.  
Svojej polovičke /alebo niekomu, koho máte radi/ ste mohli zakúpiť lízanku s vlastným 
odkazom na lístku ./ 
 
Trošku z histórie: 
 
Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a 
slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. 
    A kto bol sv. Valentín? Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme 
v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II., ktorý bol známy svojimi 
megalománskymi túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži 
sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine 
manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované 
páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou 
celoživotnej lásky ho dal popraviť. 
    V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a 
ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov. Tento 
sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni 
počas celého roka. 
      /Marika Ondrušková, 8.A/ 
 
 

 

Dňa 15.-16.1. 2009 sa na našej škole uskutočnil zápis prvákov. 

Zápis prvákov sa uskutočňoval od štvrtka /13:00-18:00/ do piatka /13:00-18:00/.  
Pri vstupe do haly ich čakali rôzne rozprávkové bytosti, ako napríklad: pipi dlhá 
pančucha, šaškovia, červená carcoolka, futbalista a dobrá víla. Po uvítaní sa deti išli 
podpísať a rodičia ich išli zapísať do školy. Po podpísaní na veľký papier sa deti začali 
hrať s rozprávkovými bytosťami. Pozerali a pomenúvali veci na obrázku, skákali cez 
kruhy, hrali sa s loptou a pokúšali sa zhodiť panáčiky. Rodičia a malé deti mali 
prehliadku školy. Keď sa to skončilo, tak sa každá rozprávková postavička vybrala späť 
do svojej rozprávkovej ríše. 

       Autorka: Dominika Kubalová  

 

4                            in-Suľkováčik 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prečítajte si  zaujímavé a vtipné frazeologizmy : 
 

Viac hláv - menej rozumu. 
Viac hláv – viac kapusty. 
Lož má krátke nohy, aby ju nebolo vidieť, keď klame. 
Lož má krátke nohy a dlhé ruky. 
Lož má krátke nohy, ale vysoké podpätky. 
Neodkladaj na zajtra, čo môžeš spraviť aj o 3 dni. 
Práca šľachtí človeka, ale hrbí chrbticu. 
Práca šľachtí človeka, ale lenivosť vyhráva. 
Práca šľachtí človeka, ale mňa šľachtí oddych. 

                     /trieda 8.A/ 
 

                                           
 
 
  
 

Láska je strašne farebná, 
 farebná jak tá dúha.  
 Dúha je veľmi nádherná, 
 nádherná ako tá čistá studňa. 
 
 Zo studne vyviera pramienok, 
 pramienok - kus tvojich vlasov. 
 Vlasy ako žltý plamienok, 
 plamienok v očiach temných hlasov. 
            /Andrea Backová, 8.A/ 
 
/V básni je použitá epanastrofa. A čo to je? 
 Je to opakovanie slova z konca verša na začiatku nasledujúceho verša./ 
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Country je hudobný žáner, ktorý vznikol na juhu Spojených štátov. Jej korene vedú 
k tradičnej folkovej, keltskej, gospelovej, humorne ladenému štýlu  
a k starobylej hudbe. Tento štýl sa pôvodne volal hillbilly music. 
Najznámejšími mestami, ktoré sú spojené s tradíciou country hudby sú v štáte  
California a na juhovýchode štátu Tennessee. 
 
 

                                       
 
 
Pre tento žáner sú typické hudobné nástroje ako napríklad – husle, bendžo, mandolína, 
harmonika, akustická gitara alebo ba 
                      

                        
                                                                          
                                                                                              /pripravila V. Gavláková/ 
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Cez hodinu si Jožko prdne. 
Učiteľka ho vyhodí za dvere a Jožko sa smeje. 
Učiteľka: „Prečo sa smeješ?" 
Jožko: „Lebo vy musíte dýchať 
ten smrad a ja som na čerstvom vzduchu!" 
 
    Diváci sledujú maratónsky beh: 

-Stavte sa, - hovorí pán Fialka svojmu známemu, 
že vyhrá ten chlap s červenou kravatou! 
- S akou kravatou? To je jazyk! 

 
Píšem ti pomaly, lebo viem, že nevieš rýchlo čítať.  
 
  Dvaja psy si rozprávajú: 
        Tak čo, ako tá ekonomická reforma ovplyvnila tvoju životnú úroveň? 
                             Ani sa nepýtaj, je to ešte horšie než to bolo. Skrátili mi reťaz. 
                            To nie je ešte tak hrozné, aspoň nemusíš toľko behať okolo, nie? 
                            No to áno, ale žrádlo zostalo tam, kde bolo predtým. 
 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

            
 
Horí, horí a nemožno to zahasiť. 
   Čo je to? (mesiac) 
 

Sedí pani na kláte  
    v tmavom, čiernom kabáte. 
      Čo je to? (noc) 
Na víne prerobí, 
na vode zarobí. 
 Čo je to? (krčmár)   Štyri dupitance, 
      štyri poťahance, 
      dva popichance 
      a jeden bič. (krava) 
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  SÚŤAŽ     SÚŤAŽ        SÚŤAŽ        SÚŤAŽ     
 
Tentoraz sme si pre vás pripravili opäť zaujímavý testík.  
Nezabudnite, že keď testík vyplníte, tak sa ponáhľajte na prízemie a tam vás opäť čaká 
„krabica“, do ktorej môžete vhodiť svoje správne odpovede. 
Troch z vás odmeníme a vaše mená uverejníme v ďalšom čísle.   
No a to vyjde v mesiaci APRÍL...       
Výhercovia z 2. čísla sú:  

1. Dominika Buryová 4.B 
2. Simonka Slivková 4.A 
3. Alžbetka Škvrndová  4.A 

Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. uč. Halúskovej. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Meno a priezvisko: ......................................................................... 
Trieda: .............................................. 
1.Ako sa volá slovenský prezident?................................................................ 
2.Má kapor kosti?............................................................................................ 
3.Môže mať mačka chuť na počítačovú myšku?............................................ 
4.Čo robí krtko?.............................................................................................. 
5.Čím sa živí bocian?...................................................................................... 
6. Hodnotenie zo strany 12:............................ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
                                           SUDOKU 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   9 8  4   
  5 3    2  
 3  2   7   
  3     6  
 1  4  5  8  
 9     3   
  1   2  9  
 7    3 1   
  2  1 4    

      5 2  
  2 6    3 9
  5 1     6
5        2
 1  8  3  5  
3        4
4     5 6   
9 2    8 7   
 5 1       

8                                                                                             in-Suľkováčik 
  

  
Dňa 15.12.2008 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. A tu sú výsledky: 
 
3. roč.   -  27 žiakov 

1. miesto:    Alžbeta Jancová     3.B    18b 
2. miesto:    Sebastián Beláček   3.B    18b 
3.  miesto:   Sofia Dupkalová      3.B    18b 

4.roč.- riešilo 39 žiakov 
1..miesto:   Andrea Tinková   4.B   26b 
2. miesto:    Filip Fábik          4.B   23b 
3.miesto:     Hoštáková, Knihová  4.B  21b 

                             Škvrndová, Randová    4.A   21b 
        Kapitulčinová, Škorík 4.A 21b 
        Borovička  4.A 21 b 
5.roč.-riešilo 18 žiakov 

1.miesto:    Adrián Mindek   5.B   24b 
                        Natália Marčanová  5.A   24b 

2..miesto:    Ema Šlopková   5.B   20b 
                              Milan Pagáč    5.A   20b  
                              Elena Dadajová  5.A 20b 

3..miesto:    Katarína Gazdíková  5.A   19b 
                              Lukáš Raček    5.A    19b 
6.roč.-riešilo 18 žiakov 

1.miesto:  Matúš Beláček    6.A  18b 
                                     Michal Šotkovský  6.B   18b 

2.miesto:     Júlia Krupková   6.A  13b  
  
7.roč.-riešilo 11 žiakov  

1.miesto:    Tomáš Kubala   7.A   17b  
                      Mária Grančičová   7.A   17b 
                      Alexander Backa  7.A  17b 

2.miesto:      Pavol Urban      7.A  16b 
3.miesto:       Michal Falát    7.A  15b 

 
8.roč.-riešilo 12 žiakov  

1.miesto:   Klaudia  Galgánková     8.A   19b 
2.miesto:    Ján Maráček    8.A   17b 

                     Miroslav Pakanec   8.B  17b 
3.miesto:    Barbora  Parizeková   8.A 16b 

                     Dominika Greňová   8.A   16b  
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Dňa 16.12.2008  sa uskutočnil  4.ročník súťaže Sudoku:  
 
V kategórii 5.-7. ročník súťažilo 22 žiakov  

1.miesto:  Veronika  Gavláková  7.A 
2.miesto: Tomáš Kubala   7.A 
3.miesto:  Michaela Slížová  7.A 

 
V kategórii 8.-9. ročník súťažilo 11 žiakov  

1.miesto: Zuzana  Ševčíková   9.B 
2.miesto: Alžbeta Masaryková   9.A 
3.miesto: Simona Hrubá    9.B 

 
                                                    

 
Olympiáda z cudzích jazykov: 
 
Nemecký jazyk:  Erika Jantošíková  7. ročník  3.miesto  
     
Anglický jazyk:  Michal Falát             7. ročník 4.miesto  
                     Tomáš Kubala        7. ročník 4.miesto  

Ján Maráček                      8.A  7.miesto        
 
Samuel Tinka                    9.B  1.miesto 

                                       /Postúpil a v krajskom kole obsadil pekné 5. miesto/  
 
   GRATULUJEME!!! 

                                                    
 
Ešte dňa 25. 11. 2008 sa dve žiačky našej školy zúčastnili aj recitačnej súťaže 
s názvom: Literárna jeseň básnika rodných Kysúc. 
Bola to I. Sedláčková /6.A/, ktorá sa v poézii a vo svojej kategórii umiestnila  
na 1. mieste. 
A V. Gavláková /7.A/ v próze tiež na 1. mieste. 

Dievčatám dodatočne gratulujeme!!! 
 

                                                                              
 
Dňa 10.02. 2009 sa uskutočnilo 1. kolo súťaže „Rastliny a zvieratá“ a zúčastnili sa ho 
naši traja žiaci. /Gazdíková, Dadajová, Gavlák/ Pripravovala ich p. uč. Podoláková 
a umiestnili sa na 2. mieste. /A verte, že to nebolo až také jednoduché, museli sa 
poooriadne pripraviť./ 
                                                    Gratulujeme !!! 
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Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Magicko-
prosperitné úkony, charakteristické pre fašiangové obdobie mali blahodárne pôsobiť na 
očakávanú dobrú úrodu.  

Fašiangy boli časom priadok, zakáľačiek, svadieb, ktoré sprevádzali zábavy i 
fašiangové sprievody masiek. Samotné masky predstavujú zvykoslovné predmety 
vyrobené z najrozličnejších, v ľudovom prostredí dostupných materiálov. Ich nositelia 
sa usilovali s nimi stotožniť nielen vonkajšou podobou, ale aj predstieraním, že do nich 
vstúpil duch predstavovaného. 

 
V mnohých oblastiach na Slovensku dominovala maska turoňa - ako štylizácia 

býčej hlavy s rohmi. V menšej miere sa vo zvykoslovných prejavoch na Slovensku 
objavovali aj ďalšie zvieracie masky - maska koňa, barana a kozy. Jednoznačne 
najrozšírenejšou zvieracou maskou na našom území bola maska medveďa.  
K najčastejšiemu spôsobu maskovania vo fašiangových obchôdzkach patrilo 
prezliekanie sa mužov za ženy, ale aj maska predstavujúca súčasne ženu i muža. V 
sprievodoch dominovali masky svadobného páru. Sprievody masiek sa nezaobišli bez 
muzikantov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nezabudnite!!! V náhradnom termíne /vopred vás upozorníme/ sa na našej škole 
uskutoční KARNEVAL. Tak už viete, aká budete maska??? 
Vstupné s maskou  50 centov a bez masky 1 €. Uskutoční sa v telocvični.  
Od 14.00 hod. do 16.00 hod. pre prvý stupeň.  
Od  14.00 hod. do 19.00 hod  pre druhý stupeň. 
 
 
                   TEŠÍME   SA   NA   VÁS  !!! 
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01.-07.01. Vianočné prázdniny  
15. a 16.01.  Zápis prvákov do 1.ročníka, Deň otvorených dverí  
22.01.   Beseda - život s cukrovkou   
23.01.  Zasadnutie pedagogickej rady  
14. 02.   Valentín 
18.-20. 02 Chrípkové prázdniny        

 
 

      
 
   
 

08.03. Deň OSN, práv žien a medzinárodného mieru 
21.03. Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie 

  Prvý jarný deň, jarná rovnodennosť 
 Svetový deň lesov 
22. 03.  Svetový deň vody 
23.03. Svetový meteorologický deň 
28.03.  Deň učiteľov  
 
23.02.-27.02  Zber papiera                 
02.03. – 06.03.  Jarné prázdniny 
        Fašiangový - školský karneval  /termín zatiaľ nevieme/ 

 
 
Mesiac marec je aj mesiacom knihy, tak skúste navštíviť knižnicu a určite tam 
niečo pekné nájdete. 
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A pre koho sme sa rozhodli tentoraz? Naše bystré očko sme zaostrili smerom k známej 
relácii s názvom SMOTÁNKA. No a jej moderátorkou je  

                         Erika Judínyová 
 
 

 
 

Šaty s efektným zdobením  
            sú nádherne jednoduché a 
            elegantné. 
            Zaujímavé je aj “antické“ riešenie 
            dekoltu.  

Doplnkom, mejkapu a účesu 
tlieskame! Výhrady máme  
ku kabelke – chcelo by to totiž  
elegantnejší model „vuittonky“.  

 
Priraďte fotografii známku  

       od 1 do 5. /1 je najlepšie a 5 
  najhoršie/ 
 
      !!!Nezabudnite!!!    

1    2   3 4 5                  Hodnotu známky vpíšte aj do testíka  
                                                                           na str. 7. 

     Výsledok vášho hodnotenia sa dozviete v budúcom čísle.                                                         
/A ako to dopadlo s Darou Rolins vo vašom hodnotení? Podľa vás si  zaslúži jednotku./             
                                                                               
                                                                               /pripravila D. Fábiková/ 
 
/Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – zodpovedný pedagóg, Veronika Gavláková-
šéfredaktor /7.A/, Daniela Fábiková /7.A/-predseda, Dominika Kubalová /8.A/, Marika 
Ondrúšková/8.A/, Veronika Ondrúšková /5.B/, ďalší členovia redakčnej rady 
a prispievatelia, ktorým ďakujeme. 


