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Aj v tomto školskom roku sme si pre vás pripravili okrem ŽOLÍKA aj súťažný TESTÍK. 
Keď ho vyplníte, tak odstrihnite súťažnú časť a vhoďte ju do „krabice“ na prízemí školy. 
Tešíme sa na vaše odpovede a traja z vás sa môžu tešiť na zaujímavé ceny. Ich mená budú 
uverejnené v ďalšom čísle. 
   
 �   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   � 
Meno a priezvisko: .............................................................................................................. 
Trieda: .......................................................  
1. Kto napísal hymnu SR? .............................................................................................. 
2. Koľko je VŠETKÝCH počítačov v PC učebni? 

..................................................................................................................................... 
3. Kedy je Sviatok všetkých svätých? ............................................................................ 
4. Koľko má minúta sekúnd ? ........................................................................................ 
5. Tajnička ..................................................................................................................... 
  
�   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
  Vyplň!!! 

 
 
 
 

1. Ktorý mesiac je prvý v poradí ?  
2. Čo stlačíme,  keď chceme odoslať na počítači správu? 
3. Ktoré zvieratko si nosí na chrbátiku domček? 
4. Na ktorom predmete sa učíme o histórii? 
5. Písmenko N s mäkčeňom . 

 
/Barborka Kapitulčinová, 7.A/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Petra Macurová 
(7.A) - šéfredaktor, Barborka Kapitulčinová(7.A) - predseda, ďalší členovia 
redakčnej rady Vanesska, Kristián, Matej a prispievatelia, ktorým ďakujeme... 
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         Ľudovít  Štúr    
      

 �  28. 10. 1815 Uhrovec 
 �   12. 1. 1856 Modra 
     
 

 
 
 
 

             „...slovo zachytí, skutok utvrdí človeka.“ 
 

- bol slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, 
publicista, redaktor a pedagóg. 

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca 
osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, kodifikátor 
slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (okolo roku 
1843), jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849 a 

poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen v rokoch 
1848 – 1849. 

        

Je po ňom pomenovaná planétka (3393) Štúr. 

 

 
                                                         /red./ 
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SEPTEMBER a OKTÓBER 
 
5. 9.  Prvý školský deň ☺  
29. 9. Plenárne ZRPŠ  
4. 10.  1. účelové cvičenie pre II. stupeň  
 Športovo-branné popoludnie pre I. stupeň  
6. 10.  Fyzikálna exkurzia Mochovce a Žiar nad Hronom - planetárium (8. a 9. ročník) 
11. 10.  Návšteva SOU v KNM – 8. a 9. ročník 
12. 10.  Divadelné predstavenie – Lakomec v Žiline (6., 7., 8. a 9. ročník) 
16. 10.  Svetový deň výživy – Týždeň zdravej výživy (17. – 21. 10)  
18. 10. Exkurzia Bratislava SNM – Prírodovedné múzeum (6. A,B)   
24. 10.  Medzinárodný deň školských knižníc 
28. 10 – 1. 11. Jesenné prázdniny 
 
Výsledky súťaží sa dozviete v ďalšom čísle.../red./ 

   ☺☺☺☺           ☺☺☺☺ 
NOVEMBER a DECEMBER 
       
1. 11.  Sviatok všetkých svätých   
8. 11.  Komparo (9. ročník) 
9. 11.  Prezentácia stredných škôl – žiaci 8. a 9. ročníka 
15. 11. IKP – Integrované kariérne poradenstvo, žiaci 8. ročníka 
16. 11.  Medzinárodný deň tolerancie  
17. 11.  Deň boja za slobodu a demokraciu – deň pracovného pokoja 
21. 11.  Zasadnutie pedagogickej rady – vyhodnotenie výsledkov za 1. štvrťrok 

Svetový deň pozdravov (v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí 
        a uvedomiť si tak potrebu osobného kontaktu) 
24. 11. – 1. 12. Kampaň Červená stužka  
1. 12.  Svetový deň boja proti AIDS – rozhlasová relácia a každý z nás bude mať  
    v ten deň pripnutú červenú stužku 
24. 12. Štedrý deň    
25. 12. 1. sviatok vianočný 
26. 12. 2. sviatok vianočný   
31. 12. Silvester  2011 
 
Pasovanie prvákov; Vianočný zvonček – školské kolo žiakov 2. – 4. roč.; Zber papiera; 
Výzdoba interiéru školy; Školský turnaj vo futbale pre I. stupeň; Plavecký výcvik 
žiakov 3. ročníka a rôzne ďalšie akcie našej školy...(nechajte sa prekvapiť) 
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Originálny názov plemena: English Cocker Spaniel 
Krajina pôvodu:  Veľká Británia 
Pôvodné využitie: aportovanie drobnej zveri 
Dnešné využitie: spoločník 
Priemerná dĺžka života: 13 – 14 rokov 
Hmotnosť: 13 – 15 kg 
Výška: 38 – 41 cm 

Je vhodný najmä pre starších ľudí, má pomalú 
chôdzu a tieto psy vedia byť dosť lenivé! 

VZHĽAD 
Stavba tela tejto rasy je robustná. Temeno a nos sú rovnakej dĺžky, ňufák je hranatý. 
Oči nesmú byť svetlo sfarbené, majú mať tmavohnedý odtieň. Uši sú nasadené nízko, 
sú dlhé a porastené dlhou, hodvábnou srsťou. Chvost je nesený v jednej rovine s 
chrbtovou líniou. 

SRSŤ a FARBA 
Priliehavá srsť je hodvábna, stredne dlhá, na bruchu a na nohách tvorí prápory. Farba srsti 
je rôzna, u jednofarebných však nie je povolená žiadna biela, s výnimkou malého znaku na 
hrudi. 

POVAHA 
Kokeršpaniel je temperamentný pes vyrovnanej povahy,  ktorý sa človeku dokáže  
vo všetkých smeroch prispôsobiť. Je veľmi spoločenský, ale nie je na človeku závislý, 
skôr je samostatný. Je to veľmi inteligentný, veselý a hravý pes. 
 

                                                         
                                                                                      
 

 
 
   /pripravila Petra Macurová, 7.A/ 
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Vlastným menom Lionel Andrés “Leo“Messi 

Narodil sa 24. júna 1987 v Rosariu, Santa Fe, Argentína 

Je profesionálny argentínsky futbalista, hrajúci v španielskej La Lige za klub FC 
Barcelona a za Argentínske národné futbalové mužstvo. 

Jeho najlepšia sezóna bola v roku 2008 – 2009, keď s klubom vyhral domácu ligu, 
španielsky pohár, Ligu majstrov a s reprezentáciou získal olympijské zlato. 

Je tiež známy tým, že je obrovským fanúšikom skupiny Oasis a ich piesne počúva pred 
každým zápasom. 

Dvadsaťštyriročný Argentínčan má momentálne na konte 194 presných zásahov v drese 
"Barcy" a v klubových tabuľkách sa pred ním nachádza už len César Rodríguez Álvarez 
s 235 gólmi. 

                              /Matej Borovička, 7.A/ 

������������������������������������������������������� 

 

 
 
 
 

 
Jožko, čo tam gumuješ?  
-Prosím, pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby  
som si tu 5 opravil... ☺ ☺ ☺ 
 
 
Ujo sa pýta chlapca: 
- Ako sa voláš? 
- Tak ako otec. 
- A ako sa volá tvoj otec?       Anička pije po prvýkrát kyslé mlieko a  
- Tak ako ja.        hovorí mamičke: 
- A ako sa voláte obaja?       „Mamííí, tá krava bola asi po záruke!“ 
- Rovnako. 
               /pripravila Vanessa Macková, 7.B/ 
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Dňa  12. októbra 2011 sa žiaci 6., 7., 8., 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia 
v Žilinskom divadle. Divadelná ukážka mala názov „Lakomec“.  Na začiatku sa nám 
predstavil  Škót pán Harpagón, ďalej jeho rodina, sluhovia a potom...sa príbeh začal. 
Odohrával sa na lodi a bol plný humoru, ale aj ponaučenia a lásky. Toto predstavenie sa 
nám veľmi páčilo a na konci zožalo veľký potlesk. Po skončení sme sa presunuli na 
výstavu do Považského múzea v  Žiline. Najskôr sme videli obrazy maliara Vincenta 
Hložníka a o chvíľu sme sa ocitli vo „svete z drôtu“. Pani sprievodkyňa  nás oboznámila 
s históriou drotárstva. Videli sme ukážky nového aj starého drotárskeho umenia.  
Po skončení  výstavy a po krátkej prestávke sme sa presunuli na vlakovú stanicu 
a vlakom  odcestovali  domov.  Po chvíli sme boli doma,  v našom meste. ☺ 
                         

        Považské múzeum v Žiline 
 
     /B. Kapitulčinová a S. Slivková, 7.A/ 
 
       �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   �  �   

 
 

 
Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a 
neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám.            
Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. 
Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne 
problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov 
a šťastia. Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu 
jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr 

narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými 
životnými múdrosťami. Október je mesiacom úcty nás mladších k tým skôr narodeným.  
Ale na túto úctu a pozornosť by sme nemali zabúdať počas celého roka. 
                       /B. Kapitulčinová, 7.A/ 
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Dňa 15.7.2011 sme sa už po ôsmykrát 
rozhodli na osem dní si odpočinúť od svojich 
rodičov a súrodencov a ísť  do letného tábora. 
Tentokrát naša cesta smerovala do mestečka 
vzdialeného len niekoľko kilometrov od 
Piešťan a ubytovali sme sa v Penzióne 
Modrová. 
         Do tábora sa tešili deti, ktoré v ňom boli 
viackrát, ale aj veľa nováčikov. S penziónom a 
prostredím okolo neho sme boli veľmi 
spokojní a ako každý rok, tak aj teraz sme počas týždňa zažili veľa zábavy. Boli sme 
v ZOO farme Nový Zéland, na kúpalisku Eva, pri minerálnom prameni Kyselka, hrali 
sme kráľovskú hru a súťažili v družstvách... Aj keď  v tábore prepukla brušná viróza, 
ktorú sme si priniesli z Kysúc ako ,,darček" a niektoré deti ochoreli, nás ostatných to 
neodradilo a naďalej sme pokračovali v táborových aktivitách. Domov sme si odniesli 
nielen mnoho nádherných spomienok, ale aj veľa krásnych cien.  Veríme, že o rok sa k 
nám pridá mnoho nových táborníkov a tešíme sa na ďalší úspešný letný tábor. 
         Za perfektnú starostlivosť o nás sa chceme poďakovať niekoľkoročným 
organizátorom tábora - pani vychovávateľke Ilovskej, pani učiteľkám Zátekovej, 
Podolákovej, Malíkovej, pánovi riaditeľovi Zátekovi, ale hlavne našej skvelej 
zdravotníčke pani Jančigovej.                     
  

                                                                      
                                                                      
                              
/Nelka Plošticová, IX.A/ 
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Zdravá výživa a správne stravovanie by malo byť súčasťou života každého z 

nás. A preto sme sa rozhodli, že aj tento školský rok našim žiakom pripomenieme, aké 
dôležité je zaradiť do ich jedálnička zeleninu, ovocie a ďalšie zdravé dobroty. Počas 
celého týždňa od 17. – 21. októbra sme do vyučovacieho procesu zaradili témy 
venované zdravej výžive. Vyvrcholením bola príprava zdravého pokrmu. Celú 
organizáciu mala na starosti p. učiteľka Mgr. Mária Birošíková a pomáhali jej pri tom 
členovia Žiackeho parlamentu pod vedením p. učiteľky Mgr. Daniely Podolákovej 
a Mgr. Michaely Prievozníkovej.  
V pondelok sme si vypočuli rozhlasovú reláciu, ktorá nás naštartovala a my sme sa 
zamysleli nad naším spôsobom stravovania. Pre žiakov boli naplánované zaujímavé 
aktivity na celý týždeň. Každá trieda si musela zhotoviť „zdravú“ nástenku a počas 
celého týždňa si nosili iba samé zdravé desiate. Za všetky aktivity získavali body a tie 
sa na záver týždňa spočítali. Vo štvrtok po vyučovaní bola pre žiakov pripravená 
novinka. Mohli si spolu s triednym učiteľom zatancovať v našej telocvični ZUMBU 
pod vedením p. učiteľky Mgr. Lenky Ponechalovej. A išlo im to veru výborne. Veď 
nielen zdravým jedlom, ale aj športom si predsa udržujeme zdravé telo. V piatok na nás 
čakalo ďalšie prekvapenie. Po vstupe do budovy školy každý z nás dostal zdravý 
šalátik, ktorý mohol spapať.  Žiaci I. aj II. stupňa si zároveň priniesli z domu rôzne 
druhy ovocia a zeleniny a počas tretej hodiny pracovali spolu so svojimi triednymi 
učiteľmi na príprave zdravého pokrmu. Na piatej hodine sme sa všetci presunuli do 
telocvične a skôr ako sme sa dozvedeli výsledky súťaže, tak nám niektoré žiačky I. 
stupňa predviedli pekné divadielko – O kráľovi Figarovi.  Potom sme už všetci 
netrpezlivo čakali na výsledky súťaže. A keďže tento rok nás žiaci prekvapili naozaj 
originálnymi nápadmi, tak to porota vôbec nemala jednoduché a výsledky sme sa 
dozvedeli trošku neskôr. A ako to teda dopadlo? 

I. stupeň : 1. miesto 2. B II. stupeň:  1. miesto  9. A 
       2. miesto 3. B                                    2. miesto  9. B 

                 3. miesto 1. A                                    3. miesto  5. B 

Tí najlepší získali „zdravé ceny“ – koše naplnené ovocím. Veríme, že táto akcia 
nepriniesla len pobavenie, ale aj dôležité informácie z oblasti zdravej výživy. Už teraz 
sa všetci tešíme na budúci rok ☺ 
 
 
 

 
                       /Mgr. Katarína Halúsková/ 
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Najviac švábov zjedených za minútu 

Je vám na zvracanie už len po tom, čo ste videli slovo šváb v nadpise? Ak ešte nie, tak 
celkom isto sa tak budete cítiť po tom, čo sa dozviete, že Ken Edward Glossop z 
Derbyshire v Anglicku zjedol za jednu minútu 36 živých švábov v súťaži The Big 
Breakfast in London (Veľké raňajky v Londýne). 
 
Zo športu  
Berlín - Keňan Patrick Makau utvoril na 38. ročníku 
Berlínskeho maratónu svetový rekord v maratóne časom 
2:03:38 hod. Doterajšie maximum Haileho 
Gebrselassieho z rovnakého podujatia z roku 2008 
prekonal o 21 sekúnd. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mačka s dvomi tvárami  
 

• Kocúr Frank a Louie, ktorý sa narodil s dvoma 
tvárami, dvoma ústami a tromi očami oslávil 8. 
septembra už svoje 12. narodeniny. 

 
Obézny muž zrástol so svojím kreslom, nepohol sa z neho dva roky! 

Americkí policajti v Ohiu museli urobiť otvor v stene izby, aby mohli záchranári 
previezť do nemocnice obézneho muža, zrasteného s kreslom. 
 
 
            /zdroj:internet a pripravil Kristián Kloták, 7.A/ 
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A je to tu! Na dnešný deň, 18.10.2011, sme sa všetci zo 6. A a 6. B veľmi 

tešili. No kto by nie, keď sme išli do Bratislavy. 
Cestovali sme síce tri hodiny, ale aj tak si myslíme, že sa nikto nenudil a cesta 

vlakom a električkou bola pre nás príjemným zážitkom. Prešli sme popri krásnom 
a známom nábreží Dunaja, soche Márie Terézie a prvého československého prezidenta 
T. G. Masaryka a zastali sme pred veľkými mosadznými dvermi zdobenými kovovými 
kľučkami a ornamentmi – Prírodovedným múzeom Slovenského národného múzea. Na 
jednom z troch poschodí sme si prezreli výstavu o histórii svetového výrobcu obuvi 
Baťa, ďalšie poschodia obohatili naše poznatky o neživej a živej prírode. Na záver 
veľmi peknej a zaujímavej prehliadky sme si kúpili rôzne suveníry. 

Poprechádzali sme sa po našom hlavnom meste, videli sme most SNP, 
Bratislavský hrad, odfotili sa s Čumilom, Schöne Nácim aj Napoleonským vojakom, 
prešli sme popri starej budove Slovenského národného divadla, popod Michalskú bránu, 
jedinú zachovanú bránu pôvodného opevnenia a pokračovali sme smerom 
k Prezidentskému palácu, ktorý chránil obrovský železný plot a vchod do budovy čestná 
stráž v krásnych historických uniformách. Tu sme si urobili krátku prestávku pri 
fontáne s holubicami mieru. 

Unavení, spokojní a plní zážitkov sme sa rozlúčili pri železničnej stanici 
v Kysuckom Novom Meste. 

P.S.: Ďakujeme našim skvelým pani učiteľkám triednym Mgr. Koňušíkovej 
a Mgr. Zátekovej, ale aj pani učiteľke Mgr. Prievozníkovej a tete Bielekovej, že to 
s nami úspešne zvládli!  

 
                                  /Marianna Plošticová a Sofia Dupkalová, VI.A/ 
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            Malá ukážka z našich zdravých dobrôt ... 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


