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                                 Pár slov na úvod ... ☺☺☺☺ 
Milí naši čitatelia – Suľkováci!  

Letné prázdniny sa skončili a vy ste opäť zasadli do školských lavíc. Veríme, 
že ste počas letných dní nabrali veľa síl, aby ste úspešne zvládli aj tento školský rok. 
Vieme, že pre mnohých z vás to zrejme vôbec nebolo ľahké. Veď vymeniť teplučkú 
perinku za rannú cestu do školy je skutočne ťažké!!!  ;) 

Škola vám aj tento rok prinesie veľa nového: nadobudnete nové vedomosti, 
zapojíte sa do rôznych súťaží a olympiád, zúčastníte sa zaujímavých školských akcií, 
vytvoríte si  nové kamarátstva a zažijete aj kopec zábavy.  

Aj náš školský časopis si pre vás pripravil nové rubriky a zaujímavé súťaže. A 
nezabudli sme, samozrejme,  ani na žolíka. Ten vás oslobodí od jednej ústnej odpovede, 
ak ste sa nestihli pripraviť. ☺  

Nezabúdajte však ani vy na to, že škola, to nie sú len povinnosti, ale aj vzťahy 
medzi vami navzájom. Pomáhajte si prekonávať ťažkosti v učení, buďte k sebe 
ohľaduplní a hlavne slušní.  

Veríme, že tento školský rok bude pre vás úspešný a zároveň vám za celú 
redakciu želáme veľa šťastia a úspechov.  
        /vaša redakcia ☺☺☺☺ / 
�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

 

 MARTA HLUŠÍKOVÁ 
   
                * 9. 10. 1952  
 

- detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. Po maturite na Strednej 
všeobecnovzdelávacej škole v Trenčíne študovala na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
odbor slovenský jazyk a latinčina (1971 – 1976). Po štúdiách 
bola v rokoch 1976 – 1977 redaktorkou v Archeologickom 
ústave v Nitre, od roku 1977 pracuje v školstve. 

 
Tvorba:   Kde pavúky tkajú cukrovú vatu 
  Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky 
  Bublinkové rozprávky 
  Čo baby nedokážu a iné...                                                          

 /red./ 
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Dňa 26. septembra sme si i mi tento deň 

pripomenuli zaujímavými aktivitami  a školskou 
reláciou. Žiaci mali možnosť počas prestávok 
„navštíviť“ európske krajiny, ktorých jazyky sa 
učíme a tiež tie, s ktorými susedíme: Nemecko, 
Slovensko, Anglicko, Rusko, Poľsko, Lotyšsko, 
Maďarsko, Česko.  Deti sa oboznámili so 
základnými faktami  a geografiou krajiny, pozreli 

si zaujímavé veci, suveníry, pohľadnice, fotky a obrázky, pripomenuli si pozdravy, 
vlajku  štátu a dokonca bola aj ochutnávka typických jedál, napr.: v Nemecku čokoláda, 
vo Švajčiarsku syr, v Anglicku cookies, no najväčší úspech malo Slovensko s 
haluškami. Veľkou atrakciou bolo nechať si pomaľovať tvár a ruky nejakou európskou 
vlajkou. Pred každou hodinou žiaci čítali príhovor v jednom zo 4 jazykov, čo bolo pre 
deti veľmi zaujímavé. 
 
       Touto peknou a poučnou akciou sme si chceli pripomenúť, aké dôležité je študovať 
jazyky a vedieť sa dorozumieť. Veď určite všetci poznáte výrok: „Koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človekom.“ Preto študujme a učme sa rozprávať aj v iných jazykoch a nie 
iba po slovensky... 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

      /Mgr. Lenka Ponechalová/ 

4444 | –––––––––––––––––––––––––––––––––––  In - Suľková čik –– 
 

                
 
Druhý októbrový týždeň sme sa všetci ôsmaci zúčastnili exkurzie do Banskej Štiavnice 
a Žiaru nad Hronom.   
      Banská Štiavnica je historické banícke mesto na strednom Slovensku. Je zapísaná 
do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na námestí Svätej 
Trojice sa nachádzalo geologické múzeum (banícke múzeum).  
Zaujali nás tam minerály a horniny nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
      Po prehliadke sme navštívili Nový Zámok, ktorý slúžil ako strážna veža počas bojov 
proti Turkom. Na najvyššom poschodí sme mohli pozorovať výhľad na Banskú 
Štiavnicu. 
      Exkurzia pokračovala do hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad 
Hronom. V hviezdnej sále sme si konečne odpočinuli od namáhavej cesty. Skoro 
v ležiacej polohe sme sledovali videofilm o hviezdach. Bol to pre nás veľký zážitok. 
Nikto ešte nič také nezažil. 
      Z tohto dňa sme si odniesli veľa pekných spomienok. Ďakujeme pani učiteľkám 
Mgr. Podolákovej a Mgr. Horvátovej za náučnú exkurziu. 
  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

/Nikolka a Simonka Jantošíkové, 8.A/ 
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            Milan Rúfus 
                     Modlitba za starkú 
 

Matička Božia, 
ty deťom dvakrát milá! 
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem. 
Nechaj nám starkú. 
Aby mi dlho žila. 
Starká má pre mňa času, koľko chcem. 
Starká je vľúdna. 
Má Boží pokoj v duši. 
Starká sa o nás s nikým nedelí. 
Má času ľúbiť nás. 
  
      /Mária Pagáčová, 7.A/ 
 
           �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   � 

  
                  Jeseň je jedno z ročných období.  
Astronomicky sa začína jesennou rovnodennosťou (okolo 23. 
septembra) a končí sa zimným slnovratom (okolo 21. decembra). 
V meteorológii sa podľa konvencie 
(zvyklosti) počítajú ako jesenné mesiace  
september, október a november. V jeseni 
dozrieva ovocie, zelenina, zbiera sa obilie. 

Zvieratá sa začínajú pripravovať na zimu. Je špecifická tým, že 
listy menia svoje farby a opadávajú. Prečo však listy menia na 
konci leta farbu? Listy slúžia stromom na dýchanie – pomocou 
slnečného žiarenia a zeleného farbiva (chlorofylu) sa v nich 
rozkladá oxid uhličitý. Ako reakcia na skracovanie slnečného svitu 
sa znižuje aj produkcia chlorofylu, namiesto ktorého nastupujú iné farbivá. V listoch sa 
zároveň ukladajú aj niektoré odpady stromového metabolizmu, ktorých sa odpadnutím 
listu strom zbaví. Takže očistený od odpadu sa pokojne môže uložiť na zimný spánok. 
Deti sa radi hrávajú so šarkanmi, keďže fúka silnejší vietor ako cez iné ročné obdobia. 
Jeseň je krásne ročné obdobie.  

Tak nečup doma za počítačom alebo televízorom a choď von! 

Veď je krásna jeseň!  

A nezabudni sa teplo obliecť! ☺☺☺☺                  

 /Katarína Račáková, 5.A/       

A nič ju nevyruší. 
Pri nej má týždeň sedem nedelí. 
Matička Božia, 
ty, ktorú nepoznáme, 
no vieme o tebe, 
ozvi sa na môj hlas. 
Nechaj nám starkú. 
My spolu niečo máme. 
To nikto viac už nemá 
okrem nás. 
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V tomto školskom roku sme sa rozhodli, že vás niečím prekvapíme. Bude to 
fotografická súťaž ☺. 
V každom čísle Suľkováčika uverejníme fotografiu niektorého z našich 
pedagógov.  
A čo bude vašou úlohou? Budete musieť uhádnuť,  o koho na fotografii ide. 
A aby ste to nemali až také jednoduché, tak tie fotografie budú z ich detstva.  

Veríme, že to pre vás bude určite zaujímavé a zábavné. Veď budete musieť skúmať, hádať 
či hľadať podobu.  
Ako prvú sme si pre vás pripravili fotografiu jednej z vašich pani učiteliek. Tak sa na ňu 
dobre pozrite a popremýšľajte. Tak čo? Už viete? Že ešte nie? 
Nevadíííí. Máte na to čas, tak si to poriadne premyslite a hádajte. ☺  
Na vaše odpovede sa už teraz veľmi tešíme. V dolnej časti stránky odstrihnite súťažný 
kupón a s vaším menom, triedou a tipom ho vhoďte do „krabice“ na 1. poschodí našej 
školy. Na víťaza čaká prekvapenie. Tak veľa šťastia!! ☺     
 

    
 
 
 
    
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súťažný kupón č.1 
Meno a priezvisko: .............................................................................. 
Trieda: .............................................. 
Tvoj tip: ............................................................................................... 
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Mrkvová  pomazánka  

 

    Potrebujeme: 
kyslú smotanu, odtučnený tvaroh, lyžičku 
vegety, štipku mletého korenia, 2 strúčiky 
cesnaku, ½ zeleru, 4 veľké mrkvy. 

     
Postup: 
Mrkvu a zeler nastrúhame na jemno, pridáme ostatné suroviny a zmiešame. 
 
    Dobrú chuť ☺ 
 
          /Daniela Hagenová, 5.A/ 

 
    �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     �     � 
 
 
 
 
 
Čo hovorí magnet magnetke? 
„???“......“Ty ma ale priťahuješ.“ ☺ 

 
  
  Stretnú sa dve kostry na ceste a jedna sa pýta druhej: 
    „Kde si bola?“ 
    Druhá jej odpovedá: „ Ále, u kožného.“  
 
 
 
 
Príde Peťko domov zo školy a hovorí: 
„Dostal som tri päťky.“ 
„A z čoho?“ 
„Z ničoho nič.“ ☺  

/Denis Mäkký, 7.A/ 
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S kým?   ...so žiakmi našej školy 
O čom?  ...o letných prázdninách 
 
Interview č.1  
 

Letným prázdninám sme opäť dali ,,ZBOHOM“ a i tento rok sme sa 
spolu stretli. Určite máte mnohí veľa krásnych zážitkov, na ktoré budete dlho spomínať. 
Rozhodli sme sa na ne opýtať niektorých spolužiakov. Naše otázky boli:  
 

1. Aký nezabudnuteľný zážitok si prežil/a cez leto ty? 
2. Tešil/a si sa po prázdninách do školy? A na čo konkrétne? 
3. Robil/a si cez leto iba to, čo ťa baví? 

 

Nino Dubec z 2.A 
   1. V lete som sa veľmi často hrával s kamarátkami vonku a zažili sme kopu zábavy. 
   2. Do školy som sa tešil a hlavne na písanie. 
   3. Nebaví ma hrať sa na počítači. Väčšinou som sa teda chodil hrávať von a aj      
      s kamarátkami. 
 

Ninka Papučíková z 2.B 
   1. Cez prázdniny som bola na dovolenke s rodičmi v Turecku. 
   2. Tešila som sa hlavne na matematiku, pretože veľmi rada počítam ☺. 
   3. Mamina so mnou precvičovala čítanie a písanie, aby som to nezabudla. Ale niekedy  
      som sa pri tom nudila, pretože nemám rada dlhé prepisovanie a čítanie. 
 
 

Lucka Pilková z 5.A 
   1. S rodinou sme boli u sesterníc v Taliansku ☺. Užila som si kopec zábavy. 
   2. Nie...iba na spolužiačky ☺. 
   3. Oddychovala som, ale musela som si aj opakovať a pripravovať sa do 5. ročníka.  
      Veľmi  sa mi ale nechcelo ☺. 
 

Viki Chupá čová zo 7.B 
   1. Cez prázdniny som s rodičmi navštívila Prahu. 
   2. Nie, iba na kamarátky. 
   3. Prázdniny som si veľmi užila. Robila som len to, čo ma baví ☺. 
 

Vanessa Macková z 9.B 
   1. Zažila som veľa srandy so sesternicami.  
   2. Niééééééééééé!!!  
   3. Áno, leto som si užívala a robila len to, čo ma bavilo ☺. 
 
Ďakujeme za rozhovor a želáme všetkým veľa síl v novom školskom roku ☺. 
                                            

       /Sofia Dupkalová, 8.A/ 
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Vetríček maličký,     Vetríček maličký, 
pohlaď mi ručičky.    pohlaď líčka mamičky. 
Celý deň pracujú,    Nech sa pekne usmeje 
v rukavičkách tancujú.    a do vlasov jej vetrík zaveje.  
  Lucka Pilková     Katka Račáková 
 
 
Vetrisko chlapčisko,           Vetríček maličký, 
kade stále lietaš?            pohlaď moje ružičky. 
Keď ťa tu treba,            Aby krásne voňali 
po uliciach beháš.           a my sme si pri nich spievali.  
  Laurika Kormancová          Danielka Hagenová 
 
Vetríček maličký,    Vetríček maličký, 
pohlaď mi ručičky.    pohlaď lístočky. 
O malú chvíľočku    Červené, zelené 
môžeš aj nožičky.    a pekne sfarbené. 
 
 Budeme si spolu spievať,        Vetrisko chlapčisko, 
 krásne sa zabávať.        kade si sa túlalo?  
 Ružičky nám budú mávať,       Keď si malo doma byť, 
 nožičky veselo tancovať.        tak si tam nebolo. 
  Laurika Kormancová   Kristínka Kureková 

 

     Rozbili sa fľaštičky 
     a vyplašili kačičky.  
     A k tomu mamičky 
     priniesli tam mačičky. 

     Lukáš Janík 
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Assassins Creed IV Black Flag 

Ďalší diel série Assassins Creed vás zavedie do Karibiku roku 1715, ktorému vládne 
duch pirátstva. A práve medzi týchto lotrov spadá i váš nový hlavný hrdina, mladý a 
bezohľadný kapitán Edward Kenway. Príbeh sa bude točiť okolo lode Kavka, ktorá sa 
stane nielen vaším domovom, ale tiež zmyslom vášho života. Loď bude potrebné 
vybaviť a budete musieť zohnať posádku.               
Vyjde 22. novembra 2013.                                                           
 

 

     

  

 

 

 

 

       /Michal Galvánek, 7.A/ 
 

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

            Čo nás čakáČo nás čakáČo nás čakáČo nás čaká    ????????????    
NOVEMBER a DECEMBER 
       
1. 11.  Sviatok všetkých svätých   
7. 11.  Komparo (9. ročník)    
16. 11.  Medzinárodný deň tolerancie 
21. 11.  Svetový deň pozdravov (v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí 
        a uvedomiť si tak potrebu osobného kontaktu) 
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  2013 
 
Pedagogická rada – vyhodnotenie našich výsledkov za 1. štvrťrok; rôzne ďalšie akcie 
našej školy...(nechajte sa prekvapiť!!) 
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1. Kto má meniny 15.4.?   8. Brat mojej mamy je môj....  
2. Tretí mesiac v roku  9. Zápor 
3. Hlavné mesto Slovenska 10. Najvyššia karta je .... 
4. Súrodenec           11. Hora 
5. Prvý muž sa volal...?   12. Čas ukazujú ... 
6. Kuly je spevákom skupiny..? 13. Začiatok týždňa ... 
7. Rybie vajíčko 
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TAJNIČKA 
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         TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK      

AAAA    opäť opäť opäť opäť je to tu !!! je to tu !!! je to tu !!! je to tu !!!     
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 1. poschodí našej 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. Ktoré číslo doplníš namiesto otáznika?    2, 4, 9, 11, 16, 18,  ?  , 25, 30  
 a) 19  b) 24   c) 23                            
2. Mama kúpila 4 čokolády. Každá stála 0,20 €. Koľko jej vydali, ak platila 2€? ..............                             
3. Ako sa volá náš premiér? (napíš jeho meno a aj priezvisko)  

..............................................................................                                                                                                        
4. Čím sa platí v USA? 
..............................................................................................................................................                                
5. TAJNIČKA: Farby žltá, hnedá a červená sú ...................................................................... 
                                                                    
�   �   �   �   �   �    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  

 
 
 
 
← Pospájaj a vyfarbi si ! ☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Redakčná rada: Mgr. Katarína 
Halúsková - koordinátorka činnosti, 
Sofia Dupkalová (8.A) - šéfredaktor, 
Barborka Kapitul činová (9.A) - 
predseda a ďalší členovia redakčnej 
rady Katka, Danielka, Michal, Denis, 
Simonka, Nikolka, Majka, Kristínka 
a ďalší prispievatelia, ktorým 
ďakujeme...                             


