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     Ján  Domasta 
 

   * 23. 09. 1909  Cabaj-Čápor 

    26. 08. 1989  Cabaj 

 

- študoval na gymnáziu v Nitre a Ružomberku, po maturite chcel pokračovať na 

medicíne, ale dostal odpoveď „Nelze vyhověti!“ Hľadal si teda zamestnanie, no v tom 

čase bola kríza, a tak si našiel učiteľské miesto. Počas zamestnania si doplnil vzdelanie 

na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici a na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Striedavo pracoval ako učiteľ a redaktor. 

 

Dielo:       POVESTI O SLOVENSKÝCH HRADOCH 2 

 

 O knihe:  
 

Povesti sú súčasťou histórie. V každej povesti existuje 

historické jadro, ktoré sa zachovalo vďaka ústnemu podaniu. 

Ľud si určitú historickú skutočnosť alebo osobu opriadol 

dejom, ku ktorému časom pribúdali ďalší a ďalšie 

skutočnosti. Tie sa vôbec nemuseli viazať k danému miestu 

či osobe. Dnes už z povestí často nevieme vylúpnuť ono 

historické jadro. Neraz však iba ony svedčia o tom, že na 

určitom mieste stál napríklad hrad, či iná usadlosť. 

Vzhľadom na to, že povesti o osobách alebo miestach 

nachádzajúcich sa na území našej vlasti patria 

neodmysliteľne ku kultúrnemu dedičstvu, často sa k nim vraciame. 

 

             /red., zdroj: internet/ 

 



––– In - Suľkováčik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 3 

 
Kde bolo, tam bolo, kde chuť učiť sa brány otvorené mala, bolo raz jedno 

kráľovstvo. V tom kráľovstve panoval múdry a spravodlivý kráľ. Žil na hrade Suľkov 

a spoločnosť mu robili dvorné dámy, šašovia i zbrojnoši. Jedného dňa si kráľ uvedomil, 

že sa už pomaličky blíži deň, keď do jeho kráľovstva pribudnú noví obyvatelia. Pýtate 

sa, že kto to len môže byť? No predsa naši malí prváčikovia! Tí sa už nevedeli dočkať 

toho významného dňa. A aby bola slávnosť veľkolepá, dal kráľ pripraviť všetky 

komnaty, nariadil dvorným dámam, aby si obliekli tie najkrajšie šaty, šašovia sa 

postarali o zábavu a zbrojnoši o poriadok na hrade.  

Tento významný deň pasovania našich malých nastal 21. 11. 2014. 

V popoludňajších hodinách zbrojnoši otvorili veľkú bránu a prváčikovia v sprievode 

svojich pani učiteliek vstúpili do hradu. Postupne ich čakalo niekoľko prekážok, ktoré 

ale oni hravo zdolali, lebo sa poctivo pripravovali. Po zdolaní aj tej poslednej prekážky 

ich dvorné dámy odviedli do veľkej vyzdobenej sály. Tam si posadali a netrpezlivo 

očakávali príchod pána kráľa. Keď sa už napätie dalo takmer krájať, prišla tá dlho 

očakávaná chvíľa. Do sály vstúpil pán kráľ (PaedDr. Pavol Zátek) a s celou svojou 

vážnosťou zasadol na trón. Prváčikov privítal, pochválil ich šikovnosť a pristúpil 

k obradu pasovania. Veľmi sa tešil z toho, že prijíma do svojho kráľovstva múdre 

a šikovné deti, ktoré mu budú celých deväť rokov robiť spoločnosť. Nato mu oni 

sľúbili, že svoje žiacke povinnosti budú plniť zodpovedne a on ani na chvíľu neoľutuje, 

že ich prijal do svojho hradu. Následne sa deti kráľovi a celému dvoru predviedli 

v krátkych scénkach, ktoré sa všetkým náramne páčili. A keďže boli prváčikovia po tom 

všetkom už aj trošku unavení a najmä hladní, tak sa kráľ s nimi rozlúčil a odobral sa do 

svojej komnaty. Dvorné dámy ich odviedli do komnaty hojnosti, aby si naplnili svoje 

brušká dobrotami. Na hrade ich totiž ešte čakala noc plná kúziel a prekvapení ... 

A keďže rozprávky majú vždy šťastné konce, tak aj my veríme, že tá naša 

nebude výnimkou. Všetkým prvákom preto držíme palce a želáme im a aj ich rodičom 

veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládaní školských povinností. 

     /Mgr. Katarína Halúsková/ 
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   Viedeň 

 

Dňa 9. decembra 2014 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Viedne. 

Ako prvé sme navštívili čokoládovňu Hauswirth v obci Kittsee. Tam nám ukázali 

výrobu čokolády, praliniek, banánov v čokoláde a iných vianočných čokoládových 

ozdôb.  

V centre Viedne sme navštívili známe historické pamiatky – budovu rakúskeho 

parlamentu, Dóm Svätého Štefana a radnicu. Do budovy radnice sme mohli nahliadnuť 

aj zvnútra. 

Veľmi sa nám páčilo centrum Viedne, kde sa každoročne konajú vianočné trhy. Je tam 

veľa stánkov s vianočným punčom, jedlom, ozdobami a mnohým iným tovarom. Toto 

miesto je osvetlené obrovským množstvom svetielok, ktoré dotvárali príjemnú 

atmosféru vianočných trhov. 

Výlet sa nám všetkým veľmi páčil a ďakujeme zaň pani učiteľkám: Mgr. Erike 

Mrňákovej, Mgr. Lenke Ponechalovej a Mgr. Miroslave Kuzmovej.  

 

       /Mária Pagáčová, 8.A/ 
           MIKULÁŠ 

 
Keďže žiaci našej školy poslúchali, tak nás 5. 12. 2014 navštívil aj Mikuláš a priniesol 

nám sladkú odmenu. Spoločnosť mu robili anjelikovia a nechýbali ani čerti.  

Tu je aspoň zopár fotografií: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            /red./ 
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          Vianoce 
 
Vianoce sú najmä sviatky pokoja, lásky a kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista. 

Vianoce boli zavedené v 4. storočí namiesto pohanskej slávnosti zimného slnovratu 

(okolo 22. decembra). Najkrajšie sviatky v roku si snáď ani nevieme predstaviť bez 

tradičných symbolov. Pripomeňme si ich význam a tradíciu toho, ako vznikli: 
 

Vianočný stromček 

Vianoce bez vyzdobeného stromčeka si už nevieme ani 

predstaviť - je to najkrajší symbol zimných sviatočných dní. Prvá 

zmienka o ozdobenom stromčeku sa objavila v kronike 

nemeckého mesta Brémy pred viac ako 500 rokmi. Legenda však 

hovorí, že ako prvý skrášlil vianočný stromček írsky mních 

Kolumbán v roku 573. Na výzdobu použil horiace fakle v tvare 

kríža a takto chcel prilákať ľudí na svoje kázne, čo sa mu aj 

podarilo. Tri vrcholy jedle prirovnal k jednotlivým božským 

osobám - Otcovi, Synovi a Duchu Svätému. Ľudia si ho začali dávať do domov a 

ozdobovať sviečkami, ktoré symbolizujú dušu Spasiteľa.  

Adventný veniec  

Tradícia adventného venca sa rozšírila z Nemecka v 19. 

storočí. Prvý adventný veniec vyrobil nemecký evanjelický 

pastor Johann Heinrich Wichern v roku 1860. Zriadil si 

útulok pre chudobné a opustené deti. Pred Vianocami sa ho 

deti stále vypytovali koľko ešte zostáva do Vianoc, a tak  

vymyslel prvý adventný veniec. Vtedy im priniesol Johann 

Wichern koleso od voza. Pôvodne malo slúžiť ako svietnik 

pri spoločnom stole. Drevené koleso však deti ozdobili 

vetvičkami jedličky, farebnými stuhami a Johann na ňom zapálil prvú sviečku. V tom 

čase sa na ňom denne zapaľovala nová sviečka, dnes sú to už len štyri, každý týždeň 

pred Vianocami jedna.   

                Adventný veniec ako kruh symbolizuje súdržnosť! 

   /zdroj: internet, pripravila Miška Vlčková, 8.A/ 
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            Vianočné SMS    
 

Odfúkni snehovú vločku z dlane 

a praj si niečo nevídané.   Až vianočné zvony zazvonia, 

Veď dnes je ten kúzelný čas,   ihličie Vám doma zavonia, 

keď šťastie a pohoda vládne v nás.  zahoďte všetky trápenia a starosti, 

užite si sviatky v šťastí a radosti. 

Nech stromček zapáli svetlo v nás. 

Nech sviečka vyčarí úsmev zas.    Zvončeky už zvonia, 

Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,   ihličie nám vonia, 

želám Vám Vianoc šťastný čas.   svetlo sviečok mihotavé,  

Vianoce k nám prišli práve. 

Preto sviatky krásne majte, 

v pohode ich prežívajte. 

  

Prajem Ti všetko, čo radosť vzbudí. 

Prajem Ti veľa lásky, to preto, že spája ľudí.  

Nech sa Ti na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce,  

prajem Ti krásne a požehnané Vianoce. 

 

 

 
 

                  /red., zdroj: internet/ 

Vymaľuj si  
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My v redakcii myslíme aj na vaše zdravie, a preto sme sa rozhodli zaradiť novinku 

v rámci našich rubrík. Postupne predstavíme niektoré liečivé rastlinky, ktoré nám môžu 

pomôcť pri rôznych ochoreniach.  

 

                  
 

Púpava je trvácna bylina s krátkym jednoduchým podzemkom, ktorý prechádza do 

mäsitého koreňa. Z podzemku vyrastá prízemná ružica listov. Čepele listov sú 

celistookrajové, riedko zúbkaté, zbiehavé. Zo stredu ružice vyrastá holá, bezlistá, 

valcovitá, dutá stonka, vysoká 20 - 30 cm, ktorá nesie kvetný úbor zavinutý v množstve 

zelených lístočkov a zložený z mnohých svetložltých, jazykovitých kvetov. Plod je 

malá, elipsovitá nažka s chocholcom. Vo všetkých orgánoch rastliny sa nachádza 

mliečna šťava. 

 

Kvitne od apríla do októbra na suchých miestach, 

na medziach, úhoroch, rumoviskách, pri okrajoch 

ciest... Možno zbierať všetky časti rastliny. Koreň 

sa zbiera pred rozkvitnutím alebo na jeseň, vňať s 

koreňom (marec - apríl) a aj kvety. 

 

Celá rastlina je jedlá, je bez zápachu a má mierne 

horkastú chuť. Koreň má priaznivé účinky pri 

ochoreniach sleziny, celkovej slabosti, pri 

anémiách, na zlepšenie zloženia krvi, pri 
ateroskleróze a pri chronických kožných 

ochoreniach.  

 
                /pripravila Dagmar Králiková,  8.A/ 

 



––– In - Suľkováčik ––––––––––––––––––––––––––––––––– | 9 

             
            ZIMA 
 

 Zima, zima, zimička, 

 ty si taká krásnučká. 

      Keď snehuliaka postavím, 

      oči mu nasadím. 

 Keď sa ja sánkujem, 

 tak sa hneď radujem. 

      Večer, keď už idem spať, 

           o tebe si nechám zdať. 

    

/Janka Uličná, 5.A/ 

   MYDIELKO 
 

 Mydlo, mydlo, mydielko. 

 Vypralo by všetko prádielko.   NOVÝ DOM 

 Prádielko je čisté. 

 Nech je stále také isté!   Máme nové bydlo, 

      sliepka zjedla mydlo. 

  /Maroš Mozol, 4.A/  A naša kobyla 

      mydlom sa umyla. 

      Je tu pekný príbytok, 

      tak isto aj nábytok. 

      Nad básňami rozmýšľam, 

      rýmy im ja vymýšľam. 

 

     /Ninka Kvetoslava Backová, 4.A/ 
        ZIMA 

 
 Zima, zima, zimička, 

 zavri svoje očičká. 

 Nasnež nám tu dobrý sneh, 

 nech tu bude radosť, smiech. 

 Zo snehu mám snehuliaka,  
 pôjdeme my na moriaka. 

 S moriakom sa zabavím, 

 do vody ho ponorím. 

 Ďakujem ti za ten sneh, 

 budeš počuť pekný smiech.  

       
/Denis Zivák, 5.A/ 
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ROTA  NAZDAR 

Minule sme si vraveli o tom, aké boli úspešné čs. légie v Rusku. Dnes si povieme síce 

o menšej, no v čs. histórii nemenej známej čs. légii. Reč je o rote NAZDAR. Krátko po 

vyhlásení vojny Rakúsko - Uhorska Srbsku sa v Paríži pred Rakúsko - Uhorskou 

ambasádou zišiel dav československých prisťahovalcov, ktorí na znak podpory Srbska  

demonštratívne zapálili Rakúsko - Uhorskú vlajku. Francúzsko sa vo vojnovom stave 

ocitlo 4. augusta 1914, kedy jej vyhlásilo vojnu Nemecko. Keď začala vojna, bolo vo 

Francúzsku asi 3000 Čechoslovákov, ktorí pracovali prevažne vo fabrikách. 22. augusta 

prichádzali do parížskej invalidovne dobrovoľníci na nábor do armády. Vo Francúzsku 

bolo možné vytvoriť zahraničnú jednotku len v rámci cudzineckej légie. 

Československých odvedencov sa zišlo nakoniec 300, čo vystačilo na vytvorenie jednej 

roty, ktorá bola spoločne so Srbmi, Poliakmi a ďalšími národmi zaradená do 

MAROCKEJ divízie. Už v auguste odchádzali do Bayonne, prímorského mesta na 

juhozápade Francúzska, na vojenský výcvik. Tu dostali nové uniformy a výstroj. Rota si 

dala názov podľa pozdravu Nazdar! Výcvik v Bayonne trval necelé 2 mesiace 

a predtým ako rota vyrazila na front, tak dostala od obyvateľov mesta ako dar vyšívanú 

vojenskú vlajku s českým levom. Na fronte neďaleko Remeša front strávil celú zimu 

1914-1915. Neskôr sa rota presunula k Arrasu. (Rota NAZDAR bola zaradená do 

práporu C.) Tu sa rota NAZDAR po prvý a poslednýkrát preslávila. 9 mája 1915 

o šiestej začalo delostrelectvo ostreľovať nemecké pozície. Zákopy na fronte mali 

väčšinou tri línie. Dostať sa nepriateľovi do tyla znamenalo prekonať tieto tri prekážky. 

O desiatej zaznel povel k útoku. Postup bol spočiatku ľahký, ale potom sa spustila 

nemecká guľometná paľba a krátko nato aj delostrelecká paľba. Po tuhom boji bol však 

prvý zákop dobytý. Po ďalšej hodine boja padol aj druhý zákop. Bitka sa zdala byť 

niekoľkokrát stratená, ale Čechoslováci  boli odhodlaní bitku vyhrať a svojím bojovým 

nadšením strhávali ostatné útočiace roty práporu C. Posledná línia zákopov bola na kóte 

140. Kóta 140 bola ťažko opevnená guľometmi, ktoré viedli na vojakov paľbu z dvoch 

strán. Aj tak sa popoludní podarilo kótu dobyť a udržať ju až do príchodu posíl. Rota 

NAZDAR bola vystriedaná a odoslaná do zázemia. Kótu 140 udržali francúzske oddiely 

len pár dní než ju opustili a vrátili sa na staré pozície. Z 250-tich vojakov stratila rota 

132 (42 padlých, 90 zranených). To znamená, že nezostala ani polovica roty. Podobne 

bol na tom celý prápor C, ktorý bol po tejto bitke rozpustený. Rota prestala existovať 

a jej členovia boli zaradení do iných francúzskych jednotiek, v ktorých slúžili až do leta 

1918. Vtedy vznikla čs. légia vo Francúzsku, do ktorej boli zaradení aj bývalí vojaci 

roty. O tom ale budeme rozprávať inokedy. Vysoké straty práporu C sú dnes pričítané 

hlavne zle zvolenej taktike MAROCKEJ divízie a provinčným uniformám s krikľavými 

farbami, ktoré sa do modernej vojny už dávno nehodili. 
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Vojaci neboli vybavení ani oceľovými prilbami. Čechoslováci si vydobyli skvelú povesť 

obetavých bojovníkov, i keď prešla iba jediným bojom. 

Česť ich pamiatke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/pripravil Milan Janík, 8.A/ 
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 Swamp Attack 
 

Podľa názvu sa bude dej odohrávať v močiari. Sedíte si na hojdacom kresle a zrazu 

vidíte krokodíla... schytíte brokovnicu a ďalej si to domyslite...  

Je to zábavná hra v štýle deffense your base, máte na výber niekoľko zbraní a doplnkov 

(napr. chameleón --> hmyz). Prajem príjemnú hru! 

                     

                                

   

    

 

    

                                             /Michal Galvánek, 8.A/ 

 ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫     ▫    
 

 

Call of Duty:  

 

Advanced Warfare je first-person 

strieľačka. Videohra vyvinutá 

Sledgehammer Games a vydaná firmou 

Activision. Bola spustená 4. novembra 

2014 Microsoft Windows, PlayStation 3, 

PlayStation 4, Xbox 360 a Xbox One. Hra 

je prvá hlavná položka v Call of Duty série 

od roku 2013 v Call of Duty: Ghosts. 

 

Príbeh single-player nasleduje Jack Mitchell, člen súkromnej námornej pechoty 

Spojených štátov. Vývoj začal v roku 2011, krátko po vydaní Call of Duty: Modern 

Warfare. Herci Troy Baker a Kevin Spacey. 

  
  /Denis Mäkký, 8.A/ 
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     Naše úspechy     
2. decembra 2014 sa na našej škole konal Vianočný turnaj v SUDOKU. 

 

Kategórie: 

4. – 5. ročník  z 20 žiakov bolo 7 úspešných riešiteľov 

   

  1. miesto: Erik Smetana  5.A 

  2. miesto: Lívia Hybrantová 5.A 

  3. miesto: Janka Uličná  5.A 

 

6. – 7. ročník z 18 žiakov boli 2 úspešní riešitelia 

   

  1. miesto:  Zuzka Medzihorská 6.B 

  2. miesto: Petra Belešová  7.A 

 

8. – 9. ročník z 25 žiakov bolo 10 úspešných riešiteľov 

  

  1. miesto: Matúš Mlích  9.A 

  2. miesto: Zuzka Sedláčková 9.A 

  3. miesto: Natália Ondrášková 9.A 

 

Dňa 9. decembra 2014 sa riešitelia 9. ročníka zúčastnili súťaže riešiteľov 9. ročníkov, 

ktorú usporiadala Spojená škola Na Závaží v Žiline. Naši riešitelia nám urobili veľkú 

radosť: 

Zuzka Sedláčková  9.A 1. miesto 

   Simonka Jantošíková 9.A 2. miesto 

 

    Srdečne blahoželáme všetkým výhercom!!! 

 
V dňoch 10. – 11. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo PYTAGORIÁDY pre 

žiakov 3. – 8. ročníka. 

Výsledky: 

 

3. ročník zúčastnilo sa 29 žiakov 

   1. miesto: Lea Vojteková  3.A 21 bodov 

   2. miesto: Jozef Šilhár  3.B 19 bodov 

   3. miesto: Nina Papučíková  3.B 18 bodov 

 

4. ročník zúčastnilo sa 32 žiakov 

   1. miesto: Maroš Mozol  4.A 21 bodov 

   2. miesto: Klaudia Ozogáňová 4.B 21 bodov 

   3. miesto: Nina Backová  4.A 21 bodov 
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5. ročník zúčastnilo sa 35 žiakov 

     1. miesto: Amir Jantošík  5.A 17 bodov 

     2. miesto: Ivanka Gazdíková 5.A 15 bodov 

 

6. ročník zúčastnilo sa 14 žiakov 

     1. miesto: Katarína Račáková 6.A 21 bodov 

     2. miesto: Lukáš Kubala  6.B 18 bodov 

     3. miesto: Marián Jedinák  6.B 16 bodov 

 

7. ročník zúčastnilo sa 18 žiakov  

     1. miesto: Jakub Ďurina  7.B 17 bodov 

     2. miesto: Petra Belešová  7.A 12 bodov 

 

8. ročník zúčastnilo sa 22 žiakov 

     1. miesto: Boris Jedinák  8.A 14 bodov 

     2. miesto: Dominik Lisko  8.B 14 bodov 

     3. miesto: Dávid Gábor  8.B 13 bodov 

 

 

 

                                                                        
 

 

                              
 
Dvaja horolezci lezú do vrchu. Jeden z nich sa po hodine 

Namáhavého výstupu ozve: 

„Človeče, ja si už ani nohy necítim... 

Druhý mu odpovie: „ Tak ovoňaj moje..“  
 
Mama karhá syna:  

„Hovorila som ti, že tie sánky budeš požičiavať aj bratovi!”  

„Veď mu ich požičiavam! Ja ich mám z kopca a on do kopca.” 
         
 Ako bolo prvý deň v škole?”  

„Je to podvod. Na dverách je napísané 1. trieda a vnútri samé 

drevené lavice.” 

       /Lukáš Vavro, 5.A/ 
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1. Meniny má 5. októbra 

2. Na stole máme adventný ................ 

3. Na loďke sa pohybujeme pomocou .......... 

4. Veverička ho má rada 

5. Miesto, ktoré neznášame je ........ 

6. Dlhé E 

7. Región v Žilinskom kraji 

8. Meniny má 13. decembra 

9. Cez vianočné sviatky spievame ............... 

10. Pred Vianocami zdobíme .............. 

11. Dom princezien 

12. Región, v ktorom žijeme  

13. Veľká noc po anglicky 
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        TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK  
  
A sme tu opäť!!! 

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. 

Výhercovia z 1. čísla:  1. miesto: Ninka Backová  4.A 

   2. miesto: Petra Belešová  7.A 

   3. miesto: Veronika Vnuková 5.A 

Ceny si môžete vyzdvihnúť u pani učiteľky Mgr. Kataríny Halúskovej.  

 
                                                          
 

Meno a priezvisko: ................................................................................................................. . 

Trieda: .....................................................................................................................................  
1.  V triede je 5 chlapcov a 10 dievčat. Koľko detí je v triede spolu s pani učiteľkou? 

  a) 3  b) 16  c) 12 

2.  Hlavné mesto Slovenska je: ........................................................ 

3.  Prepíš vetu správne: Ribár lový ribyčki na ribárskei uďici. 

............................................................................................................................... 

4.  Kedy sa začína školský rok? 

  a) 1. 9.   b) 2. 9.   c) 25. 3.  
 

5.  Tajnička zo strany 15: ................................................................................................... 
 

                                                       

             

            Krásne  VIANOCE  a  šťastný  NOVÝ  
                     ROK  2015  Vám  všetkým  zo  srdca 
                              želá  aj  redakcia  
                                            Suľkováčika !!! 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti, Mária Pagáčová 

(8.A) - šéfredaktor, Katarína Račáková (6.A) – predseda a ďalší členovia redakčnej 

rady Michal, Denis, Milan, Dáška, Miška, Samko, Lukáš a ďalší prispievatelia, 

ktorým ďakujeme ...  


