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           Pár slov na úvod ...   
 

 
Tak a je to tu!  

 Prázdniny sa definitívne skončili, školský rok je v plnom prúde a my sa vám 

opäť chceme prihovoriť cez náš školský časopis.  

 Aj tento rok sa môžete tešiť na zaujímavé články a príspevky. Nezabudli sme, 
samozrejme, ani na žolíka, ktorého sa už zrejme mnohí z vás nevedia dočkať . Ak si 

teda nájde niekto z vás v časopise žolíka (pečiatku), tak ten vás oslobodí od jednej ústnej 

odpovede. Hovoríte si, že jedna odpoveď je málo??? Ale kdeže! Veď ak by žolíkov bolo 

viac, tak by ste sa predsa potom nič nenaučili. To by bolo strašnéééé!!! No nie?   

 Tento rok do nášho tímu opäť pribudli nové tváre a my sa tešíme na ich 

zaujímavé príspevky. Budeme však veľmi radi, ak do nášho časopisu prispejete aj vy 

sami. Preto neváhajte a prispievajte! A ak čítate práve tieto slová, tak nájdite v časopise 

ukrytý symbol (obrázok) telefónu a rýchlo vyhľadajte pani učiteľku Halúskovú, pretože 

na piatich najrýchlejších z vás čaká odmena.  

Na záver nám zostáva popriať všetkým žiakom veľa úspechov a učiteľom pevné nervy 

.  
        

       /vaša redakcia / 

 

  Otvorenie školského roka 2015/2016  
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       História našich letných táborov sa 

datuje od šk. roku 1979/1980. Celkovo 
sme od tohto obdobia s kratšou prestávkou 

uskutočnili už 22 táborov, čo je 22 rokov. 

Vždy bolo výborne! Zažili sme tam veľa 

zábavy, lepšie sme sa spoznali medzi 

sebou, nadviazali nové priateľstvá, vznikli 

letné lásky, spoznali nové mestá, kraje 

a priniesli sme si domov veľa nových 

zážitkov a poznatkov. 

       Toto leto sme navštívili obľúbené a vyhľadávané miesto na oddych a relax obec 

Liptovský Ján. Ubytovanie bolo priam luxusné, strava vo forme švédskych stolov nám 

poskytla nielen pastvu pre oči, ale aj hojnosť jedla, denne sme sa čľapkali v hotelovom 

bazéne. Samozrejme, nenechali sme si ujsť ani príležitosť okúpať sa v miestnom 
termálnom kúpalisku či omočiť si nohy 

v termálnych jazierkach (niektorí sa tam okúpali 

aj s oblečením :D) a v prírodných kúpeľných 

prameňoch. Plavili sme sa loďou, navštívili 

ZOO, v ktorej sme si mohli každé zvieratko 

chytiť do rúk. Azda najväčším zážitkom bola pre 

nás možnosť pomaznať sa s malými tigríčatkami, 

líštičkami, jašteričkami, klokanom, veľkou 

korytnačkou, povoziť sa na poníkoch.  

       Čo ešte? Navštívili sme Stanišovskú jaskyňu, 

Mincovníčkovo, hrali sme sa, súťažili, športovali, spievali za sprievodu gitary... Proste to 
treba zažiť! 

 

Celú atmosféru nášho tábora si môžete 

pozrieť vo fotomontáži na webovej  

stránke našej školy. 

    
 /Mgr. Mária Záteková/ 
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      200. výročie narodenia  
 

     28. október 1815 Uhrovec 

    12. január 1856 Modra 

 
 

Motto:  
„Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ 

bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je 

hromádka koží otrockých.“ 

 

 
 

 Najvýznamnejší predstaviteľ a vedúca osobnosť slovenského národného života v 

polovici 19. storočia. Bol poslancom uhorského snemu, kodifikátorom spisovnej 

slovenčiny, politikom, filozofom, jazykovedcom, pedagógom, spisovateľom a 
novinárom. 

 

 

 Ľudovít Štúr sa narodil v rodine učiteľa, základné vzdelanie získal vo svojom 

rodisku a od roku 1828 pokračoval v štúdiách na nižšom evanjelickom gymnáziu v Rábe 

(dnešný Györ). 

 Po absolvovaní dvoch ročníkov v Rábe sa zapísal na evanjelické lýceum do BA. 
Z predmetov si zvlášť obľúbil dejepis, čítal antických autorov, zaujímal sa o estetiku a 

dejiny umenia. 

 24. apríla 1836 sa uskutočnila národná slávnosť na Devíne, ktorá bola 

organizovaná v tajnosti. Po prednese básní a piesní a pripomenutí histórie Veľkej 
Moravy si zvolil k svojmu menu druhé slovanské meno - Velislav.  

 Okrem latinčiny počas svojho života výborne ovládal maďarský, nemecký, 

francúzsky, grécky jazyk a slovanské jazyky - predovšetkým poľský, srbo-chorvátsky, 

ruský a učil sa aj hebrejčinu a angličtinu. 

 Začiatkom roka 1843 oboznámil Ľudovít svojich blízkych priateľov  

s myšlienkou spojiť katolícky aj evanjelický prúd Slovákov na báze jednotného 

spisovného jazyka. Za základ vybral stredoslovenské nárečie najmä pre jeho rozšírenosť, 

pôvodnosť a zrozumiteľnosť. 
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 11. júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža 

stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa 

dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do 

praxe. 

 

 Štúrova životná púť končí na poľovačke  

v decembri 1855. Pri pokuse o preskočenie potoka 

sa neďaleko Modry nešťastne postrelil. Zomrel 12. 

januára 1856 v Modre ako štyridsaťročný. 

 
 Na Slovensku je po ňom pomenované mesto Štúrovo, Jazykovedný ústav 

Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, základné a stredné školy, ďalšie inštitúcie, 

mnoho námestí a ulíc, má postavených viacero pomníkov a početné pamätné tabule. Na 

jeho život a dielo sa zameriava špecializované Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. 

 

Štúrova podoba slovenčiny 
 
- pridŕžal sa známeho „píš ako počuješ“. Nepoužíval y/ý, všade sa písalo len i/í.  

Miesto ä sa písalo a alebo e (holúbe, najme), nepoznal ľ, ale len l (lavá noha). Štúrovská 

slovenčina všade graficky vyznačovala rozdiel medzi zvukmi d, t, n, l (ňeďela,), ô sa 

písalo ako uo. Dvojhlásky ia/ie sa písali ako ja, je (ďjevča, žjak). Dôsledne sa dodržiaval 

rytmický zákon a nepísalo sa „mal, povedal, písal,…“ ale „mau, povedau, písau,…“. 

 

Ukážka:  
 

 Slovenčina: Poprchával chladný sychravý dážď, akoby sa schyľovalo k jeseni.  

 Štúrovčina: Poprchávau chladní sichraví dážď, akobi sa schilovalo k jeseňi. 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 
     /pripravila Mgr. Katarína Halúsková/ 
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 Už v druhý septembrový týždeň žiaci V.A a V.B navštívili Mestskú knižnicu v 

Kysuckom Novom Meste. Dozvedeli sa základné informácie o knižnici, ako si môžu 

vyhľadať knihu, ktorú potrebujú, ako sa môžu stať registrovaným čitateľom a mnoho 

iných potrebných a zaujímavých vecí.  Obzreli si najväčšiu i najmenšiu knihu vo fonde 

knižnice, ale i najstaršiu či najťažšiu knihu. 

 Svoje poznatky si potom preverili v náučnom kvíze, ktorý ich zaujal a dokázali, 

že sú to vnímavé, pozorné, šikovné a múdre deti. Zvíťazili všetci! Tety knihovníčky sa 
už teraz tešia na ich ďalšiu návštevu.        

 

 

 

 
 

 

 

   
 
       /Mgr. Mária Záteková/ 

 

Návšteva knižnice 

Rodný dom Ľ. Štúra v Uhrovci 
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  Straník - Deň športu pre deti 
        
 

 Aj tento rok (v nedeľu 20.9.) sa žiaci turisticko-športového krúžku  pod vedením 

p. učiteliek M. Birošíkovej a L. Ponechalovej zúčastnili peknej turistickej vychádzky na 

Straník pri Žiline.  

 Počasie nám prialo, slniečko sa nám síce moc neukázalo a fúkal dosť silný 

vetrisko, ale hlavné bolo, že sme nezmokli.                                                       

 Po dvoch hodinách šľapania do kopca nás na vrchole čakali pekné diplomy a 

sladká odmena. Bola tu pre nás pripravená aj súťaž v behu, pri ktorej sme sa fajn 

zabavili. Nebolo nás síce veľa, ale všetci siedmi - Martinko z 1.B, Vaneska a Saška z 

2.A, Betka a Lukáš zo 4.A, Natálka a Siska z 5.A - to bravúrne zvládli.  

 Strávili sme veľmi príjemný poldeň, zabavili sme sa, zasmiali, spoznali  nových 
kamarátov, videli sme veľa nového a urobili niečo pre svoje zdravie.   

 Príďte nabudúce aj vy! Tešíme sa na vás!      

        ...malí turisti... 
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Dňa 26. septembra 2015 sa naša škola opäť zapojila do EURÓPSKEHO DŇA 

JAZYKOV. Na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka si žiaci pripomenuli 

význam a dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Zároveň na žiakov čakalo množstvo 

zaujímavých aktivít, do ktorých sa mohli cez prestávky zapojiť. 

Tu vám prinášame aspoň niekoľko fotografií ako spomienku na tento deň.   

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
       /vaša redakcia/ 
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 Aký cudzí jazyk je pre teba  
  najvhodnejší??? 
 

 

Vedeli ste, že vhodný jazyk si môžete vybrať aj podľa 

znamenia? Že nie? 

Tak teraz na to máte príležitosť a môžete to zistiť z 
nášho príspevku. Tak rýchlo do toho!  

 

Baran: Vyhovujú ti tvrdé severské jazyky a nemčina.  

 

Býk: Máš talent na románske jazyky (to je napr. francúzština), ale ide ti aj poľština.  

 

Blíženci: Najviac ti idú spevavé jazyky. Od taliančiny po poľštinu.  
 

Rak: Máš problém učiť sa cudzí jazyk, ale ide ti španielčina.  

 

Lev: Idú ti jazyky prímorských krajín: francúzština a taliančina.  
 

Panna: Pannám idú rozšírené jazyky. Angličtina, sladká francúzština a presná nemčina.  

 

Váhy: Tvojej umeleckej duši vyhovuje španielčina a japončina.  

 

Škorpión: To pravé pre teba sú orientálne jazyky a nemčina.  
 

Strelec: Ako doma by si sa cítil v Anglicku a Španielsku.  

 

Kozorožec: Pre teba sú vhodné jazyky, ktoré ponúka naša škola: ruština, angličtina a 

nemčina.  
 

Vodnár: Bez problémov by si sa naučil hovoriť anglicky alebo rusky.  

 

Ryby: Ty máš šťastie! Vyhovuje ti akýkoľvek jazyk. 
      

      /red., zdroj: internet/ 
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Vojde zajac do krčmy a spýta sa: 

„Kto sa chce biť?“ 

Medveď sa postaví a povie:  

„Ja!“ 

A zajac na to: 

„Dobre, tak ty budeš so mnou.“ 

 

 

  Manželka: „Miláčik, prečo mi balíš darček do toaletného papiera?“ 
  Manžel: „Tak to otvor a uvidíš.“  

 

 

Syn sa pýta otca: „Čo vznikne skrížením krtka a žirafy?“  
Otec hovorí: „Ropná veža.“  

 

   

    Doktor sa pýta: „Sestra, odobrali ste tomu pacientovi krv?“ 

    Sestra odpovedá: „Áno, mal jej presne dva litre.“ 

 

       /Dávid Lachman, 5.A/ 
 

                                                                        
 

 

         
 

Kuchár v pizzerii upiekol dve pizze. Rozvážač dal tie pizze do jednej krabice. Zákazník 

si ich rozkrojil na štyri štvrtiny. Jednu zjedol. Koľko štvrtín mu zostalo? 

 

Lietadlo vezie 469 cestujúcich do Ázie. Priletí tam za desať hodín rýchlosťou 600 uzlov. 

Druhýkrát vezie 500 cestujúcich rýchlosťou 700 uzlov. Za koľko hodín priletí do Ázie?  

  

        
        

       /Lukáš Vavro, 6.A/ 

Riešenie: Zostane 7 štvrtín. Priletí tam za 8 hodín. 
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     OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM   
 

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, 

ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu  

z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši 

človeka. 
 

 

Úcta k našim otcom a k našim 

mamám, k našim prarodičom a 

ku všetkým, ktorí si zodrali svoje 

ruky, aby naše zostali hladké a 

nepoškvrnené. 

 

Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať.  

 

Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší: rodina, rodičia či starí 
rodičia.    

       
      /red., zdroj: internet/ 

 

                                                                    

 

      1. november - SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
 
Katolícka cirkev tento deň slávi ako prikázaný sviatok.  

2. novembra naň nadväzuje Pamiatka zosnulých - DUŠIČKY.  

 

Veriaci si počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý 

kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista.  

 

Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za 

svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných. 

 Na Sviatok všetkých svätých sa pieklo pečivo – žemle v tvare „hnátov“, 
položených krížom, ktorým sa hovorilo „kosti svätých“. Na druhý deň sa niekde pieklo 

pečivo, ktorému sa hovorilo „dušičky“. Bolo to štvorhranné pečivo, rozrobené z mlieka a 

plnené džemom alebo makom. Týmto pečivom boli obdarovaní žobráci a chudobní 

ľudia, postávajúci pri kostole alebo cintoríne. 

 

      /red., zdroj: internet/ 
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Tento rok sme sa rozhodli, že do nášho časopisu zaradíme rubriku, v ktorej sa budeme 

venovať domácim miláčikom. Ako prvú vám predstavíme mačku domácu. Rubriku bude 

pripravovať naša nová členka - Emka Frolová z 5.A triedy.   

    Mačka domáca 
Mačka domáca je už niekoľko storočí 

domestikovaný poddruh mačky.       

Po svojich predkoch zdedila vynikajúci zrak a 

sluch, k lovu dokonale prispôsobené telo. Živí 

sa lovom vtákov, krtkov a myší. 

Mačky začínajú pomaly starnúť po 10. roku života. Pokiaľ mačka netrpí nejakou 

chorobou, staroba sa u nej extrémne neprejavuje. Neskôr sa začínajú objavovať 

problémy s chrupom. Vo väčšej miere sa objavuje zubný kameň, oslabuje sa zrak, sluch 

aj čuch. Mačky pomaly strácajú silu a viac pospávajú. Staré mačky bývajú citlivé na 

zmenu prostredia a iné stresy.                                                                                                                                         

Pradenie je typickým zvukovým prejavom mačky, 

ktorý je úzko spätý s predstavou mačky. Je to zvuk, 

ktorý každý majiteľ mačky veľmi rád počuje, pretože 

sa pradenie vo všeobecnosti považuje za prejav 
spokojnosti a na ľudí pôsobí upokojujúco. 

V skutočnosti však mačky nepradú len keď sú 

spokojné, ale aj keď sú poranené, trpia bolesťami, sú 

zoslabnuté alebo umierajú. 

Existuje viacero teórií 
snažiacich sa vysvetliť tento jav. Pradenie sa objavuje už u 

malinkých mačiatok, čo pravdepodobne naznačuje mačke, že 

mačiatka sú v poriadku. Matka zas pradie pravdepodobne preto, 

aby zvýšila pocit bezpečia mačiatok. Mačky dokážu priasť veľmi 

dlho bezo zmeny v hlasitosti či rytme a zaujímavé je, že 

neprestáva priasť ani pri nádychu či výdychu.  

             

    /Emka Frolová, 5.A/ 
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              PC hry 

 

SOMA je hororová hra vyvinutá vývojármi hry Amnézia v HP. Už je vo vývoji od roku 

2010 a bola spustená 22. septembra 2015 pre PC a PS4.  
Hra sa odohráva v budúcnosti v čase, keď stroje rozvíjajú ľudské bytosti. 

Postava, za ktorú budete hrať, sa volá: Simon.          

Všetko sa to odohráva v Kanadskom Toronte. Prajeme príjemné hranie.  :-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   /pripravili Peter Galvánek a Jakub Ochodničan, V.A/ 

            

   Halloweenske maškrtenie  

 Krvavý puding 

Ingrediencie: 

1 liter mlieka na puding, 1 vanilkový cukor, 1 smotana na šľahanie, 

1 šľahačka v spreji, 1 marmeláda (jahodová, malinová atď.).   

Postup: Puding uvaríme a necháme vychladnúť, vyšľaháme smotanu a pridáme ju do 
pudingu, potom k tomu pridáme marmeládu a všetky ingrediencie 

zľahka zamiešame. Nakoniec hotový výtvor dávame do misiek a 

môžeme postriekať šľahačkou v spreji. 

 
          Dobrú chuť vám želá redakcia !  
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                                /čo nás čaká v novembri/ 

 

1. november Sviatok všetkých svätých 
    /viac na str. 11/ 

 

5. november Svetový deň behu 
   - pripomína sa od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu  

   na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen 

   získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia 
    verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby  

   vo svete. 

 

12. november KOMPARO 
   - ide o cvičné testovanie žiakov deviatych ročníkov.  

   Je to taká neoficiálna „generálka“ na Testovanie 9. 

   Napíšeš test z matematiky a zo slovenčiny. Ak zahviezdiš, 

    budeš mať super pocit, že to aj naostro zvládneš. Ak to 

    pokašleš, nič sa nedeje! Času na prípravu máš ešte dosť a 

    aspoň budeš vedieť, na čo sa máš lepšie pripraviť.   
    

16. november Medzinárodný deň tolerancie 
   - poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti  
   o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách a negatívnych  

   dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní  

   všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného 

   človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr. 

 

17. november Medzinárodný deň študentstva 
   - deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad 

    rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti  

     z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protesto- 

    vali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie 

    študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť 

    popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako  

    1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných 

    táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštro-  

   vali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní. 

 

            /red., zdroj: internet/ 
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                           4.       

 

1. Syseľ v množnom čísle  8. Zviera, ktoré má pichliače 

2. Biela po anglicky  9. Opak slova tmavý 

3. Meniny má 17.11.  10. Nočný vták 

4. Tretí deň v týždni  11. Doplň: ................... kvapka štyridsať dní kvapká. 

5. Tretí mesiac v roku  12. Aký zvuk vydáva mačka?  

6. Doplň: Komu sa .............., tomu sa zelení. 

7. Najdlhšia rieka na Slovensku 

 

         
  TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK  
 

     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, ktoré vyjde už v decembri. 
 

                                             
 

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

Trieda: .......................................................................... 

1. Napíš 3 slovenské rieky: ......................................................................................... 

2. Koľko je na obrázku obdĺžnikov: 

  

 a)  9 

 b)  10 

 c)  12 

 
 

 

3. Prepíš vetu správne bez chýb: Chlapcy sa išly byciklovať okolo ribnýka. 

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

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

4. Babka dala do košíka pre vnúčatá 5 jabĺk a 3 hrušky. Prvé vnúča si zobralo 2 

jablká a do košíka dalo 1 hrušku. Druhé vnúča dalo do košíka 5 jabĺk a zobralo si 4 

hrušky. Tretie vnúča si nič nevzalo a do košíka dalo 2 hrušky. Koľko je v košíku 

jabĺk?   

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

 

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

                                             
 

 

 

 

 

 

 
 

Redakčná rada: Mgr. Katarína Halúsková – koordinátorka činnosti,  členovia 

redakčnej rady Ivanka, Emka, Lukáš, Dávid, Michal, Jakub, Peter a ďalší 

prispievatelia, ktorým ďakujeme ...  
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