
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                
  Štátny archív v Čadci - exkurzia  (viac na str. 5) 

 

 

 
     Jazykové okienko ................................................. str. 2 

     Na Petránky ku rozhľadni ................................... str. 7 

     Čas Vianoc  ................................................. str. 8 - 9 

     Domáci miláčikovia ................................................. str. 12 

     Vianočné maškrtenie ................................................. str. 13 
     a iné zaujímavé informácie ... 

2 | –––––––––––––––––––––––––––––  In - Suľkováčik –– 

 

  

  

 

 

 

Stop slovenčinárskym „infarktom“ alebo nauč sa písať! 

            

  Ako na spisovný „jazýček“  
 
Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, či hovoríte spisovne alebo nie??? 

Možno ani nie. Samozrejme, ak práve nie ste na hodine slovenského jazyka .  

Spisovné slová sú kodifikované v príručkách slovenského jazyka, ako sú Pravidlá 

slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a najnovší Slovník súčasného 

slovenského jazyka. 

My vám trošku pomôžeme s tou našou spisovnosťou. Tu je niekoľko spisovných 

a zároveň nespisovných výrazov, ktoré asi aj vy používate.  

 

  Spisovné slová   Nespisovné slová 
 

           vrkoč     cop 

           hranolčeky     hranolky 

           plomba     blomba 

           To nie je možné.    To neni možné. 

           pečiatka     razítko 

           vrecko     sáčok 

           kružidlo     kružítko 
           lízanka     lízatko 

           vreckovka      kapesník 

           bielizeň     prádlo 

           žreb     los 

           škatuľa     krabica 

 

 

 

 

 

 

 
                  /vaša redakcia/ 
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 Dňa 23. októbra 2015 sme v ZŠ Suľkov oslavovali. Naša škola slávila narodeniny. 

A hoci sa vám to možno ani nezdá, tak od prvého otvorenia školských dverí a vstupu 

prvých žiakov ubehlo už neuveriteľných 40 rokov. Veru tak! Písal sa rok 1975 a prvou 

riaditeľkou školy sa vtedy stala Mgr. Ľudmila Bakošová. Po nej v roku 1990 nastúpil   

do funkcie riaditeľa Mgr. Milan Tomčík. V súčasnosti ju riadi PaedDr. Pavol Zátek. 

Škola od svojho začiatku prešla mnohými zmenami a to nielen zvnútra, ale aj zvonku. Jej 

bránou prešlo množstvo žiakov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov. 

Z mnohých žiakov sú teraz úspešní a vzdelaní ľudia, čomu sme veľmi radi.  

 Toto krásne jubileum sme si pripomenuli slávnostnou akadémiou. Program 

moderovali naše bývalé žiačky a svojej úlohy sa zhostili výborne. Okrem tanečných 

vystúpení sme si mohli vypočuť aj tie hudobné, ktoré si pre nás pripravili naši súčasní i 

bývalí žiaci. Následne sme si všetci zaspomínali pri pohľade na prezentáciu plnú 

fotografií od začiatkov pôsobenia školy až po súčasnosť.    

 Sme veľmi radi, že si medzi nás prišli zaspomínať aj bývalí učitelia či 

nepedagogickí zamestnanci školy. Veď oni stáli pri jej začiatkoch a prežili tu chvíle 

veselé a možno niekedy i vážne. Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére a vo víre 

spomienok, ktoré sa zasa niesli chodbami školy.   

 Na záver chceme vyjadriť poďakovanie vedeniu školy, pedagógom, rodičom, 

žiakom ako i sponzorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave 

a samotnom uskutočnení osláv 40. výročia. Ďakujeme!     

   

      Mgr. Katarína Halúsková 
 

  

 Na druhej strane si môžete prečítať básničky o našej škole, ktoré vytvorili niektorí 
vaši spolužiaci pri príležitosti jej narodenín. Postupne v každom čísle uverejníme 

niektoré z nich.   

 

        OTOČ → 
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      Našej škole 

 
 „V škole bude oslava!!!“ 

 kričí Pavol od mája. 

 Do školy on chodí rád, 

 nie je pritom žiak 

 a nie je iba učiteľ. 

 On je rovno riaditeľ!!! 

 

 „Čože je to štyridsiatka?“ 

 na chodbe si šepká Katka. 

 Naša škola je dobrá matka. 
 Toľko detí vychovala, 

 ani by ich nezrátala. 

 

 Danka, Miška, Lenka, Majka, 

 Gabriel, Michal, Tibor, Jarka 

 našu školu milujú, 

 veď v nej s láskou pracujú. 

 

 Zaželajme spoločne:  
 „Krásne štyridsiate výročie! 

 Nech nám škola dlho stojí, 
 nech nás všetkých múdro školí, 

 nech sme všetci múdri žiaci 

 a nie žiadni poškoláci!“ 

 
   Lívia Hybrantová, 6.A 
 

          Škola     Škola 
 

 Moja škola školička,   Moja škola vždy úspechy mala, 
 mení sa na koníčka.   preto som sa do nej zapísala. 

 Po prázdninách ožila,   Teraz štyridsiatku slávi, 

 štyridsiatky sa dožila.   do päťdesiatky nech sa jej darí. 

 

  Maroš Mozol, 5.A   Aneta Tichá, 8.B 
 
 
 
 

     Moja škola 

  
Od prvého ročníka 

zbavil som sa nočníka. 
Teraz toho už veľa viem, 

poučky vám však nepoviem. 

 

Kto sa učí každý deň, 

ten dostane za jeden. 

Takto to už ide štyridsať rokov, 

každý za ten čas prešiel už zopár krokov. 

 

  Boris Jedinák, 9.A 
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 Vo štvrtok 12. 11. 2015 prežili piataci zo ZŠ Dolinský potok vyučovanie trochu 

inak. Na chvíľu sa s pomocou ochotnej pracovníčky stali bádateľmi v Štátnom archíve   

v Čadci. Obdivovali  vzácne listiny a matričné zápisy z 19. a začiatku 20. storočia, napli 

svoje svaly pri jednej z najťažších kníh v archíve, skontrolovali archivované vysvedčenia 

svojich predkov či prelistovali niektoré staré noviny vychádzajúce na Kysuciach. 
Navštívili miesta, ktoré sú pre verejnosť obyčajne neprístupné a dozvedeli sa mnoho 

nových zaujímavých vecí o archivácii listín, kníh a novín. 

Tým sa však ich deň neskončil. V Kysuckej knižnici v Čadci sa o nich postarali milé tety 

knihovníčky a dozvedeli sa o knižnom fonde tejto veľmi peknej knižnice a aktivitách, 

ktoré tam pripravujú pre deti. Oboznámili sa s tvorbou kysuckých spisovateľov, mohli 

obdivovať originálne diela umelcov, ktorí pochádzajú z Kysúc – Miroslava Cipára a 

Ondreja Zimku. V závere sa ocitli v kine a pozreli si peknú rozprávku.  

Ako vždy, suľkovské deti nesklamali a za svoju aktivitu a vzornú reprezentáciu sa 

dočkali pochvaly nielen od pani učiteliek, ale aj zamestnancov zariadení, ktoré navštívili. 

 Všetkým ďakujeme za príjemne a poučne strávený deň mimo školských lavíc. 

 

  
 

        
 
                /Mgr. Mária Záteková/ 
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V utorok 10. 11. 2015 si piataci preverili svoje vedomosti a skúsenosti o planétach 
v Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom Meste. To, čo tam videli ich tak nadchlo, že 

sú rozhodnutí vrátiť sa do týchto priestorov spolu s rodičmi.  

 

                    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /Mgr. Mária Záteková/ 



––– In - Suľkováčik –––––––––––––––––––––––––––––––– | 7 

 
                                

  
 

 V sobotu 7. 11. sme sa vydali spolu s pani učiteľkou 

Ponechalovou a pani učiteľkou Birošíkovou na 15-kilometrovú 

vychádzku k rozhľadni na Petránky. Zraz bol o 8:25 na autobusovej 
stanici. Do Nesluše sme prišli autobusom. Po ceste sme pozbierali 

ostatných účastníkov výletu. Z konečnej autobusu sme už išli pešo. 

Cestou sme priamo z prameňa ochutnali aj vajcovú minerálku (nie všetci).  

Kto vyšiel až k rozhľadni, dostal sladkú odmenu. Z rozhľadne bol krásny výhľad.  

Rozhľadňa je postavená z kameňa a dreva. Nachádza sa na „Ceste Viliama Galvánka“. 

Mohli sme sa zapísať aj do knihy návštev. 

Keď sme išli od rozhľadne k autobusovej zastávke, trochu spŕchlo. Na výlete bolo dobre. 

Napriek chladnému a sychravému počasiu sme to všetci zvládli na jednotku. Som veľmi 

rád, že tento výlet bol.  

Nabudúce si to príďte vyskúšať aj  vy. Tešíme sa na vás. :)  

A tu je pre vás pár fotiek:                                                         /Lukáš Melišík, 4.B/              

                                                                                                                                             

        
 

   

  
 
 
 
 
    ...rozhľadňa na Petránkach...   ...účastníci výletu... 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Cestou sme „narazili“ nielen na moderné umenie, ale aj na starú kaplnku.    
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Štedrý deň – je jeden z najkrajších dní v celom 

roku. Okrem neopakovateľných chvíľ, strávených 

v kruhu tých najbližších, je jeho atmosféra spojená 

aj s rúškom tajomnosti. S týmto dňom sa totiž už 
po stáročia spájajú mystické tradície a zvyky, ktoré 

praktizovali naši predkovia. Na štedrovečernom 

stole podľa týchto povier nemôžu chýbať niektoré 

dôležité drobnosti, pretože z ich neprítomnosti by mohli plynúť po celý nasledujúci rok a 

pre celú rodinu negatíva. Na čo by ste teda nemali zabudnúť? 

 

Tradícia dodržiavať v tento deň určité povery alebo zvyky plynie z histórie. Štedrému 

dňu je už po stáročia pripisovaný veľký význam a 

pre kresťanov sú tieto dni jednými                        

z najvýznamnejších v roku, pretože si 

pripomínajú narodenie Ježiša Krista. Ak práve 
teraz čítaš tieto slová, tak nájdi v časopise ukrytý 

symbol snehovej vločky a rýchlo vyhľadaj p. uč. 

Halúskovú. Na piatich najrýchlejších opäť čaká 

odmena.   A tak je toto obdobie magické už samo 

o sebe a ľudia si ho už v dávnych dobách 

prirodzene spojili s určitými zvykmi. Tie majú 

zabezpečiť najmä šťastie, zdravie a tiež dostatok úrody a financií v budúcom roku. 

 
Štedrý deň 

Už samotný názov vypovedá o tom, že v tento deň by si 

mali všetci dopriať hojnosti a do sýtosti sa najesť.       

Pred večerou však naši predkovia dodržiavali prísny pôst, 

kedy sa počas celého dňa malo jesť čo najmenej, alebo aj 

vôbec a nemohli sa jesť mäsité jedlá, ani nijaké z jedál, 

ktoré bude súčasťou večere. Štedrosť sa ale počas tohto 

dňa nespája len s hodovaním, ale aj s asi najobľúbenejším 

zvykom, ktorý predstavuje nádielka darčekov              

pod vianočným stromčekom.   
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        Vianočné zvyky 
 
Aj v súčasnosti majú tradície miesto v mnohých rodinách. Ktoré 

zvyky ešte stále pretrvali a nemali by chýbať ani u vás? 
 

Šupiny z kapra/kôpka peňazí – vložili sa pod obrus                     

na štedrovečernom stole a mali zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine 

počas budúceho roka rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho ľudí si šupinu následne dáva 

do peňaženky.  
 

Cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal 

zabezpečovať pevné zdravie celej rodiny počas nasledujúceho roka. 
 

Med – tento tradičný sladký produkt mal zabezpečiť dobrotu, hojnosť, 

príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste celý budúci rok boli dobrí a milí. Mnoho 

rodín si ešte pred štedrou večerou robí z medu krížik na čelo, čo symbolizuje požehnanie 

v spojitosti  s dobrotou. 
 

Jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré sa vždy po večeri 
rozkrojilo priečne na polovicu. Ak bol jadrovník v tvare hviezdy, znamenalo to       

pre rodinu šťastie a zdravie, no ak bol jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa 

tradície čakala choroba, alebo dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo na toľko 

kúskov, koľko členov rodiny bolo pri stole, čo malo symbolizovať ucelenosť rodiny. 
 

Modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali poďakovať za jedlo, ktoré 

máte a spoločne sa pomodliť. 
 

Orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať ani orechy, ktoré sa po nej 

nahádžu do každého kúta v príbytku, aby bola v dome počas celého roka 

rovnaká hojnosť ako v štedrý deň.  
 

Jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, ktorý dodržiava veľa ľudí. Podľa starej 

zvyklosti by sa mal totiž jeden tanier prestrieť aj pre náhodného hosťa. Jedná sa 

o symbol milosrdenstva a spolupatričnosti. Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr       

so zosnulými členmi rodiny, pre ktorých je prestreté. 

 

Redakcia časopisu želá všetkým krásne, šťastné a pokojné Vianoce!  
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 Na Vianoce príde list od známych z USA. 

 Otecko si ho prečíta a hovorí manželke:  
 „Pozerám, že tvoj brat sa v tej Amerike nemá zle. 

 Tu píše, že dostal nejaké elektrické kreslo.“ 

 

   Rozhovory v škôlke: 

   „Aký máš stromček?“ 

   „Umelý.“ 

   „A bol u teba Ježiško?“ 
   „Bol, ale tiež umelý.“ 

 

     Dva kapry plávajú vo vani a jeden sa pýta druhého: 

     „Ešte stále si myslíš, že nás chcú len okúpať?“ 

 

                                                    /Dávid Lachman, 5.A/ 

 

                                                                       
 

         
 

 

  3    8   
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 9    8  4      8  3 7    

   3            8 1  

2  4    6  8 2        4 
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  9    2      5     2 

    

       /Lukáš Vavro, 6.A/ 
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        iBOBOR 
 

           
 
 

   Hudobný koncert  
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Tento rok sme sa rozhodli, že do nášho časopisu zaradíme rubriku, v ktorej sa budeme 
venovať domácim miláčikom. Ako prvú sme vám už predstavili mačku domácu. Druhým 

zvieratkom v poradí je pes domáci.   

    Pes  domáci 
 Pes domáci je domestikovaný 

poddruh vlka dravého.  

Pes patrí s mačkami domácimi nielen           

k najstarším, ale aj k najvšestrannejším 

domácim zvieratám. Zo všetkých domácich 

zvierat existuje v najväčšej plemennej 

variabilite. Odhaduje sa, 

že človek vyšľachtil dodnes viac ako 400 rôznych plemien. Túto 

variabilitu možno pripísať skutočnosti, že človek využíva psa           
pri rôznych úlohách: pes chráni stádo, prenasleduje a durí zver, 

prináša korisť, ťahá ťažké bremená, hľadá a zachraňuje ľudí, či stráži 

ich majetok.        

 Postupným vývojom a neskôr aj cieleným chovom vzniklo 

nespočetné množstvo plemien psov. Postupne vznikali rôzne 

združenia a spolky rôznych plemien a dnes existuje niekoľko 

strešných organizácií združujúcich tieto spolky.  

Najväčšou medzinárodnou strešnou organizáciou je Fédération Cynologique 

Internationale (FCI).  

Vek psa sa zohľadňuje aj podľa toho o aké plemeno ide. Malé 

plemená dospievajú skôr a pomalšie starnú. To znamená, že napr. 

jazvečík, ktorý dosiahne vek 12 rokov, sa ešte nemusí javiť ako 
starý pes. Je ešte dostatočne čulý aj pohyblivý.  

 

CHOV: Psy sú nenáročné na chov.  

Stačí im pravidelne dávať potravu a prístrešie (búdu). 

Treba ich zaočkovať proti besnote a dať odčerviť. 

Venčiť min. trikrát do dňa. 

 

 

        /Emka Frolová, 5.A/ 
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              PC hry 
Fallout 4 

 

Svetové recenzie na najnovší diel post - apokalyptického dobrodružstva Fallout 4 sú 

vonku a úplne podľa očakávania. Hodnotenia šplhajú až k deviatim bodom. 

Recenzentom sa páči predovšetkým do detailu prepracovaný svet, vytváranie a úplná 

voľnosť takmer vo všetkom. 

 

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

 

   

   Vianočné maškrtenie  

 Orechové medovníčky 

Ingrediencie: 

350 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 2 vajíčka, 40 g 

pomletých orechov, 2 lyžice medu, 1 lyžička sódy bikarbóny, 1 

lyžička mletej škorice 

Postup:  
 Z prísad vypracujeme cesto a necháme ho odpočinúť   do 

druhého dňa. Cesto rozvaľkáme na 5 mm hrúbku a 

povykrajujeme medovníčky. Potrieme ich rozšľahaným 

vajíčkom a doružova upečieme v dobre vyhriatej rúre. 

 

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

 

1. január  Nový rok 2016 
 

                                           

 

4. január  Svetový Braillov deň 
   Svetová slepecká únia (WBU) vyhlásila v roku 2001 dátum 

    narodenia Louisa Brailla (nar. 1809) za Svetový Braillov deň. 

    Francúzsky tvorca celosvetovo uznaného slepeckého písma sa 

    začal zaoberať myšlienkou systému písma pre slepých už ako 

    12-ročný, pričom prvá verzia písma bola zhotovená v roku 
    1929. Prvou knihou napísanou v tomto písme sa stali  

   trojzväzkové Dejiny Francúzska. V roku 1844 nevidiaci na  

   celom svete uznali Braillovo písmo za svoje. 

 

6. január  Zjavenie Pána - Traja králi 
   - pre pravoslávnych veriacich Vianoce. V tento deň sa slávi  

   chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom      

   od východu a cez nich vlastne všetkým národom. Na svätých  
   omšiach sa požehnáva voda, soľ a krieda. Kňazi chodia         

   po príbytkoch ľudí, ktorým dávajú požehnanie na ochranu  

   pred zlým duchom. Na veraje dverí píšu kriedou aktuálny rok 

   a písmená C+M+B, čo znamená Christus Mansionem  

   Benedicat – Kristus nech žehná tento dom. Niekde sa píše  

   G+M+B, čo sú začiatočné písmená troch kráľov: Gašpar,  

   Melichar a Baltazár. 

24. január  Svetový deň komplimentov 
   - vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek 
    Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a 

    Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. V tento deň 

    by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom,  

   a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje. 

 
            /red., zdroj: internet/ 

                                                         
Výhercovia ukrytej súťaže: Emka Frolová z 5.A, Natálka Halúsková z 5.B a Lukáš 

Melišík zo 4.B triedy. Gratulujeme a odmena na vás čaká u p. uč. Halúskovej.    
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1. 24. 12. oslavuje meniny Adam a ...... 8. Nosí sladkosti do topánok 

2. Darček po anglicky   9. Slovo na konci každej modlitby 

3. Opak slova šťastný   10. Staviame ho zo snehu 

4. Stromček v množnom čísle       11. Ryba, ktorú jeme na Vianoce 

5. Piesne, ktoré sa spievajú počas Vianoc   12. Meniny má 15. decembra 

6. .................. Vianoce,        13. Od .......... do Vianoc, každá noc má svoju moc 

    mnoho vína a ovocia.   

7. Obdobie pred Vianocami 

     /pripravila Ivanka Gazdíková, 6.A/ 

         
  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 vo februári. 

Výhercovia z 1. čísla:  1. miesto: Matej Franek  4.B 

   2. miesto: Norika Sýkorová 6.A 

   3. miesto: Alžbetka Gacíková 4.B 

Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. učiteľky Halúskovej . 
 

                                             
 

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

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

1. Prepíš vetu správne bez chýb: 

    Mykuláš nosi do čyžmy sladkosti, ovoce a iné darčeki. 

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

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

2. Michal našiel na Mikuláša v čižme 3 lízanky, 1 jablko, 20 cukríkov, 2                                       

    pomaranče a 1 čokoládu. V ten deň zjedol 2 lízanky, 5 cukríkov a všetky   

    pomaranče. Čo mu ostalo na druhý deň? 

 

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

3. Katka dostala na Mikuláša 30 cukríkov. Sofia dostala o 10 cukríkov viac a                          

    k tomu 2 pomaranče. Peter dostal 4-krát viac pomarančov ako mala Sofia. 

    Koľko pomarančov dostal Peter? 

                                                                 a) 6 b) 7 c) 8 d) 10 

4. Nájdi a vyznač správnu cestu: 

 

 

 

 

 

 

 

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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