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Zhlboka sa nadýchnite, táák, ešte viac, z plných pľúc... Cítite? Už 

prichádza. Už je za dverami. Kto? No predsa JAR! Nová, krásna, svieža, 

plná sily, vôní, radosti, nového života. A s ňou Veľká noc s krásnymi 

tradíciami, šibačmi, maškrtami. Na nič z toho váš školský časopis 

nezabudol a ponúka pestré veľkonočné pele-mele i zo života školy. V 

druhom čísle vášho časopisu nájdete aktuality z pera redaktorov, 

príspevky o úspešných žiakoch, súťažiach či akciách, nebude chýbať 

chutný mňamrecept ani maškrty pre dušu v podobe vtipov.  Čo práve teraz 

najviac letí? Chcete to vedieť? Dozviete sa to v rubrike Jarná móda. 

Oblečte sa aj vy ako superstar! Prinášame Vám aj rozhovory s učiteľmi zo 

ZUŠ Turzovka, ktorí vyučujú hru na hudobné nástroje a kreslenie v našej 

škole. Stačí len otvoriť náš časopis a začítať sa! 

 

                                    Príjemné jarné čítanie Vám praje redakčná rada  
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Veríme, že vás obsah nášho časopisu zaujal a že si radi prečítate, ako si v škole na Olešnej nažívame. 

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov vám prajeme najmä pokoj, zdravie a radosť z veľkonočného 

posolstva. Prežite krásne duchovné dni, ale aj veľa smiechu pri dodržiavaní veľkonočných tradícií! 

 

 

Šťastné a veselé veľkonočné chvíle Vám zo srdca želá celá redakčná rada! 
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ZIMNÉ MESIACE V ŠKOLE 

KORČUĽOVANIE a VÝSTUP NA HREBIENOK  

V stredu 07.02.2018 popoludní naši turisti a športovci  využili priestory MK arény v Krásne nad Kysucou, aby si zajazdili na 

korčuliach. A veru im to išlo celkom fajn! Vďaka pani učiteľkám Filušovej a Bobčíkovej zažili opäť niečo nové. V sobotu 10.02.2018  

zase zamierili do Tatier obzrieť si umenie ľadových sôch na Hrebienku. Počasie bolo naozaj zimné, zvedavých ľudí bolo tiež dosť, ale 

naše deti si vychutnávali atmosféru veľhôr a boli plní prekvapenia, pretože tá chladná krása si získa každého.  

               

LYŽIARSKY VÝCVIK 

Hneď po vianočných prázdninách (08.-12.01.2018) si naši žiaci siedmeho ročníka vyrazili na lyžiarsky výcvik. Autobusom sa doviezli 

až priamo k Hotelu pod Sokolím, ktorý sa stal ich dočasným domovom na päť dní. Žiaci mali možnosť sa lyžovať na troch svahoch, 

na základnej lúke, kde sa mohli naučiť držať a jazdiť na vleku, na strednom svahu a na veľkom svahu, kde bola 4-sedačka. Večer 

trávili žiaci spoločenskými hrami. Po prvých dvoch náročných dňoch mali žiaci relaxačnú stredu. Navštívili kabínkovú lanovú 

dráhu na Chleb a navštívili aj symbolický cintorín. Poobede sa boli okúpať v relaxačnom centre Terchovec. Po úspešnom týždni sa 

aj z počiatočných nelyžiarov stali lyžiari a najhlavnejšie bolo to, že celý výcvik prebehol bez problémov a všetci sa šťastne vrátili 

domov. 
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

Prednes poézie a prózy nie je práve najjednoduchšia umelecká činnosť. Treba prednes precítiť, prežívať ho, vložiť do neho srdce 

a nie každý z nás má na to talent. My sme hľadali tento talent aj v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v stredu 07.02.2018. 

Účastníčok nebolo veľa – veď príprava na takúto súťaž vyžaduje čas, cit, ale aj dobrú pamäť. Keďže sa do súťaže zapojili len 4 

recitátorky, rozhodli sme sa vyhodnotiť ich v spoločnej kategórii. Všetky účastníčky boli odmenené knihami venovanými 

rodičovským združením. A tu je ich umiestnenie: 

1.miesto – Barbora Janíková – 9.A, ktorá nás reprezentovala aj v obvodovom kole v Turzovke 15.02.2018 

2.miesto – Denisa Prívarová a Simona Gavlasová – 8.A 

3.miesto – Petra Číková – 7.A 

       

KARNEVAL  

Na záver fašiangového obdobia (utorok 13.02.2018) sme už tradične zorganizovali karneval, ktorého sa zúčastnili žiaci 1.-5.ročníka. 

Masky boli roztomilé, niektorí žiaci siahli po hotových kostýmoch z obchodov, ale hodní pochvaly boli tí, ktorí venovali svoj čas 

príprave vlastnoručne zhotovenej masky. Vieme, že obrovskú prácu pri príprave takýchto masiek odviedli určite aj rodičia detí , za 

čo im patrí vďaka. Poďakovanie patrí aj vybraným žiačkam 2.stupňa, ktoré pomáhali vytvoriť dobrú náladu a  boli nápomocné aj 

pri organizácii karnevalu. A aké bolo záverečné vyhodnotenie? Rozhodovanie o víťazoch nebolo jednoduché, ale nakoniec sa porota 

zhodla na nasledujúcich maskách: 

MŠ – Klárka Grochalová – zajačik 

1. a 2.ročník – Oliverko Stopka – krabica pukancov   

3. ročník – Šimonko Rohlíček – ostreľovač 

4.ročník – Lucka Badžgoňová – sova 

Vypracovala: Meggi a Tánička 
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... ĎALŠIA ŠKOLSKÁ ZÁHADA  

ĎALŠIE TAJOMNÉ BYTOSTI SA OBJAVILI NA NAŠEJ ŠKOLE 

... náš tím detektívov opäť zisťoval nové skutočnosti o tomto 

paranormálnom jave...  

Od septembra sa v priestoroch našej školy raz týždenne objavujú bytosti, ktorých srdcia, 

hlavy aj telá horia láskou k umeniu a touto prudko nákazlivou chorobou chcú nakaziť aj 

našich žiakov a musíme konštatovať, že sa im to darí a naši žiaci ľahko podliehajú ich čaru. 

Náš tím pátračov sa opäť pokúsil zistiť identitu týchto neznámych bytostí a tu vám, ako prví na 

svete, prinášame rozhovory s nimi. Ste zvedaví, čo sú zač? Čítajte a dozviete sa! 

Bytosť č.1 – Mgr.Ondrej Veselý, DiS art. – učiteľ hry na gitaru, vyučuje hudobnú teóriu: 

1.Páči sa vám táto škola? 

-Na tejto škole učím rád, no však kvôli jej žiakom.                   

2. Sú žiaci pozorní? 

-Žiaci sú vždy rovnakí na všetkých školách, čo znamená, že sa snažia a sú pozorní, no nie 

vždy. Avšak spoločne sa snažíme vziať si z hodín vždy to najlepšie. 

3.V koľkých rokoch ste začali hrať na gitare? 

-Keď som mal 10 rokov. A začiatky sú vždy ťažké.                                                       

4.Čo vás k tomu priviedlo?                                                                                      

-Už od malička som bol vždy zvedavý na nové, nepoznané veci. Hru na akomkoľvek 

hudobnom nástroji, môžeme prirovnať k objavovaniu nového sveta. A teda prirodzene som 

bol zvedavý to skúsiť. 

5.Aká je vaša obľúbená skladba? 

-Mám asi 1000 obľúbených skladieb. 

6.Aké je vaše obľúbené jedlo? 

-Pizza.                                                   

7.Čo vás baví? 

-Cestovanie, cudzie jazyky, surfovanie a jedlo. 

 

Zľava: Mgr.Ivan Kubiš, M.Kobolková (6.A), V.Dedičová (3.A), L.Badžgoňová, P.Kobolka (4.A), Mgr.Ondrej Veselý  
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Bytosť č.2 – Mgr.art. Ivan Kubiš – učiteľ hry na husle: 

1.Od koľkých  rokov ste začali hrať na husliach?                                   

-Od 6 rokov. 

2.Aký je váš obľúbený nástroj?                       

-Husle, klavír, viola. 

3.Aké je vaše obľúbené jedlo? 

-Halušky. 

4.Čomu sa rád venujete vo voľnom čase?   

-Počúvam hudbu, chodím na turistiku, plávam.  

5.Hráte aj na iný hudobný nástroj? 

-Na klavír a violu. 

6.Máte nejakú obľúbenú skladbu?  

-Áno, je to husľový koncert A dur od W.A.Mozarta. 

 

Bytosť č.3 a 4 – Marcová Eva, DiS a Slezáková Alžbeta, DiS – vyučujúce výtvarneho odboru: 

1.Baví Vás kresliť? -Áno. 

2.Koľko rokov  už vyučujete výtvarnú?  -23. 

3.Čo robíte vo  voľnom čase? -Maľujem. 

4.Aké sú vaše záľuby? -Šitie, maľovanie, pečenie. 

5.Na akých školách ešte vyučujete výtvarnú?    -V Korni, Turzovke, Klokočove, na Vysokej. 

6.Aký predmet ste mali najradšej? -Výtvarnú výchovu. 
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....A TU VÁM PRINÁŠAME ZOPÁR UKÁŽOK ŽIACKYCH PRÁC VÝTVARNÉHO KRÚŽKU 
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No, myslíme, že čas, ktorý naši žiaci trávia pri týchto aktivitách sa oplatí! 

Vypracovali: Nikolka Halásová, Meggi, Deniska Gajdičiarová, Barča 
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PREČO JE MAREC MESIACOM KNÍH 

O tom, že marec je mesiacom kníh ste iste počuli. Ale viete, prečo sa práve tento mesiac spája s  knihami? Hovorí vám niečo meno 

Matej Hrebenda? Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája s prvými slnečnými dňami či prvými prácami v záhradkách, ale aj 

s odpočinkom v podobe  čítania kníh.  Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo 

Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke 

zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za 

mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej 

kultúry. Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou!  

 

A pri tejto príležitosti vás chceme upozorniť na to, že v našej školskej knižnici pribudli nové knihy – tentoraz sú všetky z oblasti 

histórie, ale nedajte sa odradiť – presvedčte sa, že nie sú až tak zapadnuté prachom, ale nájdete v nich mnoho aktuálnych 

informácii o dobe, ktorú si už asi nikto z nás nepamätá: 

1.Povesti o slovenských hradoch – vydavateľstvo FONI Book 2018 – prerozprávala Monika Srnková 

2.Dinopark – ilustrovaný sprievodca svetom dinosaurov - Vydavateľstvo Ex s r.o. 2017 – Ilona Bagoly 

3.Svet v praveku – vydavateľstvo FONI Book 2017 

4.Staroveké civilizácie – vydavateľstvo FONI Book 2017 

5.Stredovek – vydavateľstvo FONI Book 2017  

Skôr než otočíte stránku, mám tu pre vás ešte jeden odkaz: 

Ležia vám niektoré knihy, knižky, knižôčky na poličke a zapadajú prachom? Možno by niekomu urobili 

radosť! Budete mať možnosť ponúknuť ich na knižnej burze, ktorú uskutočníme v stredu - 11.04.2018 od 

14.00 do 16.00 (pre verejnosť). Určite si aj vy medzi ponúkanými knihami nájdete svoju srdcovku, ktorá 

urobí radosť zasa vám. Ak teda chcete nejaké knižky ponúknuť do knižnej burzy, prineste ich do školy čo 

najskôr, odovzdajte ich pani učiteľke Piontekovej a ona sa o ne postará a pripraví na burzu. Za každý 5 

prinesených kníh obdržíte 1 kupón na nákup ľubovoľnej knihy ponúkanej na knižnej burze. Burza sa bude 

konať od rána - počas vyučovania si budú môcť prezrieť knihy a zakúpiť si ich žiaci našej školy a 

poobede môžu prísť aj rodičia so svojimi menšími ratolesťami a ostatná verejnosť. Knižky môžete zakúpiť za 

symbolické ceny a výťažok z predaja kníh bude použitý na nákup nových kníh do knižnice. Nepredané 

knižky poputujú do políc našej knižnice a budú k dispozícii všetkým deťom školy. Tešíme sa na Vás, Vaše 

knižky a zároveň ďakujeme za podporu! 

Vypracovala: Janka  
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LIST PRE MARIEKE 

V minulom čísle sme uverejnili list, ktorý nám poslala naša bývalá lektorka, ktorá 

vďaka spolupráci s Kericom mohla u nás navštevovať hodiny angličtiny v školskom 

roku 2015/2016 – Marieke Hendriks z Holandska. Naši ôsmaci a deviataci jej 

samozrejme veľmi radi odpovedali a my Vám prinášame ich List pre Marieke: 
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APRÍL – MESIAC LESOV   

 

Majú lesy vôbec význam? 

Na túto otázku je jednoznačná odpoveď: ÁNO, MAJÚ! 

V tomto článku sa vám pokúsim priniesť zopár argumentov, prečo sú pre nás lesy tak 

dôležité. Stačí dočítať až do konca. 

-upravujú teplotu a vlhkosť krajiny, 

-korene stromov spevňujú a chránia pôdu pred eróziou, hlavne pri brehoch riek, 

-produkujú kyslík a spotrebúvajú oxid uhličitý, 

-zachytávajú prach a rádioaktivitu, 

-sú domovom rastlín a živočíchov,  

-využívajú sa na rekreačné účely. 

 

VEDELI STE, ŽE..? 

Každý strom pohltí za rok až 4 kilogramy oxidu uhličitého a denne vyprodukuje 180 

litrov kyslíka. Človek denne v pokoji spotrebuje až 360 l kyslíka. Na to, aby mohol 

denne dýchať, teda potrebuje 2 stromy. V prípade, že vyvíja nejakú činnosť, 

potrebuje tých stromov ešte viac. 

Kolobeh rozpadu stromu, kým sa jeho organická hmota vráti v podobe humusu do pôdy 

trvá 50- 100 rokov. 

Jeden hektár ihličnatého lesa vyprodukuje za rok 30 ton kyslíka, listnatý les 15 ton 

kyslíka za rok. 

 

Vypracovala: Deniska Gajdičiarová 
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JARNÁ MÓDA 

 

Levanduľová farba 

Farbou roka 2018 by sa dala považovať aj romantická levanduľová. Nežný, 

nenásilný a veľmi efektívny farebný odtieň je nadčasovým detailom, ktorý 

ozvláštni každý outfit. 

 

Retro kvetiny 

Môže sa to síce zdať ako klišé, ale pre jar 2018 prichádza jarné 

prevedenie kvetinovej potlače vo forme retro inšpirovaného štýlom 60-tych rokov. 

 

Tmavý denim 

Nová vlna džínsov je tu práve včas, aby prerobila váš tradičný a nudný šatník.  

 

Biele doplnky 

Biele prvky a detaily sú schopné oživiť akýkoľvek outfit v nadchádzajúcej sezóne.  

 

 

 

 

 

        Vypracovala : Vanesa Jenojanková 
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RECEPT PRE ZDRAVIE 

CITRÓNOVO – CESNAKOVÝ LIEČIVÝ ZÁZRAK 

Tento jednoduchý a mimoriadne zdravý recept má na ľudský organizmus úžasný 

vplyv. Odstraňuje vápnik a tuk usadený v cievach a v tele. Posilňuje srdce 

a upravuje krvný tlak. Zvápenatenie a vedľajšie príznaky ako zhoršené videnie 

a problémy so sluchom sa postupne zmenšia. Užíva sa tiež ako prevencia proti 

rakovine štítnej žľazy, ale aj ako liek proti paradentóze. A ako si ho vyrobiť 

doma?  

5 ks celých citrónov 

30 strúčikov cesnaku 

1 liter vody 

Citróny umyjeme v horúcej vode, ak nie sú bio, tak ošúpeme šupku a nakrájame 

na malé kúsky. Cesnak očistíme a nakrájame na polovičky. Všetko spolu dôkladne 

zmixujeme na kašu. Vlejeme do litra vody a necháme prejsť varom. Hneď 

odstavíme. Precedíme cez sitko a nalejeme do fľaše. Skladujeme na chladnom 

mieste – najlepšie v chladničke. 

Užívame denne 2 cl pred jedlom, t.j. klasický štamprlík, najlepšie ráno pred 

raňajkami, alebo pred obedom. Po troch týždňoch kúry by sme mali kúru prerušiť 

na 8 dní a potom opäť 3 týždne pokračovať. 

Jar je najlepším obdobím na to, aby sme sa zbavili škodlivín, ktoré sme si v tele 

„nasporili“ počas dlhej zimy. Verím, že aj vďaku tomuto receptu, privítate jar  

v plnom zdraví! 

Vypracovala: Veronika 
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ZÁBAVA NA VOĽNÝ ČAS 

                 Vymaľuj a zabav sa! 

 

Vypracovala: Natálka Fojtíková  
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ZUBOCERENIE 

V škole dá pani učiteľka deťom úlohu,  

aby povedali príbeh, ktorý skončí  

vetou: Mama je len jedna!   

Prihlási sa Anetka: „Keď som včera 

prišla domov, mama ma poprosila, 

aby som priniesla z chladničky dve fľaše kečupu.  

Otvorila som chladničku a zakričala: „Mama, je len jedna!“ 

 

Danko príde domov a hovorí: „Dostal som  

  päťku z matematiky a jednotku z hudobnej .“ 

A to sa ti po tej päťke chcelo ešte spievať?“ 

 

Večer spieva stará mama vnúčikovi uspávanku.  

Po chvíli sa vnúčik ozve: „Babi, nemohla  

by si si ísť spievať do kuchyne?  

Mne sa chce strašne spať.“ 

 

Zuzka prosí otca: „Tatinko,  kúp mi opičku.“  

 „Ale kto ju bude kŕmiť?“   

„Ale ja chcem takú zo zoologickej záhrady.  

Tam je všade napísané: Nekŕmte zvieratá.“ 

 

Vypracovala: Nikolka Halásová 
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