
 

                                                      

 

 

 

 

 

                                    

                                              

 

 

 

 

 

           

   

                 
 

     Všetkým SUĽKOVÁKOM želáme veselú Veľkú noc! 
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Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského (*28. 3. 

1592), učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, 

ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a 

poďakovanie. 
 

„Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie.“  
   

        /redakcia/ 
                                                                         

          
 

  „Niečo od života dostávame a niečo životu dávame.“ 

 

Týmito slovami začal svoje rozprávanie pán 

Ľubomír Jánoška, ktorý navštívil žiakov šiestych 

ročníkov, aby sa s nimi podelil o životné 

skúsenosti, ktoré rozdelil do etáp podľa ročných 

období. 

Čas mladosti a študijné roky predstavovali jar 

jeho života. Zaspomínal si na školské časy, 

prezradil obľúbené a neobľúbené predmety, 

spôsob trávenia voľného času bez vplyvu 

dnešných výdobytkov modernej doby a pomaly sa presunul do obdobia leta, v ktorom 

ukončil vysokoškolské štúdium a vydal sa na cestu zbierania skúseností. V tomto 

období si vytvoril aj rodinné zázemie a na svet postupne prišli jeho tri deti. Náročné 

pracovné povinnosti mu nebránili splniť si svoj sen a na MS v motokrose v roku 1987 

obsadil 2. miesto. Po páde bývalého režimu začal svoju podnikateľskú kariéru a založil 

firmu Pentamoto. Jeho činnosť sa postupne začala zameriavať aj na spoločenské dianie. 

Založil Združenie podnikateľov Kysúc a postupne sa dostával do jesene života, počas 

ktorej sa venuje veľkým aj malým aktivitám, napr.: petičná akcia diaľnice D3, 

rekonštrukcia pamiatok prímestskej časti Dubie, iniciácia vytvorenia erbu Dubie, 

spolupodieľal sa na tvorbe knihy Dubie pri príležitosti 650. výročia osláv prvej 

písomnej zmienky o tejto mestskej časti a pod. Svoju prednášku ukončil predstavou 

zimy života, v ktorej sa pravdepodobne sústredí na písanie knihy a zosumarizovanie 

svojich životných skúseností. 

V mene žiakov 6. ročníka, pedagógov a vedenia školy ďakujeme za túto prednášku. 

       

      /Mgr. Jaroslava Magurová/ 
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Známky uzavreté! Hor sa na lyžovačku! 

 

Každoročne sa v zimných mesiacoch 

žiaci siedmych ročníkov zúčastňujú 

lyžiarskeho výcviku. V strediskách 

zimného športu majú buď možnosť 

naučiť sa lyžovať, alebo sa zdokonaliť 

v rôznych lyžiarskych štýloch.  

V tomto školskom roku sa siedmaci 

ubytovali v peknom penzióne Gájuz 

v Oščadnici. Hneď vedľa sa nachádzal 

super kopec. Prvá skupina si na ňom 

zdokonalila lyžiarsky štýl. Druhá a tretia skupina sa trošku viac potrápila, ale nakoniec 

všetci zvládli základy zjazdového lyžovania. Mnohí dokonca perfektne. Už len lyžovať 

ďalej a najmä veľa.  

Penzión Gájuz má fantastickú kuchyňu. Boli sme spokojní a dobre najedení sme mohli 

pripravovať večerné programy. Tie sa odohrávali v spoločenskej miestnosti a boli 

vydarené. Spomeniem aspoň niektoré – beseda s členom horskej služby, naša izba sa 

volá, izba baví izbu, módna prehliadka... Bonusom bol aj bazén, biliard a pingpongový 

stôl.  

 

Čas v penzióne Gájuz rýchlo preletel a nám sa nechcelo ísť domov. A to aj vďaka našim 

inštruktorom: M. Birošíkovej, E. Mrňákovej a M. Vlčkovi. 

           

      /Mgr. Mária Birošíková/ 
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Počas predvianočného času sa naši žiaci zapojili 

do akcie Deti deťom a podelili sa so svojimi 

mikulášskymi balíčkami, ktoré poslali pre iné deti 

až do ďalekej Ukrajiny. O túto formu pomoci 

prišiel našu farnosť požiadať ukrajinský 

gréckokatolícky kňaz už po druhýkrát. Deti 

správne pochopili, že pocitu dávať (podeliť sa a 

nič za to nedostať) sa nič nevyrovná. A tak z našej 

školy putovalo na faru niekoľko kilogramov 

sladkostí a žiaci zažili radosť z pomoci              

pre druhých. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto 

myšlienku! 

 

     

 /Mgr. Jaroslava Magurová/ 

 

 

                            
 

              
 

 

Čo je dejepis, naši piataci už vedia. Ale pojem etnológia bol pre mnohých ešte záhadou. 

A keďže sa radi učia a získavajú nové vedomosti, mohli sa započúvať do slov etnológa 

pána PhDr. Martina Priečku, PhD., ktorý pracuje v Univerzite sv. Cyrila a Metoda         

v Trnave. Rád ich oboznámil so základmi tejto historickej vedy. Vysvetlil, v čom 

spočíva jeho práca, aký význam má jeho činnosť pre ľudí, podelil sa o zážitky nielen    

zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Žiaci sa dozvedeli, čo je to horská kultúra, etnické 

spoločenstvo, etnologický výskum. Predstavil aj regionálne zvyklosti okolitých obcí – 

Snežnica, Rudina, Horný Vadičov. Keďže etnológ pracuje s historickými prameňmi, ale 

hlavne so živými ľuďmi, bolo jeho rozprávanie veľmi zaujímavé a poučné. 

 

      /Mgr. Jaroslava Magurová/ 
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V sobotu 10. 2. 2018 sa naši budúci „bioolympionici“ vybrali na poznávaciu vychádzku 

do lesa v Dubí, ktorá im obohatila ich vedomostný obzor. Mali možnosť vidieť a odfotiť 

si stopy diviaka a jeho hrabanku, srnčie stopy, hniezda vtákov, zvyšky stravy               

od veverice, samičie jahňady liesky, ploník, borovicorasty, ich semená a mnoho iných 

prírodnín, ktoré využijú pri zostavovaní dokumentačných materiálov pre biologickú 

olympiádu. Naučili sa, ako pripravovať sadru na zdokumentovanie sadrových 

odtlačkov, ako správne mapovať stopy, na čo sa zamerať, aké druhy rastlín a živočíchov 

v danom ročnom období môžeme vidieť v 

lesnom biotope a pod.  

Vychádzka sa všetkým náramne páčila a 

už sa tešíme na deň, keď opäť podnikneme 

„bioolympijskú“ poznávačku do okolia 

našich Kysúc.  

 

 

    /Mgr. Jana Cibulková a Mgr. Zuzana Sládeková/ 

                                                                    

   Dôležitý oznam pre všetkých vášnivých čitateľov!!! 
 

Dňa 16. marca (v deň narodenia Pavla 

Dobšinského) sa v našej škole uskutoční niečo, čo 

tu ešte nebolo! Na prízemí školy (možno ste si to 

už niektorí pozornejší všimli) stojí búdka – 

presnejšie KNIŽNÁ SUĽKOBÚDKA. A práve 

16. marca bude oficiálne otvorená. Takže okrem 

čitateľského kútika budeme mať aj svoju vlastnú 

knižnú búdku.  

 
 

Už teraz sa tešíme a sme zvedaví, aké knihy si budeme môcť požičať a prečítať.   
 

      /vaša redakcia/ 
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Pomaly sa blíži jar a s ňou sa prebúdza aj naša záhrada, ktorá bola oficiálne otvorená 

27. apríla 2016 a odvtedy nám spestruje vyučovanie. Ako ste si mohli všimnúť, tak je 

tam vysadených pár pekných ovocných stromčekov, kríkov a bylín, ktoré by sme vám 

chceli postupne predstavovať. Veď všetci chceme vedieť, čo nám to rastie pod oknami. 

 

Ríbezľa – ide o ker s drobnými bobuľami výraznej osviežujúcej kyslej chuti, ktoré 

majú vysoký obsah vitamínu C. Obsahujú aj vápnik, železo, rutín a vitamíny A a B. 

Ríbezlí je viac druhov a môžu mať červené, čierne, biele či ružové bobule. Využívajú sa 

na výrobu džemu, štiav, vína, sirupu, kompótov... 

 

V našej záhrade nám rastie RÍBEZĽA DETVAN. 

 

 

 Krík/Strom.  

 Veľmi úrodná.  

 Dozrieva začiatkom júla.  

 Vyšľachtená v Bojniciach. 

 Kvitne pomerne skoro. 

 Vysoký stupeň samoopelenia. 

 Adaptabilná. 

 

 

 

 
Vedeli ste? 

Na to, aby ste pokryli dennú dávku vitamínu 

 C, tak vám stačí zjesť 30 – 45 bobúľ? 

  

      

 

 

    /Zdroj: www.zdravie.sk; www.klivia.com/ 

                  /Spracovala Mgr. Zuzana Sládeková/ 

 

 Lepšie úrody dáva v teplejších 

oblastiach.  

 Dlhé strapce s 22 a viac bobuľami. 

 Plody:  

 tmavšie červené,  

 rovnomerne rozmiestnené na dlhých 

strapcoch,  

 veľkosť bobule cca10,3mm, 

 šupka je pevná, dužina  

šťavnatá a sladkokyslá. 

http://www.zelenyzivot.sk/Vitamin-D3-K2-c35_0_1.htm?a_aid=556b3d1da5f71&data2=aita
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                Niečo pre deviatakov! 

 

 

 A nezabudnite! Testovanie bude 21. marca.  

     Držíme vám všetkým palce!!! 
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     Svätý alebo Pašiový týždeň je obdobie, keď si kresťania 

pripomínajú posledný týždeň Ježišovho života na zemi. Aj 

napriek tomu, že sa hovorí týždeň, ide o 9 dní s týmito 

prívlastkami: Kvetná nedeľa, Modrý pondelok, Sivý utorok, 

Škaredá streda, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, 

Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok.  

     Veľkou nocou sa myslí tá zo soboty na nedeľu, keď Ježiš 

Kristus vstal z mŕtvych.  Svätým týždňom sa končí 40-dňový pôst, 

keď človek pracoval na svojom vnútornom obrodení. Pôstne 

obdobie pre našich predkov znamenalo, že sa jedlo iba jedno jedlo 

denne, nekonzumovalo sa mäso, ryby, vajcia a mlieko. 

 

Zelený štvrtok – 29. marec  

– názov vznikol skomolením nemeckého Greindonnerstag (plačlivý 

štvrtok) na Gründonnerstag.  V tento deň sa naposledy rozoznejú 

kostolné zvony, ktoré stíchnu až do Veľkej noci. Naši predkovia 

jedli v tento deň najmä zelenú stravu ako špenát či kapustu, aby boli 

po celý rok zdraví. 

 

 

Veľký piatok – 30. marec 

– je dňom Kristovho ukrižovania. V ľudových poverách sa spája     

s magickými silami. V tento deň sa mali otvárať hory, ktoré 

vydávali svoje poklady a nemalo sa nič požičiavať, lebo požičaná 

vec by mohla byť začarovaná; nesmelo sa manipulovať so zemou 

(ryť, kopať) ani prať bielizeň, lebo by bola namočená Kristovou 

krvou. 
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Biela sobota – 31. marec 

– v tento deň ležal Ježiš Kristus v hrobe. Svoj názov získala zrejme od bieleho rúcha 

novo pokrstených, ktorí prijali krst na veľkonočnej vigílii (bohoslužba na Veľkú noc 

pripomínajúca Kristovo zmŕtvychvstanie). Názov môže pochádzať aj zo zvykov 

veľkého upratovania a bielenia, ktoré sa konali v tento deň pred nedeľou 

zmŕtvychvstania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočná nedeľa – 1. apríl 

 

– v tento deň je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roku, pri ktorej sa oslavuje 

Kristovo vzkriesenie. Cirkev rozhodla, že to bude vždy prvá nedeľa po prvom jarnom 

splne. Preto je tiež každý rok Veľká noc inokedy. V tento deň sa všetci ponáhľali        

do kostola, kde sa svätili veľkonočné pokrmy (baránok, mazance, vajcia, víno).  

 

 

Veľkonočný pondelok – 2. apríl 
 

– bolo zvykom, že po významných sviatkoch sa deň nepracovalo. Preto je aj dnes tento 

deň dňom pracovného pokoja, hoci sa cirkevné sviatky končia v nedeľu. 

 
 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

        /red., zdroj: internet/ 
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Kým začnem rozprávať, chcem podotknúť, že môj dom nie je aktívny – kliatba sa 

aktuálne neprejavuje v plnej sile. Tieto tri zážitky ma však stihli 

dostatočne vystrašiť.  
Začnem tým menej strašidelným.  

Vždy, keď idem použiť záchod vo svojej kúpeľni, mám pocit, 

akoby ma niekto pozoroval. Niekoľkokrát som si robila prieskum 

okolo skrinky, ktorá je priamo oproti záchodu, no nikdy som nič 

nenašla. Pre istotu však používam toaletu v rodičovskej kúpeľni. 

Druhá záhada, ktorá je trochu strašidelnejšia, je o hluku na našom 

zadnom dvore. Deje sa to väčšinou v noci – často tu počuť hlasy 

kňučiacich zvierat a neznesiteľný rev plačúcich detí – akoby ich mučili! 

 

Najstrašidelnejší je duch, ktorého som zahliadla pozerať sa na moju spiacu sestru. Stalo 

sa to raz v noci, keď som spala sama. Z ničoho nič ma prepadol vnútorný hlas, ktorý mi 

hovoril, aby som sa prebudila. Otvorila som oči a 

uvidela som niečo nečakané. Ducha, ktorý sa správal 

ako starostlivá matka – nežne pozerala na moju 

sestru, kým ona spala. Mala mastné vlasy, bola trochu 

pri sebe. Držala sestre plecia, akoby jej chýbala, 

akoby bola jej matkou v inom živote. Vstala som, aby 

som zistila, či to nie je len hra svetla, ale som si istá, 

že nebola. Keď som podišla bližšie, postava totiž 

otočila hlavu, pozrela na mňa a zmizla. Bolo to 

skutočné a ja sa teraz celé dni strachujem o svoju 

sestru. 

          /Emka Frolová, 7. A/ 

 

                                                 
 

Vyhodnotenie súťaže BYSTRÉ OČKO.  

Sme veľmi radi, že ste sa do tejto súťaže opäť zapojili a nezabúdajte, že najrýchleší 

môžu byť až piati žiaci. A ktorí to boli tentokrát? 

Denis Jedinák a Zojka Priečková 5. A 

Gratulujeme vám a môžete si k p. učiteľke Halúskovej prísť po odmenu.   

 

        /redakcia/ 
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Najhoršie filmové katastrofy roka 2017: 

5. Transformers: Posledný rytier 

4. CHIPS 

3. Päťdesiat odtieňov temnoty 

2. Emoji Film 

1. Kruhy 

 

Filmy, ktoré vám nemôžu ujsť v roku 2018: 

BLACK PANTHER (premiéra 15. 2.) 

Po udalostiach opísaných vo filme „Captain America: 

Občianska vojna“ sa bojovník T´Challa po smrti svojho 

otca, vládcu Wakandy (technologicky vyspelej krajiny), 

vracia domov. 

TOMB RAIDER (premiéra 15. 3.) 

Lara Croft má 21 rokov a práve zdedila obrovské bohatstvo     

po jej otcovi, ktorý bez stopy 

zmizol. Keď si prečíta záhadný 

odkaz, ktorý jej otec zanechal, 

opustí Londýn a vydá sa hľadať 

legendárnu hrobku. Jej loď však 

stroskotá a ocitne sa úplne sama    

na neznámom ostrove. Prežije to? 

 

AVENGERS: INFINITY WAR 

(premiéra 25. 3.) 

Filmová udalosť roka je výsledkom 

desiatich rokov, počas ktorých 

Marvel starostlivo budoval svoj vesmír superhrdinov. 

O Infinity war sa hovorí, že to môže byť najlepší film roka 

2018. 

SOLO: A STAR WARS STORY (premiéra 23. 5.) 

Story sa točí okolo mladého Hana Sola, ktorý „v podsvetí“ 

stretáva svojho budúceho pilota Chewbaccu a Landa 

Calrissiana roky predtým, ako sa pridá k Rebelom. 

 
           

                                                                                                                                                             /Juliana Tulinská, 7. B/ 
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         Ide dedko so psom po ulici a oproti nim ide mama  

         s dcérou. Mama hovorí dcére: 

         „Pozor, aby ťa nepohrýzol.“  
         Vtom jej dcéra povie: 

         „Ale mami, ten dedo ma určite nemá čím pohrýzť.“ 

 

    „Janko, prečo kŕmiš sliepky čokoládou?“ 

    „Lebo chcem, aby zniesli kindervajíčka.“ 

 

 Janko príde za babkou a žaluje sa jej: 

 ,,Dnes som sa bol očkovať!“  
 ,,A proti čomu, Janko?“ pýta sa babka.  

 ,,Proti mojej vôli!“ 

 

      Koledníci dopovedia koledu a teta prinesie z domu misu vajíčok. 

     „Chcete nejaké vajcia, chlapci?“ 

      „Určite, teta,“ naťahujú ruky koledníci. 

      „Výborne, takže to bude euro za jedno.“ 

 

      /Michal Káčerik, 7. A/ 
 

                                                                  
 

                               
 

Olympiáda ANJ 

 

Dňa 16. 1. 2018 sa konalo okresné kolo olympiády v ANJ. Zúčastnili sa ho 2 žiačky: 

 

Amália Dadajová  7.  A   2. miesto 

Daniela Buryová   9.  B  7. miesto          Gratulujeme!  
 

 

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti 

 

okresné kolo 
 

I. kategória     Andrej Kurciník (2. B)          3. miesto 

II. kategória    Terézia Hlavatá (4. A)          1. miesto         postup do krajského kola 

III. kategória  Dorota Petreková (6. A)        3. miesto 
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Olympiáda zo SJL 

 

7. februára sa uskutočnilo krajské kolo a naša žiačka Katka Račáková z 9. A obsadila  

krásne 3. miesto. 

          GRATULUJEME!!! 
 

                                                                      
 

Testovanie 5-2017 – výsledky: 

 

                                                  MAT                SJL 

 

Národný priemer v SR:           64,7 %             62,8 % 

 

Priemerná úspešnosť školy:    80,2 %             77,2 % 

 

  

 

Ďakujeme učiteľom, ktorí piatakov pripravovali a piatačikom zasa gratulujeme 

k úspechu! 

 
                                                                     
   

Dejepisná olympiáda – okresné kolo 

 

6. ročník 

 Lukáš Melišík  6. B     úspešný riešiteľ 

 Matej Franek   6. B     účasť 

 

7. ročník 

 Juliana Tulinská  7. B  účasť 

 

 

 

 

   /informácie poskytli vyučujúci daných predmetov/ 

 

 

 

 

 

 

 

Som žolík 

        č. 3 
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1. Najväčší zdroj svetla je? 
2. Čo padá v zime? 

3. Tretia planéta v slnečnej sústave je...  

4. Muž a ... 

5. 24. 1. má meniny... 

6. Jar, leto, zima a ? 

7. Na šitie potrebujeme ihlu a ... 

8. 10. mesiac v roku je?  

9. Ako sa nazýva proces, pri ktorom sa hýbu litosférické dosky?  

            /Janka Uličná, 8. A/ 

 
Vyhodnotenie testíka:  

  1. miesto: Emmka Urbanová 6. B 

  2. miesto: Zojka Priečková  5. A 

  3. miesto: Ninka Papučíková 6. B        
     Ceny vás čakajú u p. uč. Halúskovej.   
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                        (čo nás čaká v marci???)  

 

8. marec  Medzinárodný deň žien 
  – MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol v roku  

  1910. Bolo to na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských  

  krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tie bojovali 

  za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a 

  zlým pracovným podmienkam.  

 

11. marec Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu 

  – pripomína sa od roku 2005. V tento deň v roku 2004 sa stala  

  španielska metropola Madrid terčom teroristických bombových  

  útokov. Ak čítaš tieto riadky, tak nájdi v časopise obrázok bahniatok  

  a 16. marca vyhľadaj p. uč. Halúskovú. Ak budeš v prvej päťke, tak  

  získaš odmenu. V dôsledku tejto tragédie je deň venovaný spomienke  

  a úcte obetí terorizmu, ich rodín a priateľov nielen v Španielsku a EÚ,  

  ale po celom svete. 

 

20. marec  Medzinárodný deň šťastia 

  – bol vyhlásený OSN 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou  

  Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu   

  ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva  

  jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom  

  oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít. 

 

21. marec Medzinárodný deň lesov 
  – je iniciovaný OSN od roku 1971 pre výživu a poľnohospodárstvo  

  (FAO). Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti  

  na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli.  

  Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách  

  lesov. Lesy sú nenahraditeľné, a preto si ich musíme chrániť.  

 

22. marec Svetový deň vody 
  – bol vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN  

  na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Členské krajiny  

  boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré  

  podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody. 
              

       /red., zdroj: internet/ 
 

   29. marec – 3. apríl  VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY   
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     A sme tu opäť s vaším obľúbeným ŽOLÍKOM a súťažným TESTÍKOM. Žolík je 

ukrytý v časopise a testík vyplňte, 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 vo 4. čísle, ktoré vyjde v apríli. 
 
                                                                  
 

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

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

1. Napíš všetky jarné mesiace: 
 

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

2. V kvetinárstve bolo 35 červených, 25 bielych, 15 žltých a 5 oranžových tulipánov. 

Doobeda predali polovicu tulipánov. Koľko tulipánov ostalo?  
 

 a) 30  b) 35  c) 40  d) 45 
 

3. Koľko dní trvá pôstne obdobie?   a) 30    b) 35  c) 40   

4. Vymaľuj: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tajnička zo str. 14: ........................................................................................   
 

                                                                       
                /Testík pripravila Ivanka Gazdíková, 8. A/ 

  

 

 

 
 

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

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

redakčnej rady: Ivanka, Emka, Janka, Julianka, Erika, Michal a ďalší prispievatelia, 

ktorým ďakujeme...  

 

                  



 

    VYMAĽUJ SI   

     
 

     /Nakreslila Erika Ďuranová, 7. B/ 


