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Chceš sa stať novým redaktorom/ilustrátorom Fazuľkova? 

Stačí, keď prídeš na stretnutie redakčnej rady, ktoré je 

vždy vopred ohlásené v školskom rozhlase a nabudúce si 

tu môžeš prečítať aj svoje meno. 
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Ahojte, Fazuľkári! 

Opäť je tu ďalší školský rok a 

s ním aj nové Fazuľkovo. 

V tomto čísle sme si pre Vás 

pripravili jednu novinku -

originálne fotky, ktoré pre 

Vás nafotila naša fotografka 

Julka Stehlíková. 

Samozrejme, že sme neza-

budli ani na rubriky, ktoré pre 

Vás pripravujeme už tretí rok. 

:-) V rubrike Na slovíčko s... 

Vám predstavíme pani učiteľ-

ku Júliu Janíkovú, zoberieme 

Vás na prechádzku do prírody 

a zoznámime s najzaujímavej-

šími rastlinami sveta. Neza-

budli sme ani na Vtipy, 

Osemsmerovku, Tajničku či 

Antistresovú omaľovánku.  

  

 

 

Určite 

sa pýta-

te, kam 

zmizol Kupón záchrany. Po po-

rade s pani učiteľkami  sme sa 

rozhodli, že kupón si najskôr 

musíte zaslúžiť, a to tým, že 

Vás vaše triedne pani učiteľ-

ky ocenia za výbornú prácu, 

prospech, reprezentáciu školy 

alebo vzorné správanie. Raz za 

štvrťrok vybraní žiaci za od-

menu dostanú Kupón záchrany, 

ktorý môžu využiť podľa do-

terajších pravidiel. Veríme, že 

sa posnažíte, aby ho dostalo 

čo najviac z Vás.               RR 

 

Úvodník 
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Antistresová omaľovánka 

Miriam Vladárová 
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Obrázky použité z internetu: 

 

https://myturiec.sme.sk/c/6459822/v-stiavnickom-parku-kvitli-na-stromoch-

tulipany.html 

 

http://www.ubytovanienaslovensku.eu/blog/kam-s-detmi-botanicke-zahrady-

arboreta-a-parky 

 

http://www.national-geographic.cz/clanky/stane-se-chlebovnik-novou-

organickou-nahrazkou-masa-20160725.html 

 

http://chitblog.ru/самые-необычные-растения-планеты 

 

https://pixabay.com/sk/vodn%C3%BD-hyacint-eichhornia-kvetenstvo-194377/ 

 

http://www.deed.sk/clanok/toto-je-najvacsi

-zivy-kvet-na-svete-a-enormna-velkost-nie-

je-jeho-jedina-zaujimava-vlastnost/756/ 
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Žiacka školská rada 
Aj v tomto školskom roku ste si volili zástupcov tried, ktorí 

Vás budú zastupovať v žiackej školskej rade. Aby ste vedeli, 

na koho sa môžete obrátiť, napísali sme pre Vás nasledujúci 

zoznam. 

3. A  Lea Maňková 
3. B  Daniela Kulichová, 
  Jakub Šimko 
4. A  Lujza Pálffyová,  
  Richard Vrábel 
4. B  Filip Mihálik,  
  Matej Špirko 
5. A  Kristína Fúčeľová,   
  Bianka Štangová 
5. B  Alexandra Ondrušová, 
  Martin Lipták 
6. A  Matúš Piroh,  
  Júlia Hüberová 
 
 

6. B  Katarína Komentová, 
  Timea Kuzicová 
7. A  Maroš Šesták,  
  Romana Skrisová 
7. B  Tereza Babčová,  
  Silvia Benková 
8. A  Lucia Fúčelová,  
   Juraj Roštár 
8. B  Marika Majáková,  
  David Slaný 
9. A  Margita Hüberová 
9. B  Miriam Vladárová,   
  Jasmína Benková-  
          Rybárová 
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Zo života našej školy 

Fulnek 

V dňoch 2. - 5. 10. 2017 žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho 

a deviateho ročníka navštívili družobné školy vo Fulneku. 

V pondelok ráno sme plní očakávania nastúpili do autobusu. Po 

trojhodinovej ceste sme konečne dorazili do Fulneku. Privíta-

li nás pani riaditeľky z obidvoch škôl, pani starostka a tri de-

viatačky. Ubytovali sme sa v telocvični a išli na obed. Po 

skvelom obede sme absolvovali výstavu Orbis Pictus 

v neďalekom Kostole sv. Jozefa. Videli  sme tam veľa zaují-

mavých vecí. Po výstave sme išli na prehliadku mesta. Tento 

deň prešiel veľmi rýchlo. Po dlhej ceste sme boli veľmi unave-

ní a rýchlo sme zaspali. 

V utorok, po rannom budíčku, sme mali čas na rannú hygienu 

a potom „hor sa“ na raňajky. Neskôr sme sa presunuli do dol-

nej (Masarykovej) školy, kde sme mali športové dopoludnie. 

Rozdelili nás do desiatich družstiev. Hrali sme ping-pong 

a florbal. Začali sme si vytvárať prvé priateľstvá s českými 

žiakmi. Poobede sme navštívili Svět techniky v Ostrave, kde 

sme si pozreli zaujímavý dokument o zvieratách, dozvedeli 

sme sa niečo nové o vesmíre, o ľudskom tele a fyzike.  

29 

Riešenie úloh 

Opäť máte príležitosť vyhrať za-

ujímavé ceny tým, že správne vy-

riešite Osemsmerovku, Kvíz a 

Tajničku, vyplníte a vystrihnete 

kupón a vhodíte ho do krabice pri 

zborovni. Začiatkom decembra 

vyžrebujeme troch z Vás. 

 

Meno: _____________________________ 

Trieda:____ 

 

Riešenie Kvízu: _ _ _ _ _ _ _   

 

Riešenie Osemsmerovky: _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _  

 

Riešenie Tajničky: _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _     
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0. je to fialové, rastie na strome 

1. je to bordové, rastie pod zemou 

2. tlačíme ju do suda 

3. je ľadový alebo kučeravý 

4. robí sa z neho víno 

5. rastie na strome a robí sa z neho štrúdľa 

6. na jeseň sa do nej vyrezávajú rôzne tvary 

7. produkt včiel 

8. orechy, čo rastú na lieskach 

9. na jeseň sa do nej vyrezávajú rôzne tvary 

10. v rozprávkach ju väčšinou jedia zajace 

11. podobajú sa na ľudský mozog 

12. mýlime si ju s broskyňou 

13. rastú v lese, dávajú sa do kapustnice 

 

 

 

 

 

 

 

Margita Hüberová 

Tajnička 
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Najviac nás však zaujala výroba lyžičiek. Večer sme si roz-

právali zážitky, ktoré sme cez deň prežili. 

Na tretí deň sme sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina 

vyrábala roboty, s ktorými potom mali preteky. Najrýchlejší 

tím za odmenu dostal cukríky. Súťaž prebiehala v hornej 

(Komenského) škole. Druhá skupina sa zatiaľ presunula do 

dolnej školy, kde si žiaci vyrábali zápisníky a zdobili plátené 

tašky. Na ďalší deň sa potom skupiny vymenili. Poobede sme 

sa začali pripravovať na diskotéku. Presunuli sme sa do 

Mestského kultúrneho centra, kde nás už čakali naši kama-

ráti z družobných škôl. Výborne sme sa zabavili.  

Posledný deň sme museli trošku skôr vstať, aby sme sa stihli 

pobaliť, lebo nás čakala cesta domov. Obedovali sme 

v Mestskom kultúrnom centre, kde sme sa stretli 

s dôchodcami zo Sučian. Nasledovala smutná rozlúčka 

s našimi novými kamarátmi. Dohodli sme sa, že sa ešte určite 

niekedy stretneme. Veľa z nás je s nimi stále v kontakte. 

Šťastne sme sa vrátili domov. Ďakujeme všetkým, ktorí toto 

skvelé stretnutie zorganizovali.              

      Júlia Stehlíková 

Zo života našej školy 
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Tajnička 
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Osemsmerovka 

P K G E D A R P A P 

Ú A T U L I P Á N E 

P K Ľ E B A B O A B 

A T M U I M E L O N 

V U A E D Č Ä R Á L 

A S C D S N I T H Y 

E R H R U Ž A L A T 

K V E T A B Ŕ V H S 

Č E R E Š Ň A M E I 

A N K Í N J A Š I L 

BAOBAB, ČEREŠŇA, DUB, IHLIČIE, 

IMELO, KAKTUS, KVET, LEVANDU-

ĽA, LISTY, LIŠAJNÍK, MACH,  MÄ-

TA,  PAPRADE, PÚPAVA, RUŽA, TU-

LIPÁN, VŔBA 

 

Najmohutnejší strom na svete je 

sekvoj   _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ v Kaliforni.                                                        

                                                              Miriam Vladárová 
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Anketa 

Aj v tomto ročníku sem si pre Vás pripravili anketu, kde 

sme sa pýtali žiakov a pani učiteliek, aký je ich najobľúbe-

nejší kvet. 

„Aký je váš najobľúbenejší kvet?“ 

 

Mgr. Mária Slouková:  tulipán 

Mgr. Miriam Szabová:  tulipán 

Mgr. Ivana Roštárová: mar-

garétka 

Mgr. Jozefína Uličná: biela 

ruža  

Mgr. Gabriela Pecková: tulipán  

Mgr. Petra Melišíková:  tulipán 

Mgr. Zuzana Brunčáková: tuli-

pán 

Mgr. Jarmila  Hanáková: ruža 

Mgr. Marián Remeň: tulipán 

PaedDr. Ivana Gabrišová: slnečnica 
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Mgr. Mária Petrikovičová: ruža 

Mgr. Erika Segečová: ruža 

Mgr. Lýdia Marčeková: orchidea 

Ing. Andrea Házerová: ruža 

 

 

Klárka Matulová: orchi-

dea 

Silvia Benková: ruža 

Viktória Dančová: tuli-

pán 

Nelka Vojtová:  sedmokráska 

Miriam Golierová: ruža 

Viktória Farkašová: ruža 

Emmka Zacharová: tulipán 

Eva Repková, Nina Raffajová, Timea Bielená,  

Adriana Holková, Lea Maňková 

Anketa 
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Učiteľky ani chvíľu neváhali, 

červené pero si do ruky vzali. 

Všetky chyby opravili, 

vyučovať hneď začali. 

 

Na Zemi už žijú ľudia sprostí 

ako človek z minulosti. 

Chyby robia veľmi veľké, 

tie by vadili aj kvetinárke. 

 

Mimozemšťania dennodenne učia sa, 

už bez chyby vedia podpísať sa. 

Učia sa najmä pravopis 

a tiež aj krasopis. 

 

Po čase to mimozemšťanov prestáva baviť, 

učiteľky na Zem chcú vrátiť. 

Učiteľky radujú sa,  

na rozlúčku usmejú sa. 

 

Stalo sa to včera ráno,  

aj to už bolo veľmi dávno. 

Učiteľky prilietajú 

a žiaci oslavujú. 

 

Učiteľky privítali ohňostrojom veľkým 

a s nadšením preveľkým,  

Do školy chodiť začali 

a poctivo sa učili. 

Karin Vladárová 
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Vesmí rny ž ivot uč iteliek 

VLASTNA  TVORBA 

Stalo sa to včera ráno, 

už to bolo veľmi dávno. 

Na našej škole pristál raketoplán 

a v ňom mimozemšťan Fero Štefán. 

 

Skvelý plán on veru mal, 

učiteľky nám zobral. 

Uniesol ich na planétu Ohňostroj, 

cestou obsluhoval svoj malý stroj. 

 

Na zemeguli párty riadna,  

neučí sa hodina žiadna. 

Keď na Ohňostroji pristáli,  

učiteľky sa veľmi zhrozili. 

 

Pred učiteľkami dav mimozemšťanov veľký, 

na hlavách mali kabelky. 

Ceduľu veľkú držali, 

ňou učiteľky vítali. 

 

Na ceduli bolo škrabopisom napísané: 

„VÝTAJŤE!“ 

9 

Potulky po okolí 

Rastlinstvo parku v Turčianskej Štiavničke 

Možno o tom neviete, ale 

tento na prvý pohľad oby-

čajne vyzerajúci park 

skrýva okrem starodávne-

ho Révayovského kaštieľa 

aj veľké prírodné bohat-

stvo. V parku totiž rastú 

dreviny a okrasné kríky z celého sveta. Niektoré 150 až 200-

ročné. Medzi najstaršie patrí rodový strom, lipa so siedmimi 

kmeňmi, vraj presne toľko, koľko vetiev mal Révayovský rod. 

Taktiež tu rastú rastliny z Ázie, južnej Európy, zo Sibíri, ale 

najviac ich je zo Severnej Ameriky. Čínske metasekvoje, 

úchvatná tuja riasnatá, kalykant floridský so zaujímavým 

fialovo-bordovým kvetom, 

či jeden z najstarších 

stromov, ľaliovník tulipá-

nokvetý, ktorý skutočne 

na pár júnových týždňov 

zakvitne žltými kvetmi 

pripomínajúcimi tulipány. 

Popri stromových alejách je sústava piatich navzájom prepo-

jených rybníkov.                                         Miriam Vladárová                                 
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1. Aká je vaša najobľúbenejšia 

rastlina? 

Nemám obľúbenú rastlinu. Na jar ma potešia snežienky 

a prvosienky, v lete zakvitnuté lúky a záhrady, jeseň je 

nádherná svojimi farbami a zasnežené stromy v zime pôso-

bia rozprávkovo. 

2. Všetci o Vás vedia, že ste vášnivá cestovateľka. Na 

ktorom mieste sa vám páčilo najviac? 

Každé miesto (mi učarovalo) malo svoje čaro. Ako doma 

som sa cítila v Anglicku, v Bretónsku sa mi páčili stredo-

veké mestečká, nezabudnuteľná bola pre mňa lyžovačka 

v Dolomitoch, história na mňa dýchala na každom kroku 

v Toskánsku... Ale najviac som sa tešila na cestu domov. 

3. Máte rada Hallowen? 

Nie je to moja šálka kávy, ale zaujíma ma líčenie a make-up 

jednotlivých masiek.  

4. Aké predmety ste mali v škole najradšej? 

Slovenský jazyk a dejepis. 

 

... pani učiteľkou Mgr. Júliou 

Janíkovovu 

NA SLOVÍ Č KO S... 

23 

Vlastná tvorba 

Foto: Júlia Stehlíková 
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Vlastná tvorba 

11 

6. Aké  ročné obdobie máte najradšej a prečo? 

Každé je niečím pekné a my máme výhodu, že môžeme zažiť 

všetky štyri ročné obdobia so všetkým, čo k tomu patrí.  

7. Aký druh hudby máte najradšej? 

Počúvateľnú. Nemám rada rap a hip - hop a príliš  „tvrdý“ 

metal.  

8. Koľkými jazykmi sa viete dorozumieť? 

Dohovorím sa po česky, poľsky, rusky, anglicky a nemecky.  

9. Ste hrdá na svojich deviatakov? 

Ak majú výborné výsledky v škole a mimo nej, ak sú slušní, 

tak áno.  

10. Aké iné predmety by ste chceli učiť?  

Učím tie, ktoré mám najradšej.  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Karin Vladárová, Júlia Hüberová 

Na slovíčko s ... 
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Predstavujeme Vám ... 

... Júliu Stehlíkovú z 9.A 

triedy. 

Ahojte! 

Volám sa Júlia. Mám štrnásť 

rokov. Navštevujem deviaty 

ročník. Som fotografkou 

v školskom časopise FAZUĽ-

KOVO. Fotím už dva roky. 

Veľmi ma to baví. Okrem fo-

tenia ma baví aj šport. Rada   plávam, lyžu- jem sa. 

21 

Vlastná tvorba 
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Vlastná tvorba 

Ruže v záhrade  

Ruže rastú v záhrade. Rástla 

tam aj jedna červená ruža. Za-

páčila sa jednému dievčatku. Za-

čalo sa o ňu starať. Polievala ju 

a mala ju veľmi rada. Jeden deň 

jej malá sestra odtrhla ružu. 

Dievčatko bolo veľmi smutné. No 

netrvalo to dlho, lebo ešte v ten 

deň prišla na návštevu jej teta a priniesla novú ružu. Bola 

rovnako krásna. Zasadila ju a naďalej sa o ňu starala. Pridala 

sa k nej aj jej malá sestrička. Spoločnou pomocou ruže roz-

kvitali.                       Evka Repková 
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Viete, že ... 
... ruže sú príbuzné s jablkami, malinami, čerešňami, brosky-

ňami, slivkami, nektárinkami, hruš-

kami a mandľami? 

... tulipánové cibuľky boli v Ho-

landsku v roku 1600 cennejšie ako 

zlato? 

... šťava z kvetov hyacintu sa v mi-

nulosti používala ako lepidlo? 

...  prvá rastlina, ktorá kvitla a ma-

la semená v beztiažovom stave vo 

vesmíre, sa volá Arábovka Thalo-

va? Má veľmi krátky životný cyklus (asi štyridsať dní) a 

rástla na palube soviet-

skej vesmírnej stanice 

Salut 7 roku 1982. 

...  púpava je na prvý po-

hľad burina, ale kvety a 

listy sú dobrým zdrojom 

vitamínov A a C, železa, 

vápnika a draslíka? Jed-

na šálka púpavových lis-

tov dodá telu 7,000-13,000 IU vitamínu A. 
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... lotus bol považovaný v starom Egypte za posvätný kvet? 

... cibuľky tulipánov môžu nahradiť pri 

varení cibuľu? 

...  pred stovkami rokov Vikingovia na-

padli Škótsko, no boli spomalení divokým 

bodliakom, takže Škóti mali čas unik-

núť? Z tohto dôvodu sa stal divoký bod-

liak škótskym národným kvetom. 

 

... v roku 

2002 ved-

ci objavili v severovýchodnej 

Číne najstaršiu kvetinu sveta? 

Kvet pomenovaný Archa-

efructus sinensisbloomed má 

približne 125 miliónov rokov a 

podobá sa na lekno. 

 

... Gas plants, plynové rastliny, produkujú číri plyn za vlh-

kých a teplých nocí? Tento plyn je ľahko vznetlivý. 

                                             Miriam Vladárová 

Viete, že ... 
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Raflézia z Bornea a Su-

matry 

Raflézia  sa usadzuje na kore-

ňoch lián. Nemá stonku ani 

listy ale zato má najväčší 

kvet na svete, ktorý dosahuje 

priemer 1 meter a váži tak-

mer 10 kilogramov! Tento ob-

rovský nádherný kvet však 

zapácha ako pokazené mäso.  

 

 

Vodný hyacint 

Hoci nie je možné, aby si do-

spelý človek len tak zaplával 

na liste, môže sa poprechá-

dzať po hladine! Tropický 

vodný hyacint sa rozmnožuje 

veľmi rýchlo a za krátky čas 

zarastie celú vodnú plochu. 

Pokrývka z jeho listov býva 

niekedy taká silná, že po nej 

možno chodiť.  

Miriam Vladárová 

Najzaujímavejšie rastliny na svete 
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Chlebovník 

Napadlo Vám už niekedy, 

že chlieb môže rásť na 

stromoch? V tropických 

oblastiach je možné všet-

ko! Chlebovník dorastá až do 

výšky 18 metrov. Z jeho koná-

rov visia obrovské plody 

v tvare bochníkov chleba, kto-

ré môžu vážiť aj 5 kilogra-

mov. Zaujímavé je, že po uva-

rení chutia ako sladké zemia—

ky a po upečení ako chlieb. 

  

  

Viktória Amazonská 

Viktória Amazonská je naj-

väčšia kvitnúca vodná rastlina 

na svete, ktorá rastie 

v povodí rieky Amazonky. Jej 

ploché, okrúhle listy dosahujú 

priemer 2 metre. Takýto list 

dokáže udržať sediace 

malé dieťa a jej voňavé 

kvety, ktoré sa na noc ot-

várajú, majú priemer až 

40 centimetrov.  

Najzaujímavejšie rastliny na svete 
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VTÍPY 

Matej Marček 
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Kvíz 

1. Ktorá rastlina nerastie 

na Slovensku? 

S: fialka          

CH: baobab        

F:  tulipán 

 

2. Ktorá rastlina nie je                

ovocie? 

M: pomaranč L: jablko  

O: červený melón 

 

3. Ktorá rastlina je ovocie? 

D: paradajka 

V: paprika 

A: cibuľa 

 

4. Akej farby má lišajník 

kvety? 

  B: biele 

      I: nemá kvety 

      Z: fialové 
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5. Aké kvety má čerešňa (keď 

kvitne)? 

      A: biele 

      B: modré 

      C: žlté 

 

6. Čo je to „pitahaya“ ? 

J: druh machu 

P: rastlina z dažďových prale-

soch 

C: dračie ovocie 

 

7. Čo je to „pepino“? 

K: uhorka 

U: kvet 

E: ovocie 

Odpoveď:  _ _ _ _ _ _ _  stromy rastú v  rezervácii 

Sumaco a je ich niekoľko druhov – za deň  sa dokážu pre-

miestniť o dva až tri centimetre, za rok spolu až o dvadsať 

metrov. Hýbu sa, aby našli pevnejšiu pôdu a viac svetla 

v hustom pralese.          Júlia Hüberová 

Kvíz 


