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 Kde sa len pozrieme, všade vidíme 

a čítame o zdravom životnom štýle. Ani 

naša základná škola nebude predsa 

výnimkou. Každoročne pripravuje žiacky 

parlament v spolupráci s koordinátorkou 

environmentálnej výchovy Týždeň zdravej 

výživy.  

 Žiaci v našej škole sú veľmi 

šikovní a s radosťou sa pustia do všetkých 

aktivít, ktoré sú pre nich pripravené. 

V dňoch 16. 10. až 20. 10. 2017 ich bolo veru dosť. Každý deň sme počas veľkej 

prestávky cvičili pri hudbe. Pani učiteľka Cibulková nás naučila tancovať dva rytmické 

tančeky. V stredu sme ochutnali skvelý a zdravý mrkvový šalátik z dielne našej 

kuchyne.  Pracovali sme aj na výzdobe našich tried a zapojili sme sa do súťaže 

o najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Zdravá polícia celučičký týždeň kontrolovala zdravé 

desiate. Predstavte si, že sladkostí sme sa vzdali a celý týždeň sme úspešne odolávali. 

V sobotu 21. 10. 2017 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili turistickej vychádzky      

na vrch Tábor. Hmlisté a sychravé jesenné počasie ich vôbec neodradilo.   

Týždeň zdravej výživy sa vydaril. Zabavili sme 

sa, poučili, odolali pokušeniu, rozcvičili sa. 

Veríme, že v zdravom štýle budeme pokračovať 

i naďalej.  

      

     
     Mgr. Mária Birošíková 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 
   Foto: Ing. Gabriel Horos 
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 Po našej návšteve v Mestskej knižnici v KNM sme sa rozhodli, že chceme 

spoznať aj ďalšiu knižnicu. Tak sme sa 27. októbra vybrali na exkurziu do Kysuckej 

knižnice v Čadci. A keďže sme veľmi zvedaví, zlákala nás aj návšteva pobočky 

štátneho archívu. Ten sa dokonca nachádzal v blízkosti knižnice. A to bola super 

správa!  

Kysucká knižnica nás prekvapila svojou 

veľkosťou a množstvom kníh. Zistili sme, že sa  v 

nej pre čitateľov organizujú aj rôzne podujatia. A 

i napriek tomu, že vonku pršalo, tak v knižnici 

sme sa cítili veľmi dobre. Bolo to aj vďaka 

príjemným a milým pani knihovníčkam, ktoré 

nám ochotne odpovedali na všetky naše zvedavé 

otázky. Súčasťou knižnice je aj rozprávková 

miestnosť. Ak práve teraz čítaš tieto slová, nájdi 

v časopise obrázok sobíka a 25. 1. vyhľadaj p. uč. 

Halúskovú. Ak budeš v prvej päťke, tak ťa čaká 

odmena. Steny v nej sú pomaľované obrázkami a my sme sa cítili ako v rozprávke. 

Následne sme prešli ešte ďalšími časťami knižnice, dozvedeli sa nové informácie 

a vďaka tomu sa naše vedomosti o knižniciach opäť rozšírili.     

 Veľmi zaujímavou skúsenosťou bola i 

návšteva už spomínaného Archívu v Čadci, 

ktorý je pobočkou Štátneho archívu Žilina. 

Privítal nás pán riaditeľ Mgr. Drahomír Velička, 

PhD. Veľmi zaujímavo nám vysvetlil históriu 

archívov, prečo sú pre nás potrebné a čo v nich 

nájdeme. Videli sme originál listiny, ktorú        

na pergamen napísal Matej Korvín v roku 1465, 

mestskú knihu Kysuckého Nového Mesta z roku 

1593, z ktorej pán riaditeľ vyčítal, že naše mesto zachvátil ničivý požiar aj v roku 1591. 

Dokonca sme mohli veľmi opatrne ohmatať pergamenovú listinu, ktorú vydal v roku 

1834 cisár František I. Dozvedeli sme sa aj mnohé zaujímavosti, napr. že archívny fond 

v Čadci je dlhý 2 km, vraj sme mali archív aj v Kysuckom Novom Meste, keď sme boli 

okresným mestom (do roku 1960), prezreli sme si triedny výkaz 1. A triedy Národnej 

školy v Kys. Novom Meste i kroniku Nesluše. Keďže sme boli veľmi pozorní, pán 

riaditeľ nás pozval aj do depozitára archívu, v ktorom skladujú a udržiavajú jednotlivé 

dokumenty. 

Sme veľmi radi, že sme tieto miesta mohli navštíviť. Veď sa i hovorí: „Je lepšie raz 

vidieť, ako stokrát počuť!“ 

         Mgr. Mária Záteková, Mgr. Katarína Halúsková 
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 Keď 23. 10. 2017 pršalo, 

mrholilo, vybrali sme sa (5. A, 5. B)    

do hvezdárne. Pani hvezdárky nám 

pripravili zaujímavý program o slnečnej 

sústave. Mnohé sme už vedeli z hodín 

geografie, no dozvedeli sme sa aj ďalšie 

informácie o planétach a Slnku. Pozreli 

sme si krásnu prezentáciu, výstavu 

minerálov, meteoritov a taktiež 

fotografie s astronomickým námetom. Potom sme sa dobre poobliekali a vyšli hore     

do kupoly. Tam sme obdivovali obrovské ďalekohľady. Pani Vlčková nám 

porozprávala o pozorovaniach a zároveň nás pozvala aj na pravidelné večerné 

pozorovania, ktoré sa konajú každý piatok počas jasnej noci a po západe Slnka. Cestou 

z kupoly sme sa odvážili na vesmírnych váhach a zistili sme, na ktorú planétu sa vydať, 

aby sme vážili menej či viac. V záhrade hvezdárne sme si pozreli aj model slnečnej 

sústavy a slnečné hodiny. Exkurzia bola pre nás zaujímavá a poučná. Nakoniec sme sa 

veľmi pekne poďakovali a sľúbili, že nabudúce prídeme aj s rodičmi na večerné 

pozorovanie. 

 Naše veľké ďakujem patrí pani Soni Sucháňovej a Mgr. Kristíne Vlčkovej     

za fantastickú prezentáciu. 

      Mgr. Erika Mrňáková 
                                                                                  

     
  
Mesiac október sa niesol v znamení rôznych 

aktivít v rámci Medzinárodného mesiaca 

školských knižníc. Naši žiaci Suľkováci      

na druhom stupni sa zapojili do výmenného 

literárno-výtvarného projektu Záložka         

do knihy spája školy. Na hodinách výtvarnej 

výchovy vytvorili kolekciu viac ako 50 

zaujímavých knižných záložiek a                 

na hodinách slovenského jazyka napísali 

žiakom partnerskej školy list o našej škole a meste. Výsledky tvorby sme darovali 

juhomoravskej Základnej škole v Dubňanoch. Jej žiaci nám následne poslali produkty 

svojej tvorivosti v podobe pekných záložiek. Týmto partnerskej škole v Čechách 

srdečne ďakujeme a želáme žiakom a pani učiteľkám veľa tvorivých úspechov. 

 

         Mgr. Petrovová, Mgr. Záteková  
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20. novembra 2017 sme zažili v škole 

zaujímavý deň. Naše pozvanie prijal pán Tibor 

Hujdič alias pán Mrkvička – znalec detskej 

literatúry. Ako sám povedal, číta iba knihy    pre 

deti a mládež. Dospelácke ho nezaujímajú. Deti 

vie zaujať nielen dramatizovaným prejavom, ale 

i zaujímavým výberom úryvku.  
Pán Mrkvička prečítal deťom úryvky  z 

kníh, zadával im rôzne úlohy a veľakrát ich aj 

rozosmial. Práve piataci a šiestaci si vypočuli 

niekoľko úryvkov a následne sa mali v skupine 

dohodnúť, z ktorej knihy ukážka bola. Súčasťou bola aj diskusia na tému ako sa dá 

zistiť, ktorá kniha stojí za prečítanie. Siedmaci a ôsmaci rozmýšľali o klamstve a 

odpovedali na otázku, prečo ľudia klamú, či je rozdiel medzi nevinnou lžou 

a úmyselnou lžou. Vypočuli si úryvok z knihy od Patricka Nessa – Sedem minút         

po polnoci, hodnotili konanie postáv a debatovali o prekvapivej pointe čítaného 

príbehu. Deviataci hrali hru inšpirovanú knihou od Lois Lowryovej – Darca, ktorej 

cieľom bolo vyvolať úvahu o téme: Sloboda, bezpečnosť a manipulácia. Žiaci              

so záujmom počúvali, zapájali sa do dialógu a chceli vedieť koniec príbehu. Pán 

Mrkvička však nič neprezradil a navrhol, aby si knihu prečítali. Okrem toho predstavil 

žiakom aj veľa iných zaujímavých kníh.  

  Deti strávili v spoločnosti pána Mrkvičku príjemné i poučné dopoludnie. 

Dôkazom toho boli úsmevy, dobrá nálada a potlesk všetkých zúčastnených. Ďakujeme 

mu za zmysluplné a inšpirujúce dopoludnie a motiváciu k čítaniu. 

    

    

  
  Mgr. Michaela Káčeriková 
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 Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden Suľkovský hrad... Počkať, počkať! 

Nepredbiehajme! Najskôr predsa IMATRIKULÁCIA! 

Aj v tomto školskom roku mal žiacky parlament plné ruky 

práce, pretože prebral plnú zodpovednosť za prijatie 

prvákov za riadnych žiakov našej školy. Suľko a Suľka 

behali, zháňali, vymýšľali, organizovali, rozdeľovali prácu. 

Pomáhal im aj predseda parlamentu, podpredseda, 

zapisovateľ a všetci jeho členovia.  

Podarilo sa! Všetko je hotové! Suľko a Suľka stoja        

pred zlatou bránou. Púšťajú prvákov s naširoko otvorenými očkami cez bránu, ale 

najskôr musia splniť niekoľko úloh. Cestička popod bránu sa im páči a dovedie ich až 

pred žiacky parlament, vedenie školy a pedela. Zasadnutie začína a začína sa aj 

preverovanie vedomostí z čítania, matematiky, prvouky a telesnej výchovy. Všetci 

kričia – BRAVOOO, SKVELÉÉÉ! Prváčikom sa darí, rodičia sú unesení a šťastní. Ich 

ratoliestky pristupujú k pedelovi a hlasným SĽUBUJEM sa stávajú právoplatnými 

členmi suľkovskej rodiny.  

 Po krátkom oddychu a olovrante pokračuje 

deň plný zážitkov ďalej. Začína sa  ČAROVNÁ NOC. 

Kastelán víta skupinky detí a oni prechádzajú tajomnou 

cestičkou až k čarovnej víle. Rozsvietiť hviezdičku    

na oblohe musí každý prvák a svojou správnou 

odpoveďou ho čarovná víla odošle do komnát plných 

prekvapení, radosti a nadšenia. V Komnate múdrosti 

prváci načrú do tajov fyziky a pokusov. Zanieteným vedcom však šialená upratovačka 

kazí plány. No šikovní prváci ju nakoniec presvedčia, že lepšie je sa učiť a bádať.     

Pod vedením talentovaných umelcov si v Komnate šikovnosti vyrábajú náramky a 

vianočné stromčeky. Aj tu sa im darí a radosť rastie. Šašinky a šaškovia sa s nimi          

v Komnate zábavy do úmoru vytancujú a vybláznia. Suľko a Suľka ich potom prevedú 

žiariacou ohňovou cestičkou do Komnaty zdatnosti. Tu ich čaká množstvo 

prekážkových dráh, lezenia, podliezania a úloh na preverenie kondície. Ukazuje sa, že 

máme na Suľkove zdatných prvákov.  

 Záver je čerešničkou na torte. Komnata odvahy preverí, či sú naši prváci 

„strachopudi“. A veru nie sú! Maličká slzička sa síce objaví, no keď ich kastelán         

pri východe z ČAROVNEJ ŠKOLY pochváli za odvahu, dá im niekoľko kontrolných 

otázok, na ktoré vedia pohotovo odpovedať a nemusí tak nikoho uvrhnúť                     

do hladomorne, vyčarí sa na tváričkách všetkých detí radostný, šťastný a spokojný 

úsmev. A je tu dobrulinká večera a aj torta po večeri je mňam. A teraz šup-šup do 

nočných úborov, umyť zúbky a rýchlo zaliezť do spacieho vaku. Pri hlase pani 

riaditeľky, ktorá im s láskou číta rozprávočku na dobrú noc, pomaly sadá na viečka 

šťastných prvákov sníček. Ššššššššš... 

      Text: Mgr. Mária Birošíková          Foto: Ing. G. Horos 
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         Naše zvieratká 
 

   Dneska prišla ku nám myš,           Rys 

   že má ona novú skrýš.   

   A tá naša kobyla     Velikánsky rys 

   jednu stajňu dobyla.     chcel urobiť hryz, 

       lebo našiel skrýš 

    Rebeka Kerhátová    a v nej malú myš. 

         
        Lea Vojteková 

                     Skrývačka 

 

                 Naša malá myš             Kobyla 

                 nenašla si skrýš. 

                 Bol to taký zvyk,   Po zelenej lúke behala kobyla, 

                 že ju našiel býk.   čo vo vojne hrad dobyla. 

      Len má jeden hlúpy zvyk, 

            Katka Galvánková   že bučí ako divý býk. 

 

       Zuzka Králiková 

  Skrytá myška 

            Myš a jej zvyk 

Naša malá kobyla 

svoju stajňu dobyla.         Malá hnedá myš 

A v tej stajni skrýš,         si našla novú skrýš. 

skrytá je v nej myš.         Mala taký zvyk, 

           že s ňou býval býk. 

 Dorotka Petreková 

            Samuel Janušek 

 

        Zvyk          Ryba 
 

Bol raz jeden býk,   Ryba nemá skrýš 

čo nedodržal zvyk.   takú ako myš. 

Pomohla mu kobyla   Našiel ju však rys 

a veľký hrad dobyla.   a spravil do nej hryz. 

 

 Emka Galková           Jakub Samuel Hoos 
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  Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša 

Krista, pripravujeme už štyri týždne dopredu. Počas tohto obdobia 

nazývaného ADVENT, ktoré nám v sebe nesie posolstvo 

očakávania príchodu malého Ježiška, ľudia chodia do kostola, 

kupujú či pripravujú darčeky pre svojich blízkych, ozdobujú si 

svoje príbytky dekoráciami. Svoje nezastupiteľné miesto má 

adventný veniec, mnohokrát z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi 

sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. 

 

Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) obľubujú najmä deti, ktoré 

počítajú dni a noci, kedy od neho do svojich vyleštených čižmičiek 

dostanú množstvo sladkých darčekov. U nás je Mikuláš známy ako 

bielovlasý deduško s veľkou bradou v červenom kabáte a zvykne 

chodiť spolu s anjelom a čertom, ktorí mu pomáhajú rozdávať darčeky 

či „čertovské“ odmeny.  
 

13. december je ďalším zaujímavým dňom v predvianočnom období. Sviatok Lucie 

patrí do série tzv. stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Trvali od Kataríny (25. 

novembra) do Tomáša (21. decembra). Viazali sa tiež na Ondreja (30. novembra), 

Barboru (4. decembra), Mikuláša (6. decembra) a Luciu (13. decembra). Ľudia verili, že 

v tento deň môžu strigy aj uvidieť. Podľa najznámejšej ľúbostnej veštby si na Luciu 

dievčatá pripravili trinásť lístočkov. Na dvanásť z nich napísali rôzne mužské mená, 

pričom posledný trinásty zostal prázdny. Lístočky poskrúcali a postupne počas 

nasledujúcich dní ich po jednom zničili (pálili). Predposledný lístok 

spálili na Štedrý deň ráno a ten posledný otvorili večer. Meno, ktoré 

na ňom bolo napísané, malo byť menom budúceho manžela. Ak 

zostal posledný lístok prázdny, budúci rok sa dievčina ešte vydať 

nemala.  

 

24. decembra (Štedrý deň) začíname na Slovensku sláviť Vianoce. Na východnom a 

čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj „vilija” alebo „vigilija” 

(predvečer sviatku). Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) 

– deň Kristovho narodenia, i keď história nevie presne určiť, kedy sa naozaj narodil. Na 

Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom prvej hviezdy. Po večeri sa 

spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia.  
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Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a 

zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“.  

25. decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola a navštevujú 

svojich príbuzných a priateľov. 

 

              

  

 

 

 

 

 
      /red., zdroj: internet/ 

 

     
 
 Zvyky a tradície by sme si mali neustále pripomínať. Členovia žiackeho 

parlamentu sa preto rozhodli, že si trošku pripomenú práve tie predvianočné.               

Na Barboru (4. 12.) rozdali po triedach čerešňové halúzky. Žiaci budú až do Vianoc 

sledovať, či sa im rozvinú.   

No a po úmornej ceste a dokonca aj 

zlyhanej navigácii GPS prišiel 6. 12.          

na Suľkov Mikuláš. Dorazil v sprievode 

anjelov a v tesnom závese čertov, ktorí mu 

„čmajzli“ darčeky. Navyše sa pokúšali 

preorientovať suľkovské deti na zlé. No 

dobré deti tejto školy sa ich nezľakli, 

poriadne sa s nimi vyvadili a dôrazne 

žiadali čertov, aby ukradnuté vrece 

s darčekmi vrátili Mikulášovi. Čerti sa 

obrovskej a nahnevanej 300-člennej masy zľakli a radšej veľké a ťažké vrece                 

s darčekmi dotlačili pred Mikuláša. A tak sa mohla začať vytúžená mikulášska 

„mňamkovačka“.  

 Skôr ako sa Mikuláš s nami rozlúčil, tak anjeli vysvetlili žiakom, ako majú 

písať svoje priania na VIANOČNÝ STROM ŽELANÍ. Každoročne sa niektorým z nich 

želania vyplnia.  

Ktoré to budú tento rok?            Mgr. Mária Birošíková  
            

        Foto: Ing. G. Horos 
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Boli to Vianoce v roku 2005 

alebo 2006 a bola som v dome 

svojej tety v Severnej Dakote. 

Niektorí príbuzní pozerali            

v obývačke televíziu, deti sa hrali 

vo svojich izbách alebo už spali. 

Strýko a teta skladali na stole 

puzzle.  

Čakalo sa na sesternicu, ktorá 

robí v kasíne a domov prichádza až okolo polnoci alebo aj neskôr. Keď sa v tú noc 

vracala a kráčala smerom k domu, tak sa pozrela do okna a videla, že sedím pri stole 

oproti strýkovi. Videla tetu a videla ešte niekoho stáť vľavo pri mne a niekoho v rohu. 

Hoci nevedela presne rozoznať o koho ide, nezdalo sa jej na tom nič čudné a vošla dnu. 

Keď sme sa neskôr rozprávali, spýtala sa, kto to stál vedľa mňa a kto bol v rohu, keďže 

ju asi trápilo, že to nevedela rozpoznať. Začudovala som sa a povedala jej, že sme boli          

so strýkom a tetou v miestnosti sami a určite nikto nestál vedľa mňa. Sesternica sa 

začudovala a povedala, že to vyzeralo tak, že sa mi moja mama hrá s vlasmi. 

To ma vydesilo, mala som vtedy len 12 alebo 13 rokov a vedela som, že sa mi nikto      

s vlasmi nehral. Sesternica prisahala, že nado mnou niekto stál, dotýkal sa mi vlasov a 

pozeral sa, ako teta a strýko skladajú puzzle. A stále trvala aj na tom, že niekto ďalší 

stál v rohu miestnosti. Mysleli sme si, že videla svoju matku (preto si ju mohla pomýliť 

s tou mojou, keďže boli sestry), ktorá zomrela v roku 1992 – týždeň pred Vianocami   

na sesternicine narodeniny. Keď sme sa dopracovali k záveru, že to bola nám blízka 

osoba, nebála som sa už tak, že by sa mi niekto cudzí hral s vlasmi. V našej rodine 

berieme strýkov a tety rovnako ako otcov a matky, takže teta mi bola veľmi blízka. 

Z nej som už vystrašená nebola.  

To sa ale nedá povedať o osobe, ktorú sesternica videla stáť v rohu miestnosti. 

Nevieme, kto to mohol byť, ale vieme, že to nebol nikto z tých, ktorí vtedy boli v dome. 

A každé Vianoce sa vždy niečo divné okolo našej rodiny deje. Vždy si pomyslíme, že je 

to len moja teta a prichádza na vianočnú návštevu, keďže svoju poslednú už nestihla.  

 
          /Emka Frolová, 7. A/ 
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Pre milovníkov Star Wars: 

Tento rok sa dočkáme ďalšieho dielu našej obľúbenej hviezdnej 

ságy: STAR WARS – POSLEDNÍ JEDIOVIA. 

Tento film patrí medzi najočakávanejšie filmy v roku 2017. 

Premiéry sa dočkáme 14. 12. 2017, no ak by ste nechceli čakať 

tak dlho, môžete ísť na predpremiéru, ktorá sa uskutoční dňa 13. 

12. 2017  

Takisto sa môžete tešiť na film o Hanovi Solovi, ktorého sa 

dočkáte v roku 2018!!! 
 

Pre DC fanúšikov: 

Tento rok mala premiéru Liga Spravodlivosti, ktorá bude mať pokračovanie v roku 

2019. 

Spomínate si na Wonder Woman? Bude mať druhú časť. 

V najbližších rokoch sa dočkáme aj: Aquamana, Batgirl, nového 

Greena Lanterna a Flasha. 
 

Pre obdivovateľov Avengerov: 

Určite viete, že sa blíži Infinity war (2018) s pokračovaním 

v roku 2019. Môžeme tam vidieť veľa známych postáv. Napr.: 

Iron Man, Black Widow, Captain America, ale aj Star-Lord, Dr. 

Strange či Captain 

Marvel. Black Panther, 

Captain Marvel, ale aj 

Ant-Man a The Wasp budú mať vlastné 

filmy. 

 

 

      /Juliana Tulinská, 7. B/ 

 

 

                                                 
 

Vyhodnotenie súťaže BYSTRÉ OČKO.  

Sme veľmi radi, že ste sa do tejto súťaže zapojili. Aj keď je nám na druhej strane zasa 

smutno, že sa zapojili iba 3 žiaci. Mohli sa totiž zapojiť 5 žiaci.  

A ktorí boli teda tí šikovní?  

Denis Jedinák z 5. A, Emka Frolová zo 7. A a Natália Halúsková zo 7. B. Gratulujeme 

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

 

        /redakcia/ 
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 Lesklý obal sladkosť zdobí, 

 na stromčeku šuchot robí. 

 Zboka nabok sa tam kýva, 

 plné bruško po nej býva. 

   (aknolas) 

     Počas mrazu hrdo stojí, 

     tepla sa však veľmi bojí. 

     Miesto nosa mrkvičku, 

     zo snehu má hlavičku. 

       (kailuhens) 
 

  Pekný darček pod ním leží, 

  kŕdeľ detí hneď tam beží. 

  Počas Vianoc krásne žiari, 

  prekvapenie máš na tvári. 

    (kečmorts ýnčonaiv) 
            

      /Michal Káčerik, 7. A/ 
 

                                                                  
 

                               
 

Olympiáda zo SJL  
 

školské kolo  
 

1. miesto         Katarína Račáková     9. A – postup do okresného kola 

 

2. miesto         Ivana Gazdíková        8. A 
 

Úspešní riešitelia:          

 Daniela Hagenová       9. A 

 Kristína Bajánková      9. A 

 Paula Vnuková            8. A 

 Peter Súkeník             8. A 

 Rebeka Školníková      8. B 
 

okresné kolo 
 

1. miesto           Katarína Račáková   9. A –  postup do krajského kola  

 

 

Som žolík 

        č. 2 
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Olympiáda z anglického jazyka 
 

Školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov z tried: 

     5. A Denis Jedinák, Ján Dadaj 

     7. A Matúš Škorvánek, Peter Galvánek, Amália Dadajová (3. miesto) 

     7. B Silvia Klučková, Júlia Tulinská 

     8. A Ivana Gazdíková, Lívia Hybrantová 

     9. A Katarína Račáková 

     9. B Filip Hušťava (1. miesto), Daniela Buryová (2. miesto) 

Do okresného kola postupuje: A. Dadajová (1. kategória), F. Hušťava (2. kategória). 
 

     
 

iBobor (informatická súťaž) 
 

Počas týždňa od 6. do 10. novembra sa konala celoslovenská informatická súťaž 

iBobor. Do tejto súťaže sa opäť zapojila aj naša škola. Konkrétne išlo o 128 žiakov 2. až 

9. ročníka. Z toho 32 detí získalo titul ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ. 

Súťaž prebiehala cez internet a v jednotlivých súťažných dňoch sa súťažilo v štyroch 

kategóriách. Vyhodnotenie si môžete pozrieť na stránke školy. 
 

     
 

GVOBOJ 
 

Dňa 24. 11. 2017 sa v priestoroch Gymnázia Veľká okružná v Žiline uskutočnila 

matematická súťaž pre žiakov 7. – 9. roč. ZŠ GVOBOJ.  

Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Filip Harcek          9. B 

                                                                         Ivana Gazdíková  8. A 

                                                                         Michal Kapusta    8. A 

                                                                         Patrik Jakubík      8. B 

Našim žiakom sa celkom darilo a v konkurencii 36 družstiev Žilinského kraja obsadili 

veľmi pekné 7. miesto. 

            Všetkým srdečne blahoželáme! 
 

 

     
 

Biologická olympiáda 
 

Žiaci z 5. A triedy (Zojka Priečková, Adam Kvašňovský a Denis Jedinák) sa zúčastnili 

prvého kola BO kategórie F – Rastliny a zvieratá našich lesov. Prvé kolo nieslo názov 

Farebný les a naši žiaci obsadili krásne druhé miesto.  

 Blahoželáme! 

 

   /informácie poskytli vyučujúci daných predmetov/ 
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          7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Čo skáče po stromoch? 

2. V novembri chodí Martin na bielom... 

3. Akú rybu zvyčajne jeme na Štedrý večer?  

4. 11. mesiac v roku je? 

5. Na Vianoce sa ozdobuje... 

6. 12. mesiac v roku je? 

7. Pod stromček dostávame...  
 
 

Vyhodnotenie testíka:  

  1. miesto: Patrik Sečník  5. B 

  2. miesto: Rebeka Kerhátová 6. A 

  3. miesto: Zuzana Stoláriková 5. A       Ceny vás čakajú u p. uč. Halúskovej.   

 

 

 

 

 

 

 1. 

  2.  

 

 

 3. 

 

 

 

 

 

 4. 

  5.   

 

 6. 
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                        (čo nás čaká v januári)  

 

1. január Svetový deň mieru 

  – inak nazývaný aj Svetový deň pokoja. Oslavuje sa od roku 1968  

  na základe iniciatívy pápeža Pavla VI. z roku 1967.  

 

4. január Svetový Braillov deň 

  – bol vyhlásený v roku 2001. Prvá verzia písma bola zhotovená v roku 

  1929. Braille pritom vychádzal zo systému zvukov, ktorý používala  

  francúzska armáda na komunikáciu v noci. Jednotlivé zvuky pritom  

  nahradil písmenami a chýbajúce znaky doplnil symbolmi. V roku  

  1844 nevidiaci na celom svete uznali Braillovo písmo za svoje. 

 

6. január  Zjavenie Pána (Traja králi) 

  – 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  

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

  Baltazár.   

  

24. január 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. 

 

27. január Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 
  – svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí  

  boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho  

  Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia  

  najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau 

  (Osvienčim) v roku 1945. V tento deň je potrebné si uvedomiť  

  poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať.  

 

                 /red., zdroj: internet/ 
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            TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       TESTÍK       
 

     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 v 3. čísle, ktoré vyjde už vo februári. 
 
                                                                  
 

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

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

1. Napíš tri názvy vianočných kolied: 
 

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

2. Z adventného kalendára som zjedla 6 čokoládok. Koľko dní zostáva do Vianoc?  
 

 a) 15  b) 18  c) 20  d) 25 
 

3. Martin, Klára a Simonka si porovnávali svoju mikulášsku nádielku. Martin mal 3 

balíčky, Klára mala 5 balíčkov a Simonka mala o 1 balíček menej ako Klára. Koľko 

balíčkov majú dokopy? 

 a) 9    b) 11  c) 12  d) 14 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

                                                                       
                    /Testík pripravila Ivanka Gazdíková, 8. A/ 

 KRÁSNE VIANOCE ŽELÁME! 
 

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

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

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

ktorým ďakujeme...  

 


