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                        ÚVODNÍČEK   
 

 

     A zasa nastal ten čas! Dvere našej školy sa po dvoch krááásnych mesiacoch otvorili 

opäť. Čaká nás síce až 10 mesiacov práce a driny, ale my vám všetkým želáme úspešný 

školský rok 2018/2019. 

Sme veľmi radi, že sa vám zasa môžeme prihovárať cez náš školský časopis. Čakajú    

na vás nové i známe rubriky, tajnička, bystré očko či testík. 

Nebojte!!! Aj žolíka tu opäť pre vás máme!  

A preto musíme našim novým členom druhého stupňa (PIATAKOM) vysvetliť, čo ten 

náš „žolíček“ znamená. Tak tu je pre vás krátke vysvetlenie.  

Ak si niekto z vás nájde v časopise žolíka (pečiatku), tak ten vás oslobodí od jednej 

ústnej odpovede. Ale musíme pripomenúť všetkým našim „žolíkachtivým“ kupujúcim, 

že podmienkou uplatnenia žolíka je aj dohoda s pani učiteľkou či pánom učiteľom. 

Okrem toho, samozrejme, aj slušné spýtanie sa vyučujúceho, či žolíka môžete v danú 

hodinu použiť. Ak to vyučujúci dovolí, v tej chvíli vás žolík oslobodí od ústnej 

odpovede. Ale pozooor!!! Žolík zároveň stratí svoju platnosť a už ho nemôžete opäť 

použiť. NEZABUDNITE NA TO!  

  

Nakoniec vám všetkým chceme ešte raz popriať veľa úspechov a učiteľom pevné nervy. 
 
        

          /vaša SUĽKO-redakcia/ 

 

 

                                                   
 

 

Tento rok sme nezabudli ani na súťaž BYSTRÉ OČKO. Preto pozorne čítajte každú 

stránku nášho časopisu. Držíme vám palceee!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som žolík č. 1 

a oslobodím ťa  

od jednej ústnej 

odpovede. 
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Toto slovo zaznelo 18. 9. 2018 na chodbe ZŠ Dolinský potok v KNM z úst 

novozvolených členov žiackeho parlamentu. Žiaci pred očami žiackeho a učiteľského 

publika slávnostne sľúbili, že sa budú aktívne zapájať do mnohých školských akcií 

a spolupodieľať sa na riešení výchovných problémov žiakov. Samozrejme, nemôžeme 

zabudnúť na to, že sa zaviazali byť vzorom pre ostatných spolužiakov.  

Vo vodopáde žiarivých konfiet, s úžasom a prekvapením na tvárach pred nás priniesli 

tortu pri príležitosti 20. výročia existencie žiackeho parlamentu v našej škole. Pani 

riaditeľka Mgr. Anita Tomaníčková nás povzbudila a obdarovala perom, ktorým 

budeme zapisovať kreatívne nápady, tvoriť a plánovať aktivity počas celého školského 

roka. Po vyučovaní sme sa spolu s našou novou koordinátorkou Mgr. Jankou 

Cibulkovou, PhD. opäť stretli a degustovali sme chutnú tortu. 
          

      

         
  /Mgr. Jana Cibulková, PhD./  
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Tak a je to tu! Prvý zber jabĺk v Školskej ovocnej záhrade je za nami. Pod vedením 

učiteľov priniesla záhrada po troch rokoch ťažkej práce a aktívnej činnosti žiakov svoju 

dlho očakávanú úrodu. 

Dňa 12. 9. 2018 sa pod odborným vedením Ing. Ivana Červenca a ďalších členov 

Slovenského zväzu záhradkárov v KNM konal v priestoroch záhrady prvý zber ovocia. 

Pri zrode projektu a počas prvého zberu bola prítomná aj bývalá p. učiteľka Mgr. 

Daniela Podoláková, ktorá zároveň pripravuje našu žiačku Lejku na medzinárodné kolo 

súťaže Mladý záhradkár. Na naše „jablkobranie“ bol prizvaný aj primátor Kysuckého 

Nového Mesta pán Ing. Ján Hartel. Ten svojou návštevou podporil aktivity nádejnej 

generácie záhradkárov. Žiaci sa za spomínané tri roky oboznámili so štepením, 

vrúbľovaním, očkovaním a prakticky si skúsili štepenie, mulčovanie, tvarovanie 

stromčekov a pod. Nakoniec im páni záhradkári ukázali, ako správne odtrhnúť jabĺčko, 

aby sa nepoškodilo. Odmenou bolo vychutnanie si zdravej, sladkej a šťavnatej odmeny 

so slovami: „Lepšie jablko som ešte nejedla...“ (žiačka 7. ročníka) 

Ale týmto „jablkobraním“ sa projekt 

nekončí. Práve naopak! Žiakov a učiteľov 

čakajú nové úlohy a činnosti, ktoré patria 

k záhradkárstvu. A o rok sa opäť stretnú 

pri zbere 

ovocia.  

 

 

 

 

 

   /Mgr. Jana Cibulková, PhD., Mgr. Zuzana Sládeková/ 
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       Európsky deň jazykov  

 
Už tradične sa aj tento rok (26. 9.) 

v našej ZŠ slávil Európsky deň 

jazykov. Každá trieda si vyžrebovala 

jednu európsku krajinu a snažila sa čo 

najzodpovednejšie pripraviť a pozháňať 

materiály o vybranom štáte. Počas 

vyučovania potom 10-členná porota 

hodnotila originalitu, nápaditosť 

a aktivitu každej triedy. Kreativite sa 

medze nekládli a mnohí žiaci sa naozaj 

predviedli vo viacerých oblastiach. Nielenže nám podali nové zaujímavé informácie 

o krajine, krásne vyzdobili triedy, ponúkli nás typickými maškrtami, zaspievali tradičné 

piesne, zatancovali, obliekli si kroje, ale naučili nás aj zopár slov v cudzom jazyku a to 

nás aj najviac potešilo. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ktorí poskytli chutné 

občerstvenie a iné dobroty. Ak práve teraz čítaš tieto riadky, tak nájdi v časopise 

obrázok netopiera. Ale pozor! Nebež hneď za p. učiteľkou Halúskovou. Vyhľadaj ju až 

14. novembra, ak na to, samozrejme, nezabudneš. Prvých 5 z vás dostane odmenu.     

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov navrhovali žiaci    na hodinách cudzieho jazyka 

a výtvarnej výchovy aj logo na tričko. Obidve aktivity boli vyhodnotené a najlepšie 

triedy odmenené. V priebehu prestávok zároveň staršie dievčatá maľovali na tváre 

žiakov vlajky rôznych európskych krajín. Žiaci 8. A triedy počas poslednej hodiny 

navštívili aj Mestskú knižnicu v KNM a pozreli si veľmi pútavú prezentáciu                  

o rôznych jazykoch sveta, o najrozšírenejšom, mŕtvom či umelo vytvorenom jazyku a 

vyskúšali si tiež podpis v gréčtine. 

Celé dopoludnie sa nieslo v duchu Európy a jazykov. Žiaci boli aktívni, kreatívni (teda   

s výnimkou niektorých tried), bavilo ich to a veríme, že to bola i dobrá motivácia 

k učeniu sa cudzích jazykov. Akciou sme chceli zdôrazniť, aké nevyhnutné je pre náš 

život ovládanie aspoň 1 CJ, lebo nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát 

si človekom.“ 

         

 /vyučujúce CJ/ 
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Aj v tomto školskom roku vás budeme naďalej zoznamovať s našou školskou záhradou. 

Teraz vám predstavíme ovocný strom so sladkými červenými plodmi – jabloň 

Admirál. 

Jabloň – je rod rastlín z čeľade ružovitých. Korunu má v tvare gule. Jej plody sú 

malvice. Jablone sú opadavé ovocné stromy. Vyskytujú sa v miernom pásme severnej 

pologule. Kvety jablone sú slaboružové s piatimi lupienkami, s kalichom a korunou, 

obojpohlavné. Kvetné lístky sú vrastené do pohárika, z ktorého sa vyvíja dužina plodu. 

Tvar koruny je guľatý. Plodom je jablko – malvica s asi 5 – 12 semenami v jaderníku. 

Plod (jablko) je dužinatý, ktorý dozrieva                 

v prírodných podmienkach v období augusta až 

septembra. Má veľmi rád slnko. 

 

Jabloň Admirál 

Strom                                                                        

 Rodivosť je stredná a pravidelná.                  

 Vysoko rezistentná voči chrastavitosti.  

 Vysoko odolná voči múčnatke. 

 Dozrieva krátko po odrode  

Golden Delicious. 

 

                                                                                       

 

 

 

 

        

 

 

 

 

    /Pripravil Matej Králik, 9. B, zdroj: internet/ 

                    

 Hryzenie jabĺk posilňuje naše ďasná a podporuje 

produkciu slín v ústach a tým potláča usádzanie 

nepriaznivých baktérií na zuboch. 

 Plody 

 Sú stredne veľké až veľké, plocho 

guľovité. 

 Vynikajúca chuť. 

 Neobvykle dlhá doba skladovania. 
 Vhodnosť do ekovýsadieb.                                                       
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Harry Potter: J. K. Rowling 

Harry Potter je nielen knižná, ale aj filmová séria. Skladá sa z kníh Harry Potter: Kameň 

mudrcov, Tajomná komnata, Väzeň z Azkabanu, Ohnivá čaša, Fénixov rád, Polovičný 

princ, Dary smrti, Prekliate dieťa. Harry Potter je sirota a vyrastá v ťažkých 

podmienkach, avšak raz mu príde list, v ktorom sa píše, že je prijatý do školy              

pre čarodejníkov. V škole stretne veľa detí, v ktorých objaví nových kamarátov. Dej sa 

bude stupňovať, spozná množstvo 

priateľov i nepriateľov. Ak chcete 

vedieť viac o jeho dobrodružstvách 

a živote, musíte si prečítať knihy...     

 

 

 

John Green: Všade samé korytnačky 

Všade samé korytnačky je ďalšia kniha napísaná 

perom Johna Greena, ktorý je autorom kníh Na vine 

sú hviezdy alebo Papierové mestá. V knihe Všade 

samé korytnačky je hlavnou postavou Aza 

s výnimočnou fóbiou. Hlavná hrdinka môže pomôcť 

pri riešení policajného prípadu, ale práve jej fóbia jej 

v tom bráni. Prekoná Aza svoju fóbiu? Aká je jej 

fóbia? Pomôže Aza polícii? Neviete odpovede        

na tieto otázky? Tak si prečítajte knihu. 

 

 
                                

    

 /Pripravila Silvia Klučková, 8. B/ 
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Tentokrát sme sa rozhodli, že vám prinesieme niečo, čo v našom časopise ešte nebolo. 

Rubriku, ktorá bude pre vás a o vás.  Teda o vašom obliekaní. Veríme, že sa vám 

rubrika bude páčiť a už teraz ste určite zvedaví, kto sa vám predvedie v druhom čísle. 

Môžete sa tešiť. Možno to budeš práve ty!  

 

                     

                                                                                                       
 

V tomto čísle sme si ukázali, že v jednoduchosti môže byť krása. Čo to bude nabudúce? 

Ďakujeme modelom, že sa nehanbili a nechali sa odfotiť.  

       /Emka Frolová, 8. A/ 

  

Emmka má oblečený veselý 

horčicový sveter, ktorý je v 

tomto jesennom počasí 

určite veľmi hrejivý. 

Doplnila to modrými 

džínsovými trakmi, ktoré sú 

dnes veľmi cool.  
 

  Dávame Emmke 10/10   

 

David má na sebe károvanú 

košeľu s jednoduchým 

čiernym tričkom a čiernymi 

džínsami v modernom 

nádychu. Tento skatestyle 

sa nám veľmi páči, a preto 

dávame  

                10/10.   
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     /Odfotila Katka Galvánková, 7. A/ 

 

     Jesenné pranostiky 
 

Babie leto prináša pekné dni v jeseni. 

Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný rok. 

Pekná jeseň znamená veternú zimu. 

Dlhá jeseň, krátka zima. 

Aká jeseň, taká jar.          /red., zdroj: internet/ 
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                Jesenný svietnik 
Budeme potrebovať:  

 listy 

 tekuté lepidlo 

 zaváraninovú fľašu 

 špagát 

 šípky 

Postup: 

Zaváraninovú fľašu si natrieme lepidlom 

a pridáme na to listy. Keď nám to zaschlo, 

tak na listy ešte natrieme lepidlo 

a počkáme, kým nám lepidlo zaschne. Ak 

nám lepidlo zaschlo, tak na hrdlo 

zaváraninovej fľaše špagátom zaviažeme mašľu a na dozdobenie dáme šípky.             

Do svietnika si dáme sviečku a máme hotovo!   

  
     /Pripravila Alžbetka Gacíková, 7. B/ 

    
                                                         
 

         
Pizzové fornetti 

 
Ingrediencie: 

500g lístkového cesta 

2 ks cibule 

4 struky cesnaku 

saláma – šunka                                     

tavený syr                                            

kečup 

vajce 

koreniny                                

 

     /Pripravila Angelika Jancová, 7. A/ 

Postup: 

 

1. Prísady na plnku zmixujeme. 

2. Cesto vyvaľkáme, natrieme naň 

plnku a kečup. 

3. Cesto stočíme, potrieme vajcom, 

vrch trochu narežeme. 

4. Nakrájame na trojuholníky a dáme 

piecť na 200 stupňov. 
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Halloween je „americký sviatok – predvečer a noc z 31. októbra na 1. novembra     

pred Sviatkom všetkých svätých“. 

Pôvod  

Halloween je pomenovanie pre predvečer významného sviatku Samhain, ktorý 

oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov. Zostal významným sviatkom aj    

po prieniku kresťanstva na toto územie. Duchovenstvo malo záujem, aby sa pôvodne 

pohanský sviatok, kde sa slávili rôzne sily, ktoré mali počas tohto sviatku možnosť 

pôsobiť vo svete ľudí zmenil na oslavu Sviatku všetkých svätých – kde by sa oslavovali 

všetci známi aj neznámi svätci kresťanskej cirkvi. 

Pôvodne časť zvykov spojených so sviatkom Samhain 

prežívala, začala však nadobúdať svetský charakter. 

Takéto oslavy sa odohrávali v Írsku, Škótsku a 

severnom Anglicku. 

 

Do Spojených štátov Halloween priniesli írski a škótski 

prisťahovalci, ale až po r. 1845 – 1846 (veľký 

hladomor) sa z neho stala celonárodná udalosť. 

 

V súčasnosti ide o sekulárny sviatok s karnevalovým charakterom, ktorý sa počas 90. 

rokov 20. storočia rýchlo rozšíril do Európy. 

       /red., zdroj: internet/ 
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Čo je nové? 

Ak máte radi starú verziu Spidermana, tento film je pre vás 

ako stvorený: 

VENOM 

Keď sa novinár Eddie Brock stane hostiteľom nebezpečného 

mimozemského symbionta, stáva sa z neho jedna z najväčších 

hrozieb pre ľudstvo, no najmä pre neho samého. 

 76% obľúbenosti na ČSFD 

 
Odporúčaný film 

Srdcoví rebeli 

Predstaviteľ učiteľa z extrémne populárnej trilógie sa 

vracia do kín v ďalšej skvelej úlohe. Vo filme plnom 

smiechu, ale aj dojatia. Ako nezodpovedný flákač Lenny 

dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida 

s vážne chorým srdcom. Davidova prognóza hovorí, že 

svojich šestnástich narodenín sa už zrejme nedožije. 

Lenny pojme starostlivosť úplne po svojom a                 

bez akýchkoľvek pravidiel 

      77% obľúbenosti na ČSFD 

 
     /Pripravila Juliana Tulinská, 8. B/ 

 

                                
 
  Shawn Mendes 

 

Celým menom: Shawn Peter Raul Mendes 

Narodil sa: 8. augusta 1998, Toronto, Kanada    

Úspešným sa stal v roku 2013 po nahraní niekoľkých 

coververzií pesničiek na svoj účet v aplikácii Vine. 

Nasledujúci rok si ho všimol manažér Andrew Gertler          

z Island Records a získal nahrávaciu zmluvu. 

Shawn má o 5 rokov mladšiu sestru Aaliyah.  

Hrá na nástroje: gitara, klavír, klávesy. 

 

             /Pripravila Viviána Hrušková, 7. B/ 
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    Blondínka stojí na váhe a priateľka jej hovorí: 

    „Ty si pribrala!“ 

    Blondínka odhodí tablet, mobil, umelé nechty, mihalnice a povie: 

    „A teraz?“ 

 

  Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí druhej: 

  „Pozri sa na toho psa s jedným okom.“ 

  Druhá si zakryje jedno oko a hovorí: 

  „Kde?“  
 

 

Šéf hovorí blondínke na pohovore: 

„Váš nástupný plat bude 230€. Neskôr môžete mať plat 400€.“ 

„Tak ja teda prídem radšej neskôr.“ 

 

 

 Ide mama blondínka so synom vlakom. Po desiatich minútach vlak                                                      

 zastane a syn sa spýta:  

 „Mami, prečo sme zastali?“ 

 A mama mu odpovie:  

 „Asi sme dostali defekt.“ 

 

 
 

        

   /Pripravila Nika Kureková, 7. B, zdroj: internet/ 
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         PrIpOmIEnKy 
 

Nezabudnite, že aj tento šk. rok môžete v našej škole stále nájsť aj miestečko, kde si 

môžete čítať. Je to náš ČITATEĽSKÝ kútik, ktorý sa nachádza na druhom poschodí 

pri PC učebni. Sú tam pre vás pripravené rôzne časopisy, ale môžete si priniesť aj svoju 

obľúbenú knihu, príp. si knihu požičať na prízemí školy, kde sa zasa nachádza naša 

KNIŽNÁ SUĽKOBÚDKA.   

 

     
               

 
  

  

              

 

 

 

 

 

 
 

Jesenné prázdniny – 31. október – 4. november  

15. november – deviatakov čaká Komparo – testovanie ich 

vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky.  

21. november – piatakov čaká Testovanie 5 – overenie úrovne 

ich vedomostí z 1. stupňa.  

 

Nezabúdajte ani na nášho Alina a poriadne ho kŕmte!!! 
 

A čo vlastne papá? Hliníkové dobroty: halušky, guľky, pagáčiky či placky z hliníka. 

Poviete si, kde ich mám pre neho zohnať? Nuž nemusíte chodiť ďaleko. Ak máte doma 

alobal, ktorý chcete vyhodiť, plechovky z nápojov, ktoré smerujú do koša, mäkké obaly 

z paštét či viečka z jogurtov, tak toto všetko chutí Alinovi. Môžete to priniesť a vhodiť 

do našej špeciálnej krabice, ktorú nájdete v škole. 

 

Nezabudnite, že 27. 10. sa mení čas. Hodiny si posuniete o hodinu dozadu.  

 

 

        /redakcia/ 
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1. Čo potrebujeme na strašenie? 

2. Noc po anglicky? 

3. Ako sa volá výtvor Dr. Frankensteina? 

4. Čo vyrezávame na HALLOWEEN? (slovo doplň v N sg.) 

5. Čo sa koná na HALLOWEEN? 

6. Ako sa volá sviatok, ktorý oslavovalo keltské obyvateľstvo?  

    (Odpoveď nájdeš v článku  o Halloweene.) 

7. Dieťa po anglicky? 

8. Vrchná časť kostlivca je? 

9. Maska na tvár inak?  
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             TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK     TESTÍK       
 

     Po letných prázdninách sme tu opäť aj 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 2. čísle, ktoré vyjde 

už v decembri. 
 

                                             
 

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

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

1. Koľko tried máme na 1. poschodí ZŠ? 

  a) 6  b) 4  c) 5  
2. Koľko máme v našej škole učiteľov – mužov? 

  a) 3  b) 1  c) 2 

3. Koľko žiakov chodí do 6. A triedy?  

  a) 20  b) 15  c) 17   

4. Koľko dievčat chodí do 7. A?  

  a) 10  b) 7  c) 9 
 

5. Tajnička zo str. 15: ........................................................................................ 
      

 

                                           

           /Testík pripravila redakcia/ 
 

 

 

 

                                                                          and 

      
 

 

 

 

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

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

redakčnej rady: Julianka, Silvia, Alžbetka, Viviána, Nikolka, Angelika, Katarína a 

ďalší prispievatelia, ktorým ďakujeme...  

 


