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Príhovor 

.....a máme tu zase jar – asi najmilovanejšie obdobie v roku!!! 

 Na cestách plno prachu zo zimného cestárskeho štrku, ulice plné 

usmoklených alergikov, ktorí zápasia s peľom kvitnúcich stromov 

a prvých jarných kvetov, stresujúcich maturantov, testovaných 

deviatakov....ale inak celkom fajn obdobie, ktoré nám symbolizuje aj 

blížiaci sa koniec školského roka. Nesmieme však zabudnúť ani na 

obdobie pôstu a veselej šibačky, ktorú síce miluje len mužská polovica 

ľudstva, ale prečo im tú radosť nedopriať?! Ženy sa zase tešia na dni 

jarnej očisty tajne dúfajúc, že zvýšený prísun zeleniny a ovocia zakryje 

prehrešky zimných maškrtných večerov. A v tejto atmosfére sme my 

prežívali ďalšiu časť roka, ktorá bola tiež bohatá na mnohé zaujímavé 

aktivity, o ktorých sa dočítate na stránkach nášho časopisu. Veríme, že 

každý z vás si na jeho stránkach nájde niečo, čo ho zaujme, prípadne 

prekvapí. Prajeme vám pri jeho čítaní len pekné chvíle a nech aj spolu 

s našim časopisom prežijete krásnu jar! 

Okrem toho vám v mene celej redakčnej rady chceme 

popriať pokojné veľkonočné sviatky, plné radosti. 

Oddýchnite si a v stredu po veľkonočných 

prázdninách začneme poslednú – štvrtú etapu nášho 

školského roka – veríme, že bude plná slnka, ale aj 

elánu do učenia, aby sme opravili pokazené 

a vylepšili, čo sa ešte dá, aby na nás na konci roka 

mohli čakať pekné odmeny za skvelú prácu. 
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... NOVÁ ZÁHADA NA ÚVOD  

TAJOMNÝ PÁN SA OBJAVIL 

NA NAŠEJ ŠKOLE 

 

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

paranormálnom jave...  

Zaujíma vás, kto to je? Dáme vám niekoľko indícií: 

-je to muž – konečne zmena v učiteľskom zbore 

-od septembra minulého roka sa z nás snaží vyhnať zlých duchov, v podobe našich neduhov, 

-nikdy nechodí osamote – sú s ním 3 božské osoby. 

Tak čo, zistili ste, kto je to? 

...Je to náš nový pán katechet – Mgr. Jozef Gondek 

Rozhovor s ním vám prinášajú siedmačky Deniska, Margarétka a Tánička. 

1. Prečo ste prišli na našu školu?  

  Príchod do vašej, ale teraz už aj mojej, či presnejšie našej školy je spätý 

s jednou nemilou skúsenosťou. Ešte vlani, niekedy okolo apríla, som mal sľúbené 

pracovné miesto v inej škole. Všetko bolo natoľko isté, že som sa neunúval hľadať si 

ešte „záložný plán“. Keď som však začiatkom augusta išiel doriešiť veci so svojím 

nástupom do spomínanej školy, oznámili mi, že napokon si predsa len nechajú ešte 

starých pedagógov a moje „isté“ miesto bolo fuč.  

K vám som sa dostal skutočne čírou náhodou. Od istého kňaza som sa dozvedel, 

že pán farár Vároš vyučuje náboženskú výchovu v dvoch školách a popri jeho 

kňazských povinnostiach to je pre neho skutočne časovo náročné a hľadá katechéta. 

Ozval som sa mu a v priebehu jedného týždňa sa našiel „záložný plán“ – naša škola.   
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2. V ktorej triede sa najviac zasmejete? 

 Na túto otázku sa nedá odpovedať jednoznačne. Sú hodiny, keď sa zasmejem aj 

v tej najhoršej triede, a naopak. Za tých pár mesiacov si však spomínam na viacero 

humorných príhod. Nedá mi nespomenúť písomku v 8. triede, zameranú na sedem 

sviatostí. Hoci sme sviatosti preberali každú zvlášť na jednej hodine, na zadanie 

Vymenuj sedem sviatostí som dostal zarážajúcu odpoveď. Medzi inými, zrejme 

správne natipovanými sviatosťami sa ocitla aj „sviatosť“ stužková. To ma veru dostalo 

– takej sviatosti sme sa nevenovali.   Tých humorných odpovedí si my pedagógovia 

však užívame často dosýta.   

3. Vaše obľúbené jedlo?    

 No, to je teda otázka...    Pri pohľade 

na mňa by sa mohlo zdať, že všetky jedlá sú moje 

obľúbené...    Napriek všetkému som „vysadený“ na úplne jednoduché jedlá – 

pečené zemiaky s kyslým mliekom, naše tzv. meľance (drobenička uvarená v mlieku), 

parený šalát... Skrátka, čo sa týka mlieka a zemiakov, to je moje.  

 4. Kde sa najviac hneváte? 

 Najviac sa hnevám na obecnom zastupiteľstve, ale asi ste mysleli, v ktorej 

triede... (nejednoznačná otázka, nejednoznačná odpoveď :-P). 

 5. Chceli ste učiť náboženstvo v škole??  

 Otázku by som skôr poopravil, či chcem zostať len pri učení náboženskej 

výchovy. Určite by som si vo veľmi blízkom čase chcel „dorobiť“ atestáciu minimálne 

na jeden, ideálne dva predmety. Povedzme si úprimne, že náboženská výchova na 

školách sa berie skôr ako voľný predmet a ignorácia niektorých žiakov ma skutočne 

vytáča. 

6. Čo robíte vo svojom voľnom čase?? 

 Už dlhšie sa zamýšľam nad pojmom voľný čas v súvislosti sám so sebou. Ak je to 

čas bez starostí, naháňačiek, organizovania, tak taký som už dlho nemal. Mohlo by sa 

zdať, že keď učím iba tri dni v týždni, mám voľna ako kráľ. Pravdou je skôr opak. 

Moje aktivity majú široký záber – od príprav svadieb a plesov (výzdoba, organizácia) 
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 cez vedenie chrámového zboru, grafickú a jazykovú úpravu kníh a časopisov až po 

prípravu birmovancov v susednej farnosti... A to som skutočne vymenoval iba zopár 

aktivít, ktoré mi vypĺňajú aj najmenšie zvyšky voľného času.   

 7. Vaša obľúbená pieseň??  

 Na túto otázku opäť nemám jednoznačnú odpoveď. Tých piesní je veľa, ktoré sú 

fajn. Záleží aj na čase a okolnostiach, keď mám danú pieseň počúvať. Pri práci mám vo 

zvyku počúvať niečo rezké, čo neuspáva (prevažne eurovízne piesne). Večer, keď 

potrebujem po celom dni vypnúť, si pustím v pohode aj klasiku. Čo však určite 

nebudem počúvať nikdy, je rap. Tento hudobný štýl mi je neuveriteľne cudzí! Ako 

povedala jedna moja známa, je to hudobný smog. Ja to potiahnem ešte ďalej – rovno 

hudobný odpad.  

8. Máte nejaké koníčky??  

 Nie, doma sme nikdy nechovali kone.  

Teraz vážne. Možno mám aj šťastie v tom, 

že veľa vecí, ktoré robím vo „voľnom čase“, 

sú mojimi koníčkami a niektoré z nich ma 

v podstate aj živia.  

10. Vaša obľúbená trieda?? 

 Asi chcete odo mňa, aby som tu 

povedal presne jednu triedu. Neurobím to, 

pretože si neviem vybrať. Dobré triedy sú aj 

na prvom stupni, do ktorých rád chodím 

vyučovať, a zopár sa ich nájde aj na druhom stupni. 

 11. Páči sa vám na našej škole??  

 Neoklieštil by som túto otázku iba na našu školu. Učím totiž aj na Gymnáziu 

v Turzovke či v Špeciálnej škole v Turzovke. Každá škola, a vlastne aj trieda, je niečím 

špecifická. V zásade som sa v pozícii učiteľa našiel, táto pozícia mi veľmi vyhovuje. 

Poteším vás však – zo  spomenutých škôl chodím najradšej k vám.    

Vypracovali: Deniska,Tánička,Margarétka(: 
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NAŠE AKTIVITY 

Február – srdcové záležitosti 

Valentínske srdiečko 

Február patril láske, srdiečkam a tajným odkazom. Na škole bola vyhlásená súťaž 

o najkrajšie Valentínske srdiečko a tak sme sa v každej triede išli pretrhnúť 

a vyrábali sme, strihali, lepili, vykrajovali...až z toho vzniklo niekoľko desiatok 

sŕdc – malých, väčších a našli sa aj najväčšie. Tie najkrajšie sme si vybrali 

hlasovaním. Víťazmi sa pre tento rok stali:  

1.miesto – Beátka Fučková – 7.A 

2.miesto – Valika Chabroňová 

a Simonka Gavlasová – 9.A 

3.miesto – Maťko Kuric – 4.A 

Špeciálne ocenenie získali aj naši 

škôlkari za krásne spoločné dielko. 

 

 

      



8 
 

 

Valentínska pošta 

Čo to vlastne je? Sú to srdiečka s venovaním. Napríklad keď sa vám niekto páči, tak 

ste mu to mohli napísať alebo napríklad potešiť kamarátov.  Na chodbu sme uložili 

krabičku, do ktorej sme srdiečka s odkazmi hádzali. Najprv sme ich museli vystrihnúť 

a potom už to iba všetko pekne uložiť. A ako poslednú vec sme o tom dali vedieť 

v školskom rozhlase. Srdiečka sa míňali jedno za druhým. K adresátom sa dostali 

vďaka našim valentínskym poštárkam, ktoré ich rozniesli po celej škole. Najviac 

srdiečok dostala Simonka Gavlasová z 9.A. 

  

Práve v deň valentínskej pošty k nám zavítala aj pani Cenigová – hlavná metodička 

pre školské knižnice a zoznámila sa s našou školskou knižnicou a veľmi sa jej 

páčili aktivity, ktoré pani učiteľka Pionteková vymýšľa pre nás, aby nás prilákala 

na čítanie kníh. 

ZELENÝ AREÁL ŠKOLY 

Na konci februára 2019 sme v rámci projektu Zelená škola celoškolským hlasovaním 

určili víťaza súťaže o najkrajší  návrh nového „zeleného“ areálu školy. Do súťaže sa 

zapojili žiaci 2.stupňa v rámci vyučovania biológie a mohli ho vypracovať ako 

jednotlivci, dvojica, alebo ako skupina. Všetky zhotovené návrhy sme vystavili 

v priestoroch hlavnej chodby. Po sčítaní anonymných hlasov  sa víťazmi stali: 

1.miesto – 3D model – Šimon Blažek a Daniel Perďoch – 9.A 

2.miesto – 3D model – Zuzka Mravcová – 6.A 

3.miesto – 2D návrh školskej čajovne – Valika Chabroňová a Paťka Fialová – 9.A 

Víťazom blahoželáme a sme si istí, že mnohé zo skvelých žiackych nápadov sa objavia 

aj v reálnej podobe školského areálu. 
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Víťazi súťaže o najkrajší návrh zeleného areálu školy 

  

Ukážky niektorých návrhov 

Okrem súťaže sme začali spoločne tvoriť environmentálny akčný plán, ktorý je nutné 

zaslať na schválenie do Živice – centra pre environmentálnu výchovu, ktoré je 

vyhlasovateľom tohto projektu. Na prírodovednom krúžku sme sa trošku venovali aj 

záhradkárstvu a do črepníkov sme si vysadili niekoľko kvietkov a byliniek. Dúfame, že 

z malých semienok vyrastú rastlinky, ktoré potešia nielen oči, ale aj naše nosy. 
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Marec – mesiac knihy  

Začiatok tohto mesiaca sme odštartovali veľkou parádou – 

karnevalom, ktorého víťazom bola každá maska, lebo sme si 

spolu užili skvelú zábavu. V tajnom hlasovaní sme si však 

spomedzi všetkých masiek vybrali tú najmilšiu, 

najpremyslenejšiu a stala sa ňou maska Slimáčika, pod ktorou 

sme našli ukrytého  nášho škôlkara Matúška Kučeru. 

 

 

 Pani učiteľka Pionteková nelenila ani v marci. 

Ten je tradične venovaný knihám a tak sme sa 

mohli tešiť z ďalších zaujímavých aktivít, ako 

napríklad beseda detí z ŠKD v školskej 

knižnici, kde sa rozprávali o tom, ako sa rodí 

kniha a ako sa o knihy starajú pani knihovníčky, 

aby bol v knižniciach vždy poriadok.  
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Tí, ktorí doma objavili prachom 

zapadnuté knihy, ich mohli podarovať 

iným deťom, ktorým urobili radosť. Do 

tejto akcie darovania kníh sa zapojilo 

hneď niekoľko detí a svoju darovanú 

knižku venovali kamarátovi spolu s milým 

venovaním.  

 

Na konci marca čakala na našich prváčikov ešte jedna krásna udalosť – pasovanie do 

žiackeho stavu a za riadnych čitateľov školskej knižnice. Keďže sú všetci veľmi 

šikovní, pripravené úlohy skvele zvládli a pri tom sa aj zabávali. Pozvanie na pasovačku 

prijali aj škôlkari, aby si mohli pozrieť, čo ich bude čakať na budúci rok, keď oni sami 

budú prváčikmi. 
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No a akciou, na ktorú sme sa mnohí tešili, bola Andersenova noc, ktorá sa uskutočnila 

z 22.3. na 23.3. Všetky decká sa rozdelili do piatich tímov, každý mal svoju farbu 

a názov. Počas noci sme si zahrali rôzne hry, napr. prekážkové dráhy, skladanie puzzle, 

hádanky, tajničky, vymýšľali a kreslili sme príbehy  a podobne...Všetci boli šikovní (:.   

O polnoci sme mali baterkovú diskotéku, kde sme sa všetci vyjašili a okolo pol  jednej 

sme všetci zaľahli - samozrejme okrem pani učiteliek ktoré boli hore a strážili nás, 

aby sa nám nič nestalo. Klobúk dole pred nimi - ja osobne by som to nezvládla....

  

Pripravila: Deniska 

...a keďže marec patrí knihám, prinášame vám aj jednu našu recenziu na peknú knihu 

Staň sa interiérovou dizajnérkou 

Táto  kniha je pre dievčatá, 

ktoré sú kreatívne a zaujíma 

ich dizajn bytu 

a miestností. Je skôr pre 

mladšie dievčatá. Kniha 

obsahuje šablónu a nálepky, 

ktoré môžeš použiť na domy 

od výmyslu sveta, samozrejme 

si to môžeš všetko aj 

nakresliť. 

Domy majú rôzny tvar, farbu, 

šírku, a dĺžku a je len na 

tebe ako ich zariadiš. 

Fantázii sa medze nekladú. Knihu je možné zakúpiť v akomkoľvek 

bežnom kníhkupectve. 

Pripravila: Nikolka 
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Jarná móda 

Jarnú módu roku 2019 charakterizujú 

sloboda      ženskosť        jas 

 

 

Dizajnéri ponúkajú maľovať 

svoj život, jasné výrazné 

farby a nesmieme zabudnúť 

ani na hlavné prvky ženy - 

podpätky, šaty, červený rúž).  

 

Móda si každý rok diktuje nové 

pravidlá. Sezónu 2019 strávime v 

znamení extravagancie, ktorá 

nie je pre jemné povahy. 

Nasadnite na módny vlak už 

teraz a inšpirujte sa našimi 

obrázkami. 

Pripravila: Meggy 
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Jarné bylinky 

Podbeľ liečivý 

Krásnou jarnou bylinkou je podbeľ liečivý stimulujúci napríklad prejavy kašľa. Používa sa 

taktiež pri liečbe astmy. Sirup z podbeľu má veľmi dobré účinky pri katare priedušiek a 

chorobe pľúc. 

Pŕhľava dvojdomá 

Patrí k najznámejším a najpoužívanejším liečivým bylinkám. Z jej jarných mladých 

výhonkov sa robia výborné kúry – hotové životabudiče. Pŕhľava je ďalším z radu 

prírodných prečisťovačov  krvi. Zbiera sa už od začiatku jari do konca mája. 

Populárnou sa stala aj pre svoje výrazné protivírusové a močopudné účinky.  

Praslička roľná 

Patrí taktiež k bylinkám vykúkajúcim spod zeme už na skorú jar. Má liečivé účinky pri 

obličkových chorobách a zápaloch močového mechúra. 

Cesnak medvedí 

Táto bylinka môže pomôcť aj pri najrôznejších žalúdočných problémoch, akými sú 

napríklad zápcha, plynatosť alebo chronické hnačky. 

Vypracovala: Deniska 
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Náš jarný recept 

Veľkonočný baranček 
Suroviny: 

5 ks vajec 

190 g práškového cukru 

1 bal. vanilínového cukru 

3 PL rastlinného oleja 

150 g hladkej múky 

½ balíčka kypriaceho prášku 

maslo na vymastenie formy 

polohrubú múku na vysypanie formy 

práškový cukor na posypanie a modré dekoračné cukríky na očká 

Postup prípravy: 

1. Oddelíme si bielky a žĺtky, bielky si môžeme hneď vyšľahať. Žĺtky si vymiešame 

poriadne s cukrom - práškovým aj vanilkovým. Postupne zašľaháme olej. Ďalej 

primiešame múku s KP. Nakoniec zľahka vmiešame sneh z bielkov. 

2. Formu na barančeka si poriadne vymažeme maslom a vysypeme nahrubo polohr. 

múkou aby baranček šiel ľahko vyklopiť. Použila som kameninovú ťažkú formu. 

Cesto nalejeme, formu zatvoríme a dáme piecť na 180 st. približne 50 minút. Rúru si 

predhrejeme. 

3.Po upečení formu vytiahneme, necháme vychladnúť kým sa dá chytiť do rúk, 

pokojne aj hodinu. Potom už len vyklopíme, barančeka posypeme práškovým cukrom 

a urobíme oči. Použila som dekoračnú posýpku - mám takú farebnú, tak som vybrala 

dve modré zrniečka, ktoré som trošku potrela maslom a prilepila. Prajem dobrú chuť. 

Vypracovala :Deniska 
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Veľkonočné vtipy 

     

                

 

„Ja jednoducho milujem Veľkú noc,“ blažene predniesol 

spokojný podnikateľ. 

„ Za pár dní predám všetok tovar po záruke za celý 

predchádzajúci rok!“  

 

Koledníci dopovedali koledu a teta prinesie z domu 

misu vajíčok.   

„Chcete nejaké vajcia chlapci?“ „Určite teta,“ 

naťahujú ruky koledníci.    

„Výborne, takže to bude 2 eurá za jedno!“ 

                                                                                                                                                                                                                    

Na Veľkú noc : „ Teta, tie vajíčka sa ti asi nejako zrazili, 

nie? “ 

„ Kdeže vajíčka , tie zdraželi ,“ vysvetľuje teta, „ to sú 

zafarbené orechy ...“  

 

Prečo sa blondínky tešia na Veľkú noc?  

Lebo nešibe len im.        

                                                                                                              

 

 

Pripravila: Nikolka 

 

 



17 
 

 

Veľkonočné omaľovánky  

                         

Pripravila: Nikol Halásová 

 

Drahí naši čitatelia! 

Ďakujeme za vašu trpezlivosť, že ste si náš časopis prečítali 

až sem. Snáď ste sa dozvedeli niečo milé, zaujímavé, niečo, 

čo vám vykúzlilo úsmev na tvári. 

Prežite naozaj krásne veľkonočné sviatky a už teraz sa 

tešíme, kedy si prelistujete naše letné číslo. 

 

redakčná rada 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlač: ZŠ s MŠ Olešná 464 

Ročník: VI. 

Číslo: 2 

Školský rok: 2018/2019 

Dátum vydania: 15.04.2019 

                        

 

 


